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PREFAŢĂ 

Începând cu anul 2015,  Asociașia Moldova Apă-Canal (în continuare, AMAC) și Institutul de 

Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru membrii 

AMAC implementează Programul Național de Creștere a Capacitaților Operatorilor în 

domeniul serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (în continuare, Program). 

Programul conține o serie de module de instruire care au ca obiectiv dezvoltarea capacităților 

de administrare și exploatare tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare 

(AAC).  

În anul 2015 au fost dezvoltate și implementate 6 module de instruire, în urma cărora 308 de 

angajați ai 43 de operatori AAC din Republica Moldova au beneficiat de instruire și au obținut 

certificate din partea Universității Tehnice din Molova. 

In anul 2016, alte trei modulele au fost selectate de către membrii AMAC și instituționalizate 

prin intermediul Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de AAC pentru 

membrii AMAC. 

Beneficiari ai acestor trei module sunt angajațiii serviciilor abonați, selectați de Asociația 

„Moldova Apa-Canal” (AMAC), beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regională finanțate din 

sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR) și ai proiectului „Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale din Republica Moldova”, reprezentanți ai Ministerelor și Agențiilor 

Guvernamentale și cei ai Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR).  

Primul modul este axat pe tematica studierii legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul 

serviciilor de abonaţi a operatorilor AAC. Al doilea modul se referă la aspectele tehnice în 

relaţiile cu clienţii, iar al treilea modul la procedura de contractare privind prestarea 

serviciului public de AAC. 

În baza Acordului de Colaborare semnat între GIZ și AMAC în februarie 2015, proiectul 

„Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” acordă suport Institutului de 

Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru membrii 

AMAC de a dezvolta și organiza 15 Module de instruire.  

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este 

implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar 

de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, 

Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

(SDC). 
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 

SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 1: Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
Obiective • familiarizarea cu noțiunile de serviciul public de alimentare cu apă

și de canalizare/sistem public de alimentare cu apă și de
canalizare;

• evidenţierea autorităților responsabile pentru înființarea,
organizarea, funcționarea, gestiunea și monitorizarea serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare;

• descrierea succintă a principiilor de organizare și funcționare a
servicilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

• analiza formelor de gestiune ale serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare;

• familiarizarea cu politica națională de dezvoltare a sectorului de
alimentare cu apă și de canalizare

Cuvinte cheie Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, sistem public de 

alimentare cu apă și de canalizare, autoritate publică locală, 

principii, gestiune directă/delegată, regionalizarea serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare 

Conținut 1. Considerațiuni generale privind serviciul public de alimentare cu

apă și de canalizare.

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, reglementat prin 
Legea nr. 303 din 13.12.20131, face parte din sfera serviciilor publice de

gospodărie comunală organizate la nivelul unităti̦lor administrativ-

teritoriale, care are drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și 

epurarea apelor uzate pentru toti̦ utilizatorii de pe teritoriul localităti̦i.  

Acest serviciu public de importantă̦ majoră pentru colectivităti̦le locale 

este conceptualizat legal, prin art.  3 alin. (1) din Legea nr. 303 din 
13.12.2013, ca fiind totalitatea activitaţ̆ilor de utilitate publica ş̆i de interes 

economic şi social general efectuate ı̂n scopul captării, tratării, 

transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la 

toţi consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localităţi, precum 

şi în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate. 

Acest  serviciu public are 2 componente: 

a) serviciul public de alimentare cu apă, reprezentând totalitatea

activităţilor necesare pentru: captarea apei brute din surse de

suprafaţă sau subterane; tratarea apei brute; transportarea apei

potabile şi/sau tehnologice; înmagazinarea apei;  distribuţia apei

potabile şi/sau tehnologice;

b) serviciul public de canalizare, reprezentând totalitatea activităţilor

1 Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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necesare pentru: colectarea, transportarea şi evacuarea apelor 

uzate de la consumatori la staţiile de epurare; epurarea apelor 

uzate şi evacuarea apei epurate în emisar. 

Acțiunile și activitățile care intră în componența serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare nu constituie servicii publice distincte, ci formează 

împreună serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. 

Acest serviciu se realizează prin crearea și exploatarea unei infrastructuri 

tehnico-edilitare, denumită sistem public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

Potrivit  art. 4 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 
1402 din 24.10.20022, sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv

terenurile aferente, fiind de folosinţă, interes sau utilitate publică, aparţin, 

prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

În spiritul normei menționate mai sus, interesul public implică afectarea 

bunului la un serviciu public. Astfel că, sistemele prin care este 

furnizat/prestat serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare,  

folosesc tuturor cetăţenilor localităţii, respectiv aparţin domeniului public 

al unităţii administrativ-teritoriale. Anume, afectarea sistemelor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare serviciului public respectiv, și 

calitatea acestora de a satisface un interes general, justifică apartenența 

acestora la domeniul public al unităţii administrative-teritoriale3. 

Prin urmare, sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

inclusiv terenurile aferente, fiind de folosinţă, interes sau utilitate publică, 

aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

In acest context, art. 10 din Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.20074, prevede, expres, regimul

juridic al bunurilor domeniului public. Astfel: „Bunurile domeniului public 

sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, în particular: nu pot fi 

înstrăinate, nici prin privatizare sau depunere în capitalul social al unei 

persoane juridice; nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei alte 

garanţii reale; nu pot fi supuse urmăriwrii silite, nici chiar în cazul 

insolvabilităţii persoanei juridice care le gestionează; dreptul de 

proprietate asupra lor nu se stinge prin neuz; nu pot fi dobîndite de 

2 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-17/49 din 07.02.2003. 
3 Maria ORLOV, Liliana BELECCIU, „CERTAIN ASPECTS ON LEGAL REGIME OF THE PUBLIC DOMAIN’S 
PROPERTY IN THE LEGISLATION AND PRACTICE OF REPUBLIC OF MOLDOVA”( „Unele aspecte 
privind regimul juridic al bunurilor domeniului public în legislația și în practica din Republicii 
Moldova”), Materialele conferinţei internaţionale ”History, culture, citizenship in the European 
Union”, 8-9 mai 2015, Pitești, România, P. 261-269.  http://www.upit.ro/uploads/facultatea_fsja/E-
book%20iccu2015.pdf 
4 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 90-93 din 29.06.2007. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324100
https://www.upit.ro/
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persoane fizice sau juridice prin uzucapiune...”. 

Referitor la formele de gestiune a acestor bunuri, art. 77 alin. (2) din 
Legea nr. 436 din 28.12.2006 prevede că: „bunurile domeniului public al

unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în administrare întreprinderilor 

municipale şi instituţiilor publice, concesionate, date în arendă ori în 

locaţiune, după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în 

condiţiile legii”. 

În Republica Moldova, serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează de autorităţile 

administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor 

colectivităţilor locale, ı̂n conformitate cu art. 3 alin. (2) din Legea nr. 303 
din 13.12.2013. 

Astfel, autoritățile deliberative(consiliile locale/consiliile orășenești) ale 

unităților administrativ-teritoriale au competența exclusivă privind 

înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate 

publică din infrastructura tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-

teritoriale aferente acestui serviciu. 

Printre competente̦le acordate autorităti̦lor administrati̦ei publice locale 

de nivelul ı̂ntâi ı̂n art. 8 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, pot fi

reținute: 

• elaborarea și implementarea planurilor proprii de dezvoltare și de

funcționare, pe termen scurt, mediu și lung, a serviciului public de

alimentare cu apă și de canalizare;

• aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și

de canalizare;

• administrarea sistemului public de alimentare cu apă și de

canalizare, ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților

administrative-teritoriale;

• aprobarea regulamentelor și a caietului de sarcini ale serviciului;

• adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentației

privind organizarea și derularea procedurii de delegare a gestiunii

etc.

2. Principiile de organizare și funcționare a serviciului public de

alimentare cu apă și de canalizare

Potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1402-XV din 24.10.2002:

“Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii esenţiale: 

a) continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în

furnizarea/prestarea serviciilor de gospodărie comunală pe bază
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contractuală; 

b) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor;

c) accesibilitate egală la serviciile publice furnizate/prestate pe bază

contractuală;

d) asigurarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii”.

Numărul principiilor variază de la un serviciu public la alt serviciu public, 

însă, este unanim admis, că principiul continuităţii şi al egalităţii, precum 

și principiul adaptabilităţii sunt considerate principii comune tuturor 

serviciilor publice indiferent că sunt prestate de stat, de colectivităţile 

locale sau de agenţi privaţi. 

Principiul continuităţii serviciilor publice porneşte de la scopul acestuia 

care este satisfacerea interesului general, iar întreruperea în funcţionarea 

serviciului respectiv riscă să provoace grave perturbări în viaţa naţiunii. 

Serviciile publice nu se înfiinţează pentru a răspunde unor nevoi 

trecătoare ale cetăţenilor,  ci pentru a răspunde unor nevoi permanente. 

În consecinţă, este de neconceput ca serviciul să funcţioneze cu 

întrerupere. 

Aplicarea acestui principiu, în practică, are o serie de consecinţe: 

a)Acest principiu a fost mult timp principalul factor care a suprimat 
dreptul la grevă ı̂n funcţia publică. In prezent, deşi nu este prevăzut 
expres, dreptul la grevă este recunoscut funcţionarilor publici, cu condiţia 
satisfacerii necesităţilor minime de viaţă ale comunităţilor locale. In 
Republica Moldova, legislaţia prevede expres sectoarele de activitate unde 
este interzis dreptul la grevă5, precum şi condiţiile legale de desfaş̆urare a 
acesteia.

b)In cazul prestării unui serviciu public de către un particular, chiar dacă 
acesta se confruntă cu dificultăţi financiare neprevăzute este obligat să 
continue prestarea serviciului ı̂n cauză. Altfel spus, concesionarul este 
obligat să continue prestarea serviciului public, necătând cât de ı̂
ı̂mpovărătoare ı̂i este sarcina prin apariţia acestor cauze, care nu au putut 
fi prevăzute la ı̂ncheierea contractului şi care ı̂l pot duce cu siguranţă la 
faliment. In acelaşi timp, obligaţiei concesionarului de a presta ı̂n 
continuare serviciul public, revine obligaţia concedentului de a suporta 
cheltuielile prestării serviciului ocazionate de dificultăţile financiare 
neprevăzute ı̂n proporţie de 80-90%. Aceasta este teoria impreviziunii, 

5 Potrivit art. 369 alin. 2 din Codul Muncii al Republicii Moldova, nu pot participa la grevă: 
a)personalul medico-sanitar din spitale şi serviciile de asistenţă medicală urgentă;
b)salariaţii din sistemele de alimentare cu energie şi apă;
c)salariaţii din sistemul de telecomunicaţii;
d)salariaţii serviciilor de dirijare a traficului aerian;
e)persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţile publice centrale;
f)colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică,  ordinea de drept şi securitatea statului, judecătorii
instanţelor judecătoreşti, salariaţii din unităţile militare, organizaţiile sau instituţiile Forţelor Armate;
g)salariaţii din unităţile cu flux continuu;
h)salariaţii din unităţile care fabrică producţie pentru necesităţile de apărare a ţării.
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care s-a fondat din jurisprudenţa Consiliului de Stat din Franţa prin 

decizia din 30.03.19166. Prin urmare, în caz de impreviziune 

concesionarul este obligat să continuie prestarea serviciului public, în 

timp ce concedentul urmează a-l ajuta financiar pe perioada respectivă. 

Prin urmare, principiul continuităţii impune asigurarea funcţionării 

regulate a serviciului public, însă acest lucru nu trebuie absolutizat. Un 

serviciu public nu este veşnic, astfel că, dacă interesul public nu mai 

justifică un asemenea serviciu, atunci acesta poate fi desfiinţat. 

Principiul egalităţii tuturor în faţa serviciului public 

Potrivit art. 16 alin. (2)  din Constituţia Republicii Moldova, “toţi cetăţenii 

Republicii Moldova  sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 

deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 

apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. 

Acest principiu constituţional implică şi o egalitate a tuturor în faţa 

serviciului public. Prin urmare, de acest principiu beneficiază toate 

persoanele fizice sau juridice care sunt în legătură cu serviciul public. 

Astfel că serviciul public trebuie să funcţioneze în aceleaşi condiţii pentru 

toţi, nu trebuie să favorizeze, dar nici să defavorizeze o persoană sau o 

categorie de persoane. 

Însă acest principiu nu înseamnă o egalitate absolută, deoarece cetăţenii 

nu pot fi consideraţi egali decât dacă sunt în situaţii identice. Cel mai 

convingător exemplu, în acest sens, poate servi tratarea diferită a 

clienţilor mai ales în ceea ce priveşte tarifele care le sunt aplicabile, în 

cazul serviciilor publice industriale şi comerciale. Astfel că pentru unele 

categorii de cetăţeni, statul subvenţionează plata tarifelor pentru unele 

servicii publice cum sunt: energia electrică, gazele naturale, încălzirea etc.  

În acest caz având drept principiu de bază veniturile usagerilor serviciilor 

publice, statul acordă compensaţii nominative  păturilor socialmente 

6 Situaţia a fost următoarea: Primul război mondial a determinat o creştere considerabilă şi imprevizibilă a 
preţului cărbunelui. Compania care a luat în concesiune producţia şi distribuirea gazului în oraşul Bordeaux nu 
mai putea, pe baza tarifelor prevăzute în caietul de sarcini, să echilibreze funcţionarea concesiunii. Ca urmare, a 
cerut Primăriei Bordeaux să accepte ridicarea tarifelor pentru a-i permite să echilibreze concesiunea dar aceasta 
a refuzat, nefiind de acord cu suportarea parţială a pierderilor. Primăria avea dreptul să decidă dacă tarifele care 
erau prevăzute în contractul de concesiune pot fi ridicate pentru a permite concesionarului să presteze în 
continuare serviciul public sau să refuze, situaţie în care compania ar fi continuat să exploateze serviciul până ar 
fi falimentat. Consiliul de Stat, după ce a statuat dreptul oraşului de a refuza orice creştere a tarifelor, a 
considerat că acesta trebuie să acopere, într-o mare măsură deficitul companiei, din două considerente: primul 
este cel al continuităţii serviciului. Compania putea să presteze serviciul public doar o anumită perioadă de timp, 
datorită pierderilor suferite, iar apoi serviciul s-ar fi întrerupt. Deci, continuitatea serviciului cere ca autoritatea 
concedentă să vină în ajutorul concesionarului. Al doilea considerent a fost următorul: din moment ce părţile au 
contractat, ele au avut în vedere un anumit alea, însă unul normal, previzibil. Părţile nu au avut în vedere 
circumstanţe imprevizibile care au fost determinate de război şi care au bulversat economia. Într-o astfel de 
situaţie se pune întrebarea cine suportă aceste sarcini extra-contractuale? Judecătorul administrativ, în general a 
stabilit ca acestea să fie suportate de concesioar într-un procent variind de la 5 la 15%, iar restul trebuie suportat 
de autoritatea concedentă. (P. Weil, M. Long, G. Braibant, P. Devolve şi G. Genevois, „Droit administratif” , p. 182 şi 
urm.; citat de Ana Vasile, “Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi”, Bucureşti, Ed. All Beck, 2003,, p. 77-
78). 
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vulnerabile, deoarece “inechităţile sociale nu trebuie să aducă atingere 

egalităţii în drepturi a cetăţenilor”. 

Principiul adaptabilităţii serviciului public 

Pentru a realiza pe deplin necesităţile cetăţenilor serviciul public trebuie 

să urmărească nevoile acestora; mai mult, potrivit acestui principiu 

administraţia are obligaţia de a îmbunătăţi continuu prestarea serviciului 

public. 

În unele cazuri adaptarea serviciului public la necesităţile populaţiei 

implică doar sarcina autorităţilor publice competente a constata 

modificarea interesului general şi de a dispune adaptarea cu acest interes 

general a serviciului public. Alteori, pe lângă acestea, administraţia poate 

impune diverse obligaţii usagerilor, cum ar fi mărirea tarifelor. 

Principiul adaptabilităţii are următoarele implicaţii: 

a) administraţia poate modifica oricând regulile de organizare şi

funcţionare ale serviciului public, beneficiarii serviciului public neavând

un drept de a menţine condiţiile de funcţionare ale acestuia;

b) dreptul de a modifica unilateral şi de a rezilia contractul de concesiune

a serviciilor publice de către concedent atunci când există necesităţi de

adaptare a serviciului public. Modificarea unilaterală a contractului de

concesiune vizează aspecte legate de organizarea, funcţionarea şi

condiţiile de exploatare a serviciului public.

Prin urmare, în măsura în care autoritatea publică constată o modificare a 

interesului general, aceasta poate prin acte administrative, să modifice 

condiţiile de desfăşurare a serviciului public ori chiar să desfiinţeze 

serviciul public. 

În concluzie, doar serviciile publice prestate în mod continuu, în 

condiţii de accesibilitate tuturor beneficiarilor, precum şi adaptate 

permanent interesului general sunt în măsură să asigure sănătatea 

populaţiei şi calitatea vieţii. 

Aceste principii care stau la baza organizării și funcționării tuturor 

serviciilor publice, sunt completate de principiile specifice serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare statuate în art. 10 din Legea nr. 303 din 
13.12.2013:

a) securitatea serviciului furnizat;

b) politica tarifară adecvată;

c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat;

d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu

patronatele, sindicatele, consumatorii şi cu asociaţiile

reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale

şi ale regionalizării serviciului;

e) dezvoltarea durabilă;
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f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de

canalizare al tuturor consumatorilor, pe baze  contractuale;

g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi

apelor, protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei.

3. Organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu

apă și de canalizare

În Republica Moldova7, administraţia publică locală este  organizată pe 

două nivele: nivelul II este reprezentată de autoritățile publice raionale, în 

timp ce  nivelul I îl constituie autoritățile publice din oraşe, comune, sate.  

După cum s-a menționat mai sus, serviciul public de alimentare cu apă și 

de canalizare este înființat,  organizat și gestionat sub conducerea, 

coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților publice locale de 

nivelul I, reprezentate de consiliile locale, ca autorități deliberative, și 

primari, ca autorități executive. 

Aproximativ 35 de operatori furnizează/prestează serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare în mediul urban, având forma de organizare 

juridică societate pe acțiuni sau întreprinderi municipale.  

Dintre aceștia, 8 pot fi numiți operatori regionali, deoarece la acest 

moment furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare orașului, precum și unităților administrativ-teritoriale 

învecinate. 

În mediul rural, acest serviciu este asigurat, fie de autoritățile publice 

locale, în regim de gestiune directă, fie de întreprinderi individuale, 

societăți cu răspundere limitată sau  asociaţiile consumatorilor de apă, în 

regim de gestiune delegată. 

4. Modalități de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și

de canalizare

Modurile de gestionare a serviciilor publice s-au modificat semnificativ 

atât ca număr cât şi ca diversitate datorită creşterii considerabile a 

nevoilor colective pe de o parte, iar pe de altă parte datorită problemelor 

financiare cu care se confruntă statul şi colectivităţile locale, ceea ce 

determină o dezangajare din ce în ce mai mare a acestora în prestarea 

serviciilor publice. 

Modul de gestiune cel mai tradiţional ar fi cel al gestionării directe de 

către o persoană publică, cu condiţia ca mijloacele de care dispune să-i 

permită prestarea serviciilor publice. În caz contrar, persoanele juridice 

de drept privat vor participa la realizarea administraţiei, fenomen care nu 

este nou, acesta manifestându-se mai ales în instituţia clasică şi centenară 

7 Pentru un studiu mai amplu privind organizarea și gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 
Republica Moldova a se vedea: Liliana Belecciu, „Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 
Republica Moldova”, Materialele conferinţei internaţionale organizate de Universitatea Petrol și Gaze din Ploiesti, 
iunie 2014. 
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a concesiunii. 

Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și controlul 

furnizării/prestării acestuia conform condițiilor stabilite de autoritățile 

administrației publice locale. 

Potrivit art. 11 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, gestiunea serviciilor

publice de alimentare cu apă și de canalizare poate fi organizată în două 

modalități, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autorităților 

administrației publice locale: 

a) gestiune directă

b) gestiune delegată

În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi 

asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, 

conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, funcţionarea şi 

finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Gestiune directă se realizează prin intermediul unor structuri 

specializate(secție, direcție) organizate în cadrul autorităților 

administrației publice locale. 

Gestiune delegată, definită ca o modalitate de management prin care 

autoritățile administrației publice locale atribuie unuia sau mai multor 

operatori gestiunea propriu-zisă a serviciului, respectiv administrarea și 

exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente 

acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unui contract de 

delegare a gestiunii încheiat între una sau mai multe unități 

administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, și un operator, în 

calitate de delegat. Principiul pentru atribuirea unui astfel de contract de 

delegare a gestiunii îl constituie licitația publică, cu respectarea 

procedurilor aplicabile. 

Modalitatea de gestiune se stabilește prin decizii ale autorităților 

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de: 

• natura și starea serviciului

• necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate

• interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-

teritoriale,

• mărimea și complexitatea sistemelor de alimentare cu apă și de

canalizare.
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5. Politica națională de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă

și de canalizare

Sectorul alimentării cu apă și canalizare din Republica Moldova a suferit 

transformări în ultimele decenii, uneori cu impact negativ asupra calității 

vieții și sănătății utilizatorilor. Motiv pentru care se impune o politică de 

redresare națională a acestui sector prin preluarea bunelor practici 

europene. 

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe 

principalul document din sector  - Strategia de alimentare cu apă şi 

sanitaţie (2014-2028)8, care vizează ı̂mbunătăţirea politicilor naţionale şi 

armonizarea cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar şi 

standardele europene. 

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) statuează că: 

“Facilitarea şi accelerarea procesului de dezvoltare a companiilor de apă-

canal constă în: a) regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu apă 

şi sanitaţie; b) existenţa unei licenţe de operare emise de organismul de 

reglementare. 

Ţinta intermediară o reprezintă crearea unor companii regionale, care să 

furnizeze servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru cel puţin 

100000 de locuitori, cu un prag de excludere a comunităţilor cu mai puţin 

de 5 000 de persoane în cazul canalizării şi de 500 de persoane în cazul 

conectării la alimentarea cu apă potabilă.  

Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii regionale, 

care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru întreaga 

populaţie din Republica Moldova, cu excepţia satelor mici.” 

Politica adoptată de Republica Moldova, în acest sens,  constă în 

regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

care sunt fragmentate și dispersate în prezent. Regionalizarea constă în 

concentrarea serviciilor furnizate către un grup de municipii/orașe într-o 

anumită zonă geografică definită de un bazin hidrografic sau/și de limite 

(granițe) administrative (municipii, orașe, comune, raioane)9. Realizarea 

cu succes a acestui proces, va conduce, cu siguranță, la îmbunătățirea 

eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, a  calității 

și a costurilor accesibile, atragerea investițiilor, dezvoltarea strategiei de 

dezvoltare armonioasă a comunităților locale pe termen lung etc.   

Pentru operatorii (prestatorii) de servicii de alimentare cu apă şi de 

canalizare, regionalizarea înseamnă reorganizare a doi sau mai mulţi 

operatori locali - de obicei municipali - într-un singur operator regional. 

8 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație 
(2014-2028) nr. 199 din 20 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-77 din 28.03.2014 

9 www.posmediu.ro/upload/pages/Ghid-Regionalizare.doc 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352311
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Consiliile locale respective nu vor mai deţine fiecare câte un singur 

operator, care operează la nivelul respectivei unități administrativ-

teritoriale, ci vor participa la o societate comercială cu statut de operator 

regional care va deservi un număr de orașe și comunități participante.  În 

acest caz, în loc de câțiva operatori (agenți economici) cu afaceri mici va 

funcționa unul singur care va deservi toate comunitățile asociate. 

Strategia stimulează cooperarea inter-municipală în dezvoltarea 

serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și 

furnizarea/prestarea acestora de operatori regionali, care poate fi 

asigurată prin contract de delegare a gestiunii serviciilor publice, încheiat 

între autoritățile publice locale și operatorul regional, înainte de 

implementarea proiectelor de investiţii în infrastructură. Drept urmare, 

întreprinderile municipale se vor reorganiza în societăți comerciale, își 

vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și 

canalizare către alte unități administrativ-teritoriale, devenind operatori 

regionali viabili economic. 

Practica internațională arată că elementul cheie pentru îmbunătățirea 

eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apă și canalizare, sub 

aspectul calității și costurilor, îl reprezintă organizarea și operarea 

serviciilor la nivel regional prin utilizarea de resurse și facilități comune. 

Potrivit Ordinulului Ministerului Mediului nr. 122 din 04.12.201510, 

regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare urmează a 

fi înfăptuită prin următoarele elemente  : 

1.Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) , care, ı̂n viziunea 
legiuitorului nostru, reprezentă o structură de cooperare cu personalitate 
juridică, ı̂nfiinta̦tă prin asocierea a două sau mai multe unităti̦ 
administrativ-teritoriale, ı̂n scopul realizării ı̂n comun a unor proiecte de 
dezvoltare regională  și furnizării ı̂n comun a  serviciilor  publice de

alimentare cu apă și de canalizare.

2.Operatorul Regional este o societate comercială cu capital social public,

ı̂nfiinţată de toti̦ sau de o parte din membrii Isociati̦ei de Dezvoltare

Intercomunitară, căruia i se atribuie ı̂n mod direct contractul de delegare a

gestiunii.   Conform art. 13 alin. (12) din Legea nr. 303 din 13.12.2013,

gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare poate fi

delegată direct, fără licitati̦e publică, operatorilor cu capital social public

majoritar(societăţi comerciale, ı̂ntreprinderi municipale şi de stat, ı̂
ı̂nfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de organul

central de specialitate, după caz, cu capital social al unităţilor 
administrativ-teritoriale sau de stat).

10 Ordinul Ministerului Mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare și Ghidului privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
122 din 04.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-54 din 04.03.2016. 
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3.Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor către operatorul

regional. Unităţile administrativ-teritoriale, membre a Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară, toate sau o parte acţionari ai Operatorului

Regional, deleagă împreună, prin Asociația de dezvoltare

intercomunitară, gestiunea serviciilor lor de alimentare cu apă şi de

canalizare către Operatorul Regional, printr-un contract unic de delegare

a gestiunii. Prin contractul de  delegare a gestiunii serviciilor, operatorul

regional deține dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciile publice de

alimentare cu apă și de canalizare în cadrul ariei de competență

teritorială a autorității delegante. De asemenea, operatorul preia dreptul

exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile delegate, precum

și investițiile privind reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea ariei

delegării.

Exerciții 
practice 

Sectorul de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova a 

suferit transformări în ultimele decenii, uneori cu impact negativ asupra 

calității vieții și sănătății utilizatorilor. Care credeți că ar trebui să fie 

factorii principali care trebuie luați în considerare în dezvoltarea 

sectorului de alimentare cu apă și de canalizare. Notați ideile D-voastră în 

spațiul de mai jos. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Formulați o definiție pentru serviciul public de alimentare cu apă

și de canalizare/sistem public de alimentare cu apă și de

canalizare.

2. Cui aparține competența privind înființarea, organizarea și

gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare?

3. Care sunt  principiile de organizare și funcționare a serviciilor

publice? Dar a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare?

4. Care sunt modurile de gestiune a serviciului de alimentare cu apă

și de canalizare.

5. Numiți elementul cheie al politicii de dezvoltare a sectorului de

alimentare cu apă și de canalizare.
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 
SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 2: Cadru legal și normativ de reglementare 
a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare 

Obiective • evidenţierea condițiilor și termenelor în care Republica
Moldova urmează să-și alinieze legislația națională la aquis-
ul comunitar de mediu;

• familiarizarea cu prevederile Directivelor Uniunii
Europene;

• analiza cadrului legal și normativ din Republica Moldova
care regelementează sectorul de alimentare cu apă și de
canalizare;

• generalizarea proiectelor de modificare a legislației în
vigoare.

Cuvinte cheie Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, reglementare 
națională/internațională, Directivele Uniunii Europene, lege, 
Hotărâri de Guvern, Regulament. 

Conținut 1. Reglementări internaționale

Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora  
la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat11 de Parlamentul 
RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014. 

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană stabilește  
cadrul juridic pentru avansarea relati̦ilor spre o treaptă calitativ 
superioară, cea a asocierii politice și integrării economice cu Uniunea 
Europeană. 

Prin semnarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat să 
transpună, inclusiv, legislaţia relevantă de mediu a Uniunii Europene ı̂n 
sistemul naţional de ordine legală, prin adoptarea sau schimbarea 
legislaţiei naţionale, regulamentele şi procedurile.    

Angajamentele de mediu din Acordul de Asociere sunt stabilite ı̂n Capitolul 
16 „Mediul Inconjurător”, care prevede activităţi concrete ı̂n domeniul 
protecţiei mediului. Astfel, urmează armonizarea şi implementatea a 25 de 
Directive şi Regulamente ale  Uniunii Europene, ı̂ntr-un termen care 
variază de la minimul 3 ani până la maximul 10 ani de la intrarea ı̂n vigoare 
a Acordului de Asociere. 

Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii ı̂n 
Uniunea Europeană, pentru a asigura utilizarea cu grijă a resurselor de 
apă, a reduce la minimum impactele adverse pe care le au producti̦a și 
consumul asupra calităti̦i apei. 

Cele mai importante Directive ale Uniunii Europene care reglementează 

11 Lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte nr. 112  din 
02.07.2014//publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.  185-199  din  18.07.2014. 



18 

sectorul de alimentare cu apă și de canalizare sunt: 

• Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate
consumului uman

• Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane
reziduale

Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului 
uman stabilesțe standarde pentru apa potabila. ̆

Obiectivele Directivei sunt protejarea sănătăţii populaţiei de efectele oricărui 
tip de contaminare a apei destinate consumului uman12, prin asigurarea 
calităţii acesteia. 
Directiva impune stabilirea unui program de măsuri ın ̂ scopul ı ̂ım̂bunătăţirii 
calităţii apei potabile. Statele Membre trebuie să monitorizeze calitatea apei 
potabile şi sa ̆ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu 
standardele reglementate. Istfel, tă̦rile Uniunii Europene trebuie13:

• să ia măsurile necesare pentru a asigura că apa nu conține
concentrații de microorganisme, paraziți sau substanțe dăunătoare
care ar putea constitui un pericol pentru sănătatea umană, precum
și că respectă standarde microbiologice și chimice minime;

• să asigure respectarea standardelor atunci când apa curge dintr-un
robinet sau rezervor;

• să monitorizeze apa în mod regulat la punctele de prelevare
stabilite pentru a verifica dacă valorile parametrilor
microbiologici, chimici și indicatori sunt respectate;

• să efectueze imediat investigații în cazul nerespectării
standardelor și să ia măsurile corective necesare;

• să interzică sau să restricționeze aprovizionarea cu apă dacă
aceasta este considerată a fi o posibilă amenințare pentru
sănătatea publică;

• să informeze publicul la luarea acțiunii corective;
• să publice la fiecare trei ani un raport privind calitatea apei

potabile. Aceste informații pentru public se transmit Comisiei
Europene.

ln̦ 2015, Comisia a adoptat Directiva (UE) 2015/1787 introducrnd noi 
norme ale Uniunii Europene pentru a îmbunătăți monitorizarea apei 
potabile. Directiva permite țărilor o mai mare flexibilitate în ceea ce 
privește modul de monitorizare a apei potabile în Uniunea Europeană și 
constituie un răspuns la apelurile cetățenilor Uniunii Europene pentru 
acte legislative care să asigure o aprovizionare cu apă mai bună, echitabilă 
și cuprinzătoare. 

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale are 
obiectivul de a asigura tratarea corespunzătoare a apelor reziduale 
pentru a proteja sănătatea umană și mediul.  

12 Apă destinată consumului uman: apă în starea sa inițială sau după tratare, destinată băutului, gătitului, 
preparării de alimente sau altor scopuri casnice. Aceasta poate fi furnizată la robinet, dintr-un rezervor, în sticle 
sau în recipiente. 
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Al28079 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Al28079
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Directiva este principalul document de politici care are drept scop 
protejarea apelor de suprafaţă din teritoriu şi cele costiere prin 
reglementarea colectării şi tratării apelor reziduale urbane şi deversării 
apelor industriale biodegradabile (provenind în principal de la industria 
agro-alimentară). 

Directiva este adesea considerată costisitoare, însă propune soluţii de 
depăşire a acestor provocări care presupun beneficii enorme pentru 
sănătatea noastră şi pentru mediu. 

Asemenea celorlalte acte legislative privind apa ale Uniunii Europene, 
această directivă prevede obiective clare şi obligatorii, fiind totodată 
foarte flexibilă în ceea ce priveşte mijloacele de realizare a acestora. 
Totodată, Directiva permite soluţii alternative şi încurajează inovarea, 
atât în ceea ce priveşte colectarea apelor reziduale, cât şi tratarea 
acestora. 

Întru asigurarea prevederilor Directivei, țările Uniunii Europene 
trebuie14: 

• să colecteze și să trateze apele reziduale din așezările urbane
cu o populație de cel puțin 2 000 de persoane și să aplice
tratarea secundară asupra apelor reziduale colectate;

• să aplice tratamente mai riguroase în așezările urbane cu o
populație de peste 10 000 de persoane, situate în zone
sensibile;

• să vegheze ca stațiile de epurare să fie întreținute în mod
corespunzător, astfel încât să aibă un randament suficient și să
poată funcționa în toate condițiile climatice normale;

• să solicite autorizarea pentru evacuările de ape urbane
reziduale provenite de la industria agroalimentară și din
evacuările de ape industriale în sistemele de colectare a apelor
urbane reziduale;

• să ia măsuri pentru a limita poluarea apelor receptoare din
cauza supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor în situații
extreme, cum ar fi precipitațiile neobișnuit de intense;

• să supravegheze performanța stațiilor de epurare și a apelor
receptoare;

• să supravegheze evacuarea și reutilizarea nămolurilor de
epurare.

Un raport din 2013 al Comisiei Europene precizează că, în ciuda 
îmbunătățirilor deja realizate, punerea în aplicare a acestui act legislativ 
continuă să constituie o provocare, în principal din cauza investițiilor 
majore implicate ı̂n infrastructură. 

In Republica Moldova, Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor 
urbane reziduale este transpusă parţial ı̂n: 

• Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011

• Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi
deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/NIM/?uri=CELEX:31991L0271 
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corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 

• Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în
corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din
09.10.2013.

2. Reglementări naționale

Pe parcursul ultimelor decenii, serviciile publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare în Republica Moldova au fost influenţate de diversele 
transformări organizatorice, tehnice şi administrative, cauzate de evoluţia 
instituţională în domeniu şi de particularităţile activităţilor economice. 

În urma reformei aplicate în anul 2000,  serviciile publice de alimentare 
cu apă și de canalizare au fost descentralizate în Republica Moldova.  
Astăzi, competența privind înființarea, organizarea și gestiunea 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aparține 
autorităților administrației publice locale. 

Reforma în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare continuă, fiind 
un angajament esențial asumat de către Republica Moldova prin 
semnarea Acordului de Asociere, care implică armonizarea legislației 
interne cu acquis-ul comunitar și restructurarea instituțională. 

Problema aprovizionării cu apă potabilă și a canalizării este recunoscută 
la toate nivelurile ca importantă şi printre priorităţile naţionale, fiind 
considerată, în acelaşi timp, factor de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi de 
reducere a sărăciei. În ultimii ani au fost depuse eforturi pentru 
consolidarea cadrului legislativ şi normativ, care ar permite eficientizarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, însă această 
activitate urmează a fi continuată, cu ţintă spre transpunerea cerinţelor 
directivelor europene din domeniul apelor în legislaţia naţională. 

Reglementarea juridică a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare nu fac obiectul unui singur act legislativ/normativ, acestea 
regăsindu-se în mai multe acte legislative și normative. 

Principalele documente care reglementează sectorul de alimentare cu apă 
și de canalizare sunt următoarele: 

I. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 303 din 13 decembrie 2013.

Legea nr. 303 din 13.12.2013 stabileşte cadrul legal pentru ı̂nfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea funcţionării 
serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale în condiţii 
de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, 
transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de 
protecţie a mediului. 

Noua reglementare asigură condiții optime pentru organizarea, 
funcționarea și exploatarea acestor servicii, respectiv pentru delegarea 
gestiunii acestor servicii operatorilor privați, ceea ce are un impact 
pozitiv asupra dezvoltării durabile a localităti̦lor. 

Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
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303 din 13.12.2013 reglementează: 

• competenţele autorităţilor publice în sectorul de alimentare cu
apă şi de canalizare (Guvernului (art. 5), organului central de
specialitate al administrației publice (art. 6), Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică (art. 7), autorităţile publice
locale (art. 8));

• instituirea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în
Energetică drept autoritate națională de reglementare a
sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare (art. 7 alin. 1);

• autoritățile abilitate cu supravegherea și controlul de stat al
serviciului public de alimnetare cu apă și de canalizare (art. 9);

• principiile de înființare, organizare și funcționare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare (art. 10);

• formele de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și
de canalizare (art. 11-13): gestiunea directă, gestiunea
delegată;

• contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între
autoritatea publică locală şi operator, unde sunt stabilite
drepturile şi obligaţiile părţilor (art.13).

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor este actul juridic, încheiat în 
formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în 
asociere, după caz, în calitate de delegatar atribuie, pe o perioadă 
determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, dreptul și 
obligația de a furniza / presta integral serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, inclusiv dreptul și obligația de a exploata 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității 
furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. 

Principiul pentru atribuirea unui astfel de contract de delegare a gestiunii 
îl constituie licitația publică, cu respectarea procedurilor aplicabile.  Prin 
excepție, contractul de delegare a gestiunii poate fi atribuit direct (fără 
organizarea licitației publice) întreprinderilor municipale, 
întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital social integral 
de stat sau al unităților administrativ-teritoriale. 

Obiectul contractului de delegare a gesiunii serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare îl constituie: 

- dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciile publice de alimentare cu
apă și de canalizare ı̂n cadrul ariei de competentă̦ teritorială a 
autorităti̦i delegante.

- dreptul exclusiv de a exploata, ı̂ntreti̦ne și administra bunurile 
delegate, precum și investiti̦ile privind reabilitarea bunurilor existente
și cu extinderea ariei delegării.

- Potrivit art. 13 alin. (7) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, contractul de
delegare a gestiunii este ı̂nsoti̦t obligatoriu de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, care
stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 
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alimentare cu apa şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi 
condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de 
eficienţă şi siguranţă.;  

b) regulamentul de furnizare/prestare a serviciului, care  stabilește
cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare, definind condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite 
pentru asigurarea serviciului, precum și relațiile dintre Operator și 
utilizatorii acestor servicii;  

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau
privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat; 

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

• atributi̦ile, drepturile şi obligaţiile operatorului (art. 14-16);

• drepturile și obligati̦ile consumatorului (art. 17-18);

• condiţiile de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, facturarea şi achitarea serviciului (ART.
19-31);

• procedura de obţinere a licenţelor de către operatori (art. 32-34).

• eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate,
reperfectarea licenţei, eliberarea duplicatului de pe licenţă, 
suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi 
retragerea licenţelor se efectuează de Agenţia nati̦onală pentru 
Reglementare ı̂n Energetică conform procedurilor stabilite de 
Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de ı̂ntreprinzător;

• modalitatea de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor(art.
35);

• potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 303 din 13.1.2.2013 tarifele
pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru 
serviciul public de canalizare furnizate la nivel de regiune, raion,
municipiu şi oraş, se determină anual de către operator ı̂n 
conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare
şi de epurare a apelor uzate şi se prezintă Agenţiei pentru avizare,
iar consiliului local – pentru aprobare.

Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
furnizat/prestat la nivel de sat/comună sunt determinate anual de 
operator, examinate şi aprobate de consiliile locale ı̂n conformitate cu art. 
35 alin. (17) din Legea nr. 303 din 13.12.2013. 

Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru 
serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de 
operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în 
condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare 
internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de 
consiliile locale, se aprobă de către Agenţie ı̂n modul stabilit (art. 35 alin. 
(13) din Legea nr. 303 din 13.12.2013.).
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• finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (art.
36).

Finanțarea serviciului public de alimnetare cu apă și de canalizare 
reprezintă o componentă esențială a serviciilor publice, având menirea de 
a contribui la buna funcționare a serviciilor în colectivitățile locale. 

Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare, precum și pentru 
ı̂ntreti̦nerea/exploatarea sistemelor aferente se asigură prin ı̂ncasarea de 
la consumatori a contravalorii serviciului furnizat, ı̂n corespundere cu art. 
36 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013. 

Finanțarea investițiilor pentru înlocuirea, întreținerea și dezvoltarea 
sistemelor de alimnetare cu apă și de canalizare se realizează, potrivit 
legislației în vigoare, din următoarele surse: autoritățile administrației 
publice centrale de specialitate; autoritățile administrației publice locale; 
fonduri financiare nerambursabile din partea donatorilor/Uniunii 
Europene; împrumuturi de la organisme financiare internaționale(BERD, 
BEI, BM); participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de 
parteneriat public-privat; fonduri ale consumatorilor; alte surse. 

Im acest moment, Legea nr. 303 din 13.12.2013 este supusă modificării ı̂n 
vederea eliminării unor contradicții cu alte normative în vigoare, 
reglementării unor aspecte legate de procedura delegării gestiunii, 
precum și modalitatea de finanțare a serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare15. 

II. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din
24.10.2002.

Această lege a fost elaborată în scopul stabilirii cadrului juridic unitar 
privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi 
controlul funcţionării lor.  

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1402 din 24.10.2002,  serviciile publice 
de gospodărie comunala ̆ asigura ̆ furnizarea/prestarea următoarelor 
servicii: 

a) alimentarea cu apă;

b) alimentarea cu energie termică;

c) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;

e) asigurarea cu transport public local;

f) administrarea fondului locativ public şi privat.

Atât la momentul adoptării, cât şi la momentul actual rămâne a fi legea 
generală pentru toate serviciile publice de gospodărie comunală, din 
categoria cărora face parte şi serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare. Astfel, această lege se aplică serviciului de alimentare cu apă și 

15 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487 
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de canalizare de fiecare dată cı̂nd Legea nr. 303 din 13.12.2013 nu 
reglementează anumite instituţii juridice. 

Legea nr. 1402-XV din 24.10.2002 reglementează: 

• aspecte generale privind serviciile publice de gospodărie comunală
(art. 1-12);

• atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţlor administraţiei publice
centrale si locale (art. 13-15);

• modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de
gospodărie comunală (art. 16-26).

Legea-cadru a serviciilor publice de gospodărie comunală necesită a fi 
supusă unui proces de revizuire și aliniere la principiile europene privind 
serviciile de interes general, asigurând condiții optime pentru 
organizarea, funcționarea și exploatarea acestor servicii. 

III. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea
Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) nr. 199 din
20 martie 2014

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe 
principalul document din sector Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie 
(2014-2028), precum şi alte politici de dezvoltare a Republicii Moldova.
Acest cadru vizează ı̂mbunătăţirea politicilor naţionale şi armonizarea 
cadrului legal ı̂n conformitate cu acquis-ul comunitar şi standardele 
europene.  

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a 
accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile din 
Republica Moldova, contribuind astfel la dezvoltarea economică a ţării, la 
îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii si calităţii vieţii pentru toată 
populaţia. 

Realizarea acestui obiectiv necesită adoptarea și implementarea unor 
politici adecvate de dezvoltare, concentrate pe nevoile reale ale 
populației, având  în rezultat servicii mai eficiente și mai bine organizate. 

Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  
reprezintă un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului, care 
își propune îmbunătățirea performanțelor din sector printr-un 
management mai bun și prin profesionalism, precum și beneficierea de 
economii de scară. 

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie include noi abordări privind  
structurarea,  planificarea financiară şi identificarea proiectelor, pe care 
ar trebui să se bazeze dezvoltarea sectorului.  

Strategia prevede reforme instituţionale  în sector, inclusiv o nouă 
autoritate de reglementare a sectorului - Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică  - care planifică dezvoltarea unei politici 
tarifare, de reglementare a operatorilor în baza unor indicatori de 
performanţă, după implementarea cărora va putea fi reanimat sectorul.  

Strategia statuează, de asemenea, necesitatea cooperării inter-municipale 
în dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și 
furnizarea/prestarea acestora de operatori regionali, care poate fi 
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asigurată prin contract de delegare a gestiunii serviciilor publice, încheiat 
între autoritățile publice locale și operatorul regional, înainte de 
implementarea proiectelor de investiţii în infrastructură. 

Astfel, întreprinderile municipale se vor reorganiza în societăți 
comerciale, își vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu 
apă și canalizare către alte unități administrativ-teritoriale, devenind 
operatori regionali viabili economic. 

De asemenea, strategia pune accentele pe elaborarea Planurilor de 
alimentare cu apă și sanitație (Master Plan), a studiilor de fezabilitate, 
pentru a atrage investiţii justificate  în sector. Însă acţiunile indicate în 
Strategie necesită un angajament financiar important, care este dincolo de 
sursele naționale disponibile. 
IV. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 802 din 09.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de deversare a
apelor uzate în corpurile de apă
Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de 
apă are drept scop reglementarea condiţiilor de deversare, de 
introducere a substanţelor specifice într-un corp de apă de suprafaţă, 
într-un corp de apă subterană sau în terenurile fondului de apă. 
Regulamentul stabilește: 

• substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în
scopuri de pescuit sau de acvacultură, dar care nu produc
impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care
nu este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate
(capitolul II);

• substanţele prioritar periculoase care, din cauza naturii lor
periculoase sau a riscului sporit pe care îl prezintă pentru
mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă şi
subterane sau pe terenuri ale fondului apelor (capitolul III);

• substanţele periculoase, altele decît substanţele prioritar
periculoase (capitolul IV);

• cerinţele tehnice privind evacuarea apei de drenaj de pe teren
în cazul în care ar putea provoca o poluare gravă a apelor sau
respectarea cerinţelor de calitate a mediului (capitolul V);

• valorile-limită de emisie pentru evacuarea apelor uzate
(capitolul VI);

• formele de monitorizare a evacuării apelor uzate (capitolul VII).

Anexele Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în 
corpurile de apă reglementează valorile-limită de emisie: pentru abatoare 
şi prelucrarea cărnii şi a peştelui (anexa nr. 1); pentru tratarea și 
prelucrarea laptelui (anexa nr. 2);  pentru procesele de la fabricile de bere 
şi casele de malţ (anexa nr. 3); pentru prelucrarea fructelor, a legumelor 
şi a cartofilor (anexa nr. 4); pentru producerea băuturilor (anexa nr. 5); 
pentru producerea alcoolului şi băuturilor alcoolice destinate consumului 
uman (anexa nr. 6); pentru producerea furajelor din legume (anexa nr. 7); 
pentru producerea gelatinei şi adezivilor din piei brute şi prelucrate şi din 
oase (anexa nr. 8). 
V. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25
noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele
de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de
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canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi 
rurale 
1) cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în
localităţile urbane şi pentru exploatarea staţiilor de epurare, care trebuie
să conţină prevederi referitor la:

• metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de
numărul de locuitori/de mărimea localităţii deservite sau care
urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de
epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în care se deversează
apele uzate epurate;

• identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare,
desemnate ca zone sensibile sau mai puţin sensibile;

• obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un
sistem de colectare în localităţile urbane, care trebuie să aibă loc în
baza unui contract şi/sau aviz eliberat de operator. Potrivit p. 10
din Regulament,  consumatorii, alții decît cei casnici, au obligaţia
epurării locale a apelor uzate, astfel încît în punctul de control să
fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în avizul de
branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de
furnizare/prestare a serviciilor, precum şi în normativele de
evacuare, cu respectarea CMA;

• condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul
de epurare;

• obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a
monitorizării efectelor acestora, precum şi faţă de cerinţele de
raportare;

• alte aspecte relevante.
2) cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile rurale privind
colectarea, depozitarea, epurarea şi deversarea apelor uzate casnice în
localităţile rurale, inclusiv a cerinţelor de exploatare a sistemelor de
colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a
tehnologiilor şi a proceselor adecvate.  Atunci cînd instalarea unui sistem
de colectare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că nu produce
beneficii pentru mediu, fie pentru că necesită costuri ridicate, se utilizează
sisteme individuale sau alte sisteme adecvate care să asigure acelaşi nivel
de protecţie a mediului. Sistemele individuale de colectare a apelor uzate
recomandate sunt bazine de colectare sau alte tipuri de containere, care
sînt impermeabile, iar apele uzate sînt colectate şi transportate în mod
regulat la o staţie de epurare. De asemenea, pot fi utilizate bazinele de
stocare a apelor uzate de tip etanş vidanjabil, iar calitatea apelor uzate
colectate şi epurate să respecte cerinţele în vigoare.
VI. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile
deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi
alimentare cu apă
Regulamentul stabileşte modul de achitare de către proprietarii, chiriaşii
şi locatarii de apartamente, încăperi locuibile în cămine şi încăperi cu altă
destinaţie decît aceea de locuinţe a plăţilor pentru serviciile locative,
comunale şi necomunale şi reglementează relaţiile contractuale între
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furnizorii (gestionarii) şi consumatorii acestor servicii. 
În acest moment, pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
Regulamentul reglementează modul de stabilire a volumelor de apă 
consumată, plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate. 
În urma adoptării Legii cu privire la locuințe nr. 75 din  30.04.2015 se 
impune necesitatea adoptării unui nou Regulament privind modul de 
furnizare/prestare a serviciilor comunale/necomunale în blocurile 
locative. 
VII. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1228 din
13.11.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea
aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă
Prevederile Regulamentului se aplică tuturor raporturilor juridice
apărute în legătură cu achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi
exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă și se extind
asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor a căror activitate ţine de
alimentarea cu apă (operatori), precum şi asupra instituţiilor publice,
agenţilor economici şi proprietarilor de locuinţe, indiferent de forma lor
de proprietate şi apartenenţa departamentală.
Anexele 1-14 cuprind o multitudine de acte-model necesare în procesul
de proiectare, instalare, recepție și exploatare a aparatelor de evidență a
consumurilor de apă.
VIII. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Energetică nr.741 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a
apelor uzate
Metodologia se aplică la determinarea tarifelor de către operatorii care
furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor
uzate stabilește:

• principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă
tehnologică;

• principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor
reglementate pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă,
inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de punctul de furnizare a
apei potabile (la blocul locativ, casă individuală sau în
apartament);

• principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor
pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate;

• principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de
recuperare a acestora prin tarif;

• modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii
între activităţile practicate şi serviciile furnizate de către
operatori;

• componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente
furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
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• modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul an
de valabilitate a prezentei Metodologii, anul de bază, şi modul de
actualizare a acestora pentru ceilalţi ani de valabilitate a prezentei
Metodologii;

• metoda de calculare a rentabilităţii;
• metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii

între activităţile practicate şi serviciile furnizate.
Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică, de 
alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi 
epurare a apelor uzate furnizate/prestate la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş,  se determină de către operatori, pentru fiecare an,  în 
conformitate cu prezenta Metodologie,  se avizează de ANRE, după care  
se prezintă autorităților competente pentru aprobare. 
IX. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
nr. 271 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu
privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
Regulamentul este destinat reglementării raporturilor juridice dintre
operator şi consumator cu privire la branşarea/racordarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare, la contractarea, la furnizarea şi plata
serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi
serviciul public de canalizare.
Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare reglementează:

• proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă
şi de canalizare ale consumatorilor;

• delimitarea instalaţiilor operatorului de instalaţiile interne de apă
şi de canalizare;

• condiţiile de branşare/racordare;
• contractarea şi evidenţa consumului de apă;
• plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
• deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de

canalizare ale consumatorilor;
• limitarea şi întreruperea furnizării serviciului public de alimentare

cu apă şi de canalizare:
• examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la soluţionarea

neînţelegerilor dintre operatori şi consumatori.
X. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
nr.180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu
privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor,
a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice
de alimentare cu apă
Regulamentul stabileşte modalitatea unică de calculare şi aprobare a
consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în
consideraţie la determinarea tarifelor pentru serviciul public de
alimentare cu apă, de canalizare şi deepurare a apelor uzate.întrebări de
auto-valuare.
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Exerciții 
practice 

Identificați/expuneți situații practice întâlnite în activitatea serviciilor 
abonați, nereglementate în legislația în vigoare. Notați-le în spațiul de mai 
jos: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Determinaţi nivelul Dvs de cunoaștere a legislației în vigoare ce

reglementează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare de la

1 la 10 puncte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - cunosc domeniul

2. Care sunt căile pe care le folosiți pentru a afla despre noile
modificări ale legislației în vigoare ?
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 
SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 3: Reglementarea sectorului de alimentare cu apă si canalizare 
Obiective • evidenţierea autorităti̦lor publice competente ı̂n 

reglementerea sectorului de alimentare cu apă și de 
canalizare;

• familiarizarea cu atributi̦ile Ministerului Mediului, Agenti̦ei
Nati̦onale de Reglementare ı̂n Energetică, autorităti̦lor
administrati̦ei publice locale;

• descrierea succintă a  prevederilor Regulamentului cu 
privire la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
administrati̦e al ANRE nr. 271 din 16.12.2015

• analiza legislati̦ei secundare de reglementare a sectorului de
alimentare cu apă și de canalizare.

Cuvinte cheie Reglementare, sectorul alimentare cu apă și de canalizare, 
autoritate publică, agenție, furnizor, operator, consumator. 

Conținut 1. Autorităţi de reglementare a sectorului de alimentare cu apă și de
canalizare

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înființează pentru 
satisfacerea intereselor locuitorilor unei comunități locale, fiind în 
competența autorităților administrației publice locale constituite la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale, care acționează în numele și pe 
seama acestora. 

Însă, actualul cadru legislativ atribuie un rol deosebit de important 
Guvernului, autorităților publice centrale de specialitate, Agenției 
Naționale de Reglementare în Energetică, menit să asigure continuitatea 
și buna funcționare a serviciului. 

Competente̦le autorităti̦lor publice ı̂n domeniul serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare sunt reglementate prin Legea nr. 303 din 
13.12.2013; aceste dispoziti̦i completându-se cu dispoziti̦ile legale 
generale în materie de servicii publice de gospodărie comunală și, după 
caz, alte acte normative adoptate în baza reglementărilor speciale.  

Guvernul Republicii Moldova 

Potrivit art. 5 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, Guvernul asigură 
realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare conform programului de guvernare. 

Din aceste prevederi rezultă că Guvernul, prin realizarea politicii generale 
a statului în asigurarea populaţiei cu servicii de alimentare cu apă și de 
canalizare, are menirea de a ţine sub control acest sector, pentru a putea 
interveni în caz de necesitate fie la nivel de ţară (dacă este o problemă 
generală), fie la nivel local (când este o problemă regională). 

Intervenţia Guvernului poartă un caracter reglementator, indirect, 
deoarece ministele de resort  sunt cel ce deţine informaţia despre starea 
serviciului respectiv, o prezintă Guvernului, pregătesc proiecte de acte 
normative necesare pentru reglementarea funcţionării eficiente a 
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serviciilor publice. 

La rândul său, Guvernul aprobă aceste acte normative, le adoptă sau le 
înaintează Parlamentului spre adoptare, în cazul actelor legislative. 

Regulile stabilite prin actele normative (ale autorităţilor publice centrale 
sau locale) sunt obligatorii spre executare, atât pentru întreprinderile 
municipale care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, cât şi pentru agenţii privaţi cărora li s-a delegat 
gestiunea serviciului. 

Atribuţiile Guvernului în domeniul serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, enumerate expres în art. 5 alin. (2), sunt următoarele: 

a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor
proiecte de acte legislative privind reglementarea activităţii
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu concepţiile
privind dezvoltarea socio-economică, urbanismul şi amenajarea
teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;

c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare a mecanismelor specifice economiei de piaţă,
crearea unui mediu de concurenţă, atragerea capitalului privat,
promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării.

Este cunoscut faptul că, în statul modern multitudinea nevoilor sociale 
este deosebit de mare aşa încât administraţia publică nu mai poate, ea 
însăşi, să le rezolve pe toate, ci recurge la autorizarea anumitor persoane 
private să presteze servicii de interes general. 

Unul din scopurile statului, indiferent de perioada sa de existenţă, şi cu 
atât mai mult în perioada modernă,  este acela de a satisface interesele 
generale ale societăţii, fie direct prin servicii publice ale statului, raionului 
sau comunei, fie prin asigurarea cadrului legal, ca şi particularii să 
contribuie la satisfacerea intereselor generale ale societăţii. 

Modurile de gestionare a serviciilor publice s-au modificat semnificativ 
atât ca număr cât şi ca diversitate datorită creşterii considerabile a 
nevoilor colective pe de o parte, iar pe de altă parte, datorită problemelor 
financiare cu care se confruntă statul şi colectivităţile locale, ceea ce 
determină o dezangajare din ce în ce mai mare a acestora în prestarea 
serviciilor publice. 

Atragerea capitalului privat se poate face prin delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Deşi proasta 
gospodărire a acestor servicii în ultimii zece ani a condus la  pierderea 
rentabilităţii, agenţii economici privaţi ar putea să intervină în acest 
sector, dacă li s-ar crea un mediu concurențial favorabil. 

Referitor la privatizarea serviciilor publice, considerăm că cele care sunt 
de importanţă vitală pentru  populaţie (cum ar fi serviciul de alimentare 
cu apă și de canalizare) nu pot fi transmise persoanelor de drept privat în 
proprietate, ci doar transmise în gestiune, cu păstrarea regimului de drept 
public în executarea acestora. 
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De asemenea, în vederea realizării politicii generale a statului în domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Guvernul 
examinează periodic starea serviciului și stabilește măsuri pentru 
dezvoltarea durabilă și creșterea calității acestora, corespunzător 
cerințelor consumatorilor și nevoilor localităților, pe baza unor strategii 
sectoriale specifice. 

Aliniatul (3) a articolului 5 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 vine să 
confirme asumarea responsabilităţii Guvernului pentru realizarea politicii 
naționale în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel: 
„Guvernul   sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea 
înființării, dezvoltării și îmbunătățirii serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare, promovării parteneriatului și asocierii unităților 
administrativ-teritoriale pentru crearea și exploatare unor sisteme tehnico-
edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin 
intermediul organelor centrale de specialitate ale administrației publice,  
sub formă de asistenţe tehnice și/sau financiare, metodologice și 
consultativ-informaționale, în condițiile legii”. 

Ministerul Mediului 

Ministerul Mediului este organul central de specialitate al administraţiei 
publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul 
protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, 
managementului deşeurilor, conservării biodiversităţii, cercetărilor 
geologice, folosirii şi protecţiei subsolului, hidroamelioraţiei, gospodăririi 
resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizare, reglementării 
activităţilor nucleare şi radiologice, controlului ecologic de stat, 
hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 303 din 13.12.2013,  Ministerul Mediului are 
următoarele  competențe în domeniul serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare: 

a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) elaborează şi promovează programe anuale de activităţi în domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, finanţate de la
bugetul de stat sau de instituţiile şi organizaţiile financiare internaţionale;

c) întreprinde măsuri de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor
politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă şi în domeniul serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în
domeniul  resurselor de apă şi care sînt necesare pentru atragerea
investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

e) elaborează şi participă la implementarea actelor legislative şi a altor
acte normative în domeniu;

f) contribuie la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în
domeniul de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind situaţia în
domeniu şi informează despre aceasta Guvernul.
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După cum putem observa, una din activitățile principale ale Ministerului 
Mediului o reprezintă elaborarea, promovarea și implementarea cu 
succes a politicii nati̦onale din domeniul de alimentare cu apă și de 
canalizare. In acest context a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 199 
din 20.03.2014 pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi 
sanitaţie (2014-2028). Ministerul Mediului, ı̂mpreună cu alte autorităti̦ 
publice, este responsabil de implementarea cu succes a Strategiei, 
conform Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea 
Strategiei de alimentare cu apă și sanitație(2014-2028).   

De asemenea, Ministerul Mediului elaborează cadrul legislativ şi normativ 
care reglementează sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
asigurînd compatibilitatea acestora cu tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte şi  cu legislaţia comunitară. 

Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este o autoritate 
publică centrală de reglementare şi monitorizare a sectoarelor din 
domeniul energetic, are statut de persoană juridică şi nu se subordonează 
niciunei alte autorităţi publice sau private, cu excepţia cazurilor stipulate 
de lege. 

Conform art. 7 alin.(1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) este autoritatea 
naţională de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

Întru exercitarea competențelor sale, Agenţia exercită următoarele 
atribuţii ı̂n domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, statuate ı̂n art. 7 alin. (2) din Legea nr.303 din 13.12.2013:  

a) eliberează, ı̂n conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de  lege,
licenţe operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare la nivel de regiune, raion,  municipiu şi oraş. Odat ă cu 
intrarea ı̂n vigoare a Legii nr. 303 din 13.12.2013, furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este supusă 
licenti̦erii. Astfel, operatorii care desfășoară activităti̦ din sectorul de 
alimentare cu apă și de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu sau
oraș au obligati̦a să solicite eliberarea licente̦i ı̂n conformitate cu Legea 
privind reglementarea prin licenti̦ere a activităti̦i de ı̂ntreprinzător nr.
451-XV din 30 iulie 2001.

b) prelungeşte, modific ă, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate ı̂
ı̂n cazurile şi ı̂n condiţiile prevăzute de lege (art. 33-3 4 din legea nr. 303
din 13.12.2013). Licente̦le pentru furnizarea/prestarea  serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare se eliberează pe un termen de 25 de
ani. In cazul ı̂n care, expiră termenul, Agenti̦a poate prelungi licenta̦, dacă 
titularul ı̂ndeplinește toate conditi̦ile prevăzute de legislati̦a ı̂n vigoare. 
Licenta̦ poate fi modificată ı̂n cazul intervenirii unor circumstante̦ 
esenti̦ale, care n-au putut fi prevăzute la momentul eliberării licente̦i.
Suspendarea/retragerea licente̦i intervine ı̂n cazul nerespectării
obligati̦ilor prevăzute ı̂n licentă̦. 
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c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice 
locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiat ă ı̂n 
locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă 
sau a expirat;

d) monitorizează şi controleaz ă, ı̂n modul şi ı̂n limitele stabilite de lege,
respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru
desfăşurarea activit ăţilor licenţiate;

e) elaborează şi aprob ă Metodologia de determinare, aprobare şi  
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la servicii le auxiliare
furnizate de către operatori. Prin Hotărârea Consiliului de
Administrati̦e a ANRE nr. 741 a fost adoptată Metodologia de
determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public de
alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate16 ı̂n data
de 18 decembrie 2014. Un an mai târziu, Metodologia privind
aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate
consumatorilor de către operatorii serviciului  public de alimentare cu
apă şi de canalizare17  a fost aprobată  prin Hotărârea Consiliului de
Administrati̦e a ANRE nr. 270 din 16.12.2015.

f) elaborează şi aprob ă Regulamentul cu privire la serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare.  Regulamentul cu privire la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare18 a fost    aprobat prin 
Hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015, ı̂n scopul reglementării
raporturilor juridice dintre operator şi consumator  cu privire la
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de ap ă şi  de canalizare, la
contractarea, la furnizarea şi plata serviciului  public de alimentare cu
apă potabilă, apă tehnologică şi serviciul  public de canalizare.;

g) elaborează şi aprob ă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate
a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

h) elaborează şi aprob ă Regulamentul cu privire la procedurile de
achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor
utilizate ı̂n activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către
aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime.
Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor
şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul
electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi a
operatorilor care furnizează serviciul public de

16 Hotar̆   a r̂ea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetica ̆nr.741 din 18.12.2014  cu privire la aprobarea
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru serviciul  public de alimentare cu apa,̆ de canalizare şi 
de epurare a apelor uzate, publicata ı̆̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33-38 din 13.02.2015. 
17 Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetică nr.270  din 16.12.2015  cu privire la aprobarea
Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii 
serviciului  public de alimentare cu apă şi de canalizare, publicată ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-58 din 
11.03.2016. 
18 Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetică nr.271 din 16.12.2015  cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire  la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, publicată ı̂n 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69-77 din 25.03.2016.
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alimentare cu apă şi de canalizare a fost aprobat la data de 10 iunie 
2016; 

i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi 
aprobarea, ı̂n scop de determinare a tarifelor, a consumului
tehnologic şi a pierderilor de apă ı̂n sistemele publice de
alimentare cu apă. Prin Hotărârea ANRE nr.  180 din 10.06.2016 a 
fost aprobat  Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în
scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a
pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă19;

j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de
regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de
operator ı̂n conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi
le prezintă spre aprobare consiliilor locale;

k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă 
tehnologică furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş;

l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare, furnizate de
operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, in cazul in 
care consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin
de aprobare a tarifelor;

m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş ı̂n 
cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, ı̂n baza cererii
operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, ı̂n termenul stabilit
de prezenta lege;

n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor
aprobate de Agenţie;

o) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a
principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor
pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;

p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sı̂nt
aprobate de Agenţie, a indicatorilor de calitate a serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi ı̂n regulamentul
aprobat de Agenţie;

q) monitorizează şi controlează, ı̂n modul şi ı̂n limitele stabilite de 
lege, activitatea operatorilor care furnizează serviciul la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către
aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi
metodologii aprobate de Agenţie;

r) stabileşte, ı̂n scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea 

19 Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare ı̂n Energetică nr.180 din 10.06.2016  cu privire la 
aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, ı̂n scop de determinare a tarifelor, a consumului 

tehnologic şi a pierderilor de apă ı̂n sistemele publice de alimentare cu apă, publicată ı̂n Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 206-214 din 15.07.2016. 
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lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi 
nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de către 
operatori, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi 
sistemul de informaţii în baza cărora operatorii prezintă rapoarte 
Agenţiei; 

s) exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care
îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi
oraş.

ln̦tru ı̂ndeplinirea eficientă a atribuţiilor sale, Agenti̦a are următoarele 
drepturi stipulate ı̂n art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303 din 13.12.2013: 

a) să solicite de la operatorii care ı̂şi desfăşoară activitatea la nivel de
regiune, raion, municipiu şi oraş prezentarea de informaţii
necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care
constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii 
oficiale cu accesibilitate limitată;

b) să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor 
practicate conform licenţei şi să obţină de la operatorii care ı̂şi 
desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş 
copii şi extrase din documentaţia primară;

c) să pună ı̂n aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli
minime la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) să adopte, ı̂n limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărâri,
decizii şi să emită avize privind cuantumul tarifelor pentru 
aprobarea acestora de către consiliile locale;

e) să ı̂nainteze prescripţii privind lichidarea ı̂ncălcărilor depistate;

f) să aplice sancţiuni ı̂n condiţiile prevăzute de lege. ln̦ proiectul de
modificare20 a Legii nr. 303 din 13.12.2013 sunt instituite situati̦ile
ı̂n care Agenti̦a poate să aplice sancti̦uni21 operatorilor(inclusiv

20 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487 
21 “Articolul 73 .Răspunderea pentru încălcarea legislației serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 
(1)Titularii de licențe ce prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare poartă răspundere
pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor stabilite prin
prezenta lege, precum şi prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în
prezenta lege.
(2)Agenția este în drept să aplice titularilor de licențe, sancțiuni financiare în cazul nerespectării prevederilor
prezentei legi. Mijloacele bănești obținute din aplicarea sancțiunilor financiare se fac venit în bugetul de stat.
Articolul  74 . Sancțiuni privind încălcarea prevederilor legale
(1) În temeiul prezentei legi, Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni de la 1% pînă la 5 % din cifra
de afaceri anuală a titularilor de licență, pentru încălcarea obligațiilor manifestate prin:
a) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de Agenţie,
b) prezentarea incompletă și /sau întîrziată a informațiilor și a rapoartelor solicitate de Agenție, precum și
prezentarea de date eronate ;
c) neexecutarea de către titularul de licenţă a prescripției privind lichidarea încălcărilor ce țin de activitatea
licențiată;
d) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse de către Agenţie sau
obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora;
e) refuzul repetat al titularului de licență (operatorului) de eliberare a avizului de branșare/racordare ale unui
solicitant;
f) refuzul repetat al titularului de licență (operatorului) de a încheia contractul de furnizare a serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare;

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3487
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352073
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financiare) pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate sau 
nerespectarea legislației în vigoare. 

Menti̦onăm că potrivit Legii nr. 303 din 13.12.2013, intră sub incidenta̦ de 
reglementare, licențiere,  control și monitorizare, avizare și aprobare a 
tarifelor de către ANRE doar operatorii care activează la nivel de regiune, 
raion, municipiu sau oraș. Operatorii din sate/comune sunt controlați și 
monitorizați de autoritățile publice locale. Consiliile locale au și 
competența aprobării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare. 

Prin derogare de la cele expuse mai sus, art. 7 alin.(5) din Legea nr.303 
din 13.12.2013 stabilește că: “Operatorii care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de sat/comună dotate cu sisteme 
centralizate de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor 
uzate se supun procedurii de reglementare, de licenţiere, de aprobare a 
tarifelor în aceleaşi condiţii ca şi operatorii care furnizează serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş”. 

Autoritățile administrației publice locale 

Reglementarea atribuțiilor și competențelor autorităților administrației 
publice locale ı̂n materia serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare trebuie analizată prin raportare la Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 din 28.12.2006, care reglementează principiul 
autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice, precum și 
organizarea și functi̦onarea administrati̦ei publice locale. Aceste 
prevederi se completează cu dispoziti̦ile Legii nr. 303 din 13.12.2013 și 
Legii nr. 1402 din 24.20.2002. 

Dispoziti̦ile art. 14 alin. (2 lit. h din Legea nr. 436 din 28.12.2006 
stabilesc competența consiliilor locale  privind organizarea serviciilor 
publice de gospodărie comunală, asigurând cadrul necesar pentru 
funcționarea următoarelor servicii publice de interes local: alimentarea 
cu apă; alimentarea cu energie termică; canalizarea şi epurarea apelor 
uzate şi pluviale; salubrizarea, înverzirea localităţilor; asigurarea cu 
transport public local; administrarea fondului locativ public şi privat. 

Prin art. 8 alin. (1 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 este instituită 
competența autorităților administrației publice locale, în tot ceea ce 
privește înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

g) refuzul repetat al titularului de licenţă de a executa hotărîrile individuale şi deciziile Agenţiei.
(2) Încălcările prevăzute în alin (1) din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în
valoare de 5 % din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.
(3) În temeiul prezentei legi, Agenția este în drept să aplice, prin hotărîre, sancțiuni de la 5% pînă la 10% din
cifra de afaceri anuală a companiei, pentru încălcarea obligațiilor manifestate prin:
a) desfășurarea activității reglementate de furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare fără
licență sau fără autorizaţie în acest sens;
b) întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, cu excepția cazurilor de
neplată, din motive tehnice și de securitate prevăzute în lege, în licență și în contracte;
c) nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare stabiliți de
Agenție.
(4) Încălcările prevăzute la alin (3) din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat se sancționează cu amendă în
valoare de 10 % din cifra anuală de afaceri a titularului de licență.”
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precum și în ceea ce privește administrarea și exploatarea sistemelor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

Astfel, serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este înfiinţat, 
organizat şi gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul şi 
responsabilitatea autorităţilor publice locale de nivelul I, reprezentate de 
consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primari, ca autorităţi 
executive. 

ln̦ sprijinul celor afirmate mai sus, vin dispoziti̦ile art. 8 alin.(2) din Legea 
nr.303 din 13.12.2013, potrivit căruia, ı̂n exercitarea competente̦lor și 
atribuțiilor ce le revin în sfera serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare, autoritățile administrației publice locale: 

a) elaborează şi implementează planuri proprii de dezvoltare şi de
funcţionare, pe termen scurt, mediu şi lung, a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu planurile
urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-
economică a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi potrivit
angajamentelor internaţionale în domeniul de protecţie a
mediului;

b) înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi
controlează funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare, în condiţiile legii;

c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare şi pentru serviciile auxiliare furnizate de
către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu
metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie;

d) administrează sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor
administrativ-teritoriale respective;

e) aprobă regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare;

f) decid asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea
înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare şi a încurajării investiţiilor în sistemele publice de
alimentare cu apă şi de canalizare;

g) deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare şi a bunurilor publice corespunzătoare conform
legislaţiei în vigoare;

h) participă cu mijloace financiare şi/sau cu bunuri la constituirea
patrimoniului operatorilor pentru realizarea de lucrări şi pentru
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

i) contractează sau garantează, în condiţiile legii, împrumuturile
pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare a
localităţilor, pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi,
pentru dezvoltarea de capacităţi, inclusiv pentru reabilitarea,
modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;
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j) asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în
situaţii excepţionale;

k) alocă compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici
consideraţi vulnerabili, în modul şi în condiţiile stabilite de lege;

l) decid asupra delegării către Agenţie a competenţei de aprobare a
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.

2. Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare cu apă şi
de canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al
ANRE nr. 271 din 16.12.2015

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare reglementează aspecte privind proiectarea, montarea şi 
recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorilor, delimitarea instalaţiilor operatorului de instalaţiile 
interne de apă şi de canalizare, branşarea/racordarea, contractarea şi 
evidenţa consumului de apă, plata serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi 
de canalizare ale consumatorilor, limitarea şi întreruperea furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, examinarea 
reclamaţiilor consumatorilor şi soluţionarea neînţelegerilor dintre 
operatori şi consumatori. 

Regulamentul este structurat în 9 secţiuni, incluzând, de asemenea, 4 
anexe. 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale - stabileşte scopul şi obiectul 
Regulamentului;  în p. 3 este stabilită semnificaţia  noţiunilor folosite în 
textul Regulamentului; etc. Un aspect foarte important este statuat la p. 4 
potrivit căruia, furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între 
operator şi consumator. Altfel spus, raporturile juridice dintre operator și 
consumator sunt stabilite în contractul de furnizare/prestare a serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare. Încheierea contractului se face 
ulterior sau concomitent cu branșarea/racordarea la sistemul public de 
alimentare cu apă și de canalizare. În lipsa unor stipulări exprese în acest 
sens, se recomandă, încheierea în formă scrisă a contractului. 

Secţiunea 2. Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare - 
determină condiţiile de branşare/racordare la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare; detalierea activităţilor premergătoare 
branşării/racordării; actele necesare eliberării avizului de 
branşare/racordare . 

Secţiunea 3. Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare 
de instalaţiile operatorului - reglementează punctul de delimitare 
dintre instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului şi 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Menționăm că 
potrivit prevederilor Regulamentului, punctul de delimitare a instalaţiilor 
interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de reţelele publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare ale operatorului, se stabilesc de comun 
acord între părți, respectiv se indică obligatoriu în contractul de 
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furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

Secţiunea 4. Contractarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare - instituie condiţiile de încheiere a contractelor de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare va conţine clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr. 2 la 
Regulament. Clauzele obligatorii vor fi detaliate şi completate cu alte 
clauze care n-au fost specificate, necesare reglementării raporturilor 
dintre operator și consumator privind drepturile și obligațiile părților vis-
a-vis de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare. Orice contract încheiat poate fi modificat prin acte adiţionale.  

Secţiunea 5. Drepturile şi obligaţiile părţilor - enumeră drepturile şi 
obligaţiile consumatorului; drepturile şi obligaţiile operatorului 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Secţiunea 6. Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor şi a 
volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare - 
reglementează modalitatea de evidenţă a volumelor de apă furnizată 
consumatorilor de către operator şi recepţionarea apei uzate. Potrivit p. 
69 din Regulament, fiecare loc de consum cu apă potabilă sau tehnologică 
se dotează, în mod obligatoriu, cu contor, legalizat pe teritoriul Republicii 
Moldova, inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al 
Republicii Moldova, adecvat şi verificat metrologic. Referitor la serviciul 
de canalizare, nu este obligatorie instalarea contoarelor pentru evidenţa 
volumelor de ape uzate. 

Secţiunea 7. Facturarea şi plata serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare - stabileşte forma de plată pentru serviciul furnizat, 
inclusiv achitarea serviciului în cazul constatării consumului fraudulos. 

Secţiunea 8. Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne de apă 
şi de canalizare, întreruperi şi limitări la furnizarea serviciului 
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare - indică condiţiile în 
care operează suspendarea, limitarea şi întreruperea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. Regulamentul interzice deconectarea 
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în alte cazuri decât 
cele prevăzute în mod expres. 

Secţiunea 9. Reclamaţiile consumatorilor şi procedurile de 
soluţionare a neînţelegerilor - statuează procedura de soluţionare a 
neînţelegerilor dintre operator şi consumator care apar pe parcursul 
derulării contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare. Neînțelegerile consumatorului cu operatorul 
legate de furnizarea/prestarea serviciului de alimnetare cu apă și de 
canalizare sunt soluționate pe cale amiabilă şi în termene cât mai 
restrânse. În cazul în care neînțelegerea dintre consumator şi operator nu 
este soluţionată pe cale amiabilă, consumatorul este în drept să se 
adreseze Agenţiei, pentru soluţionarea neînţelegerii sau în instanţa de 
judecată pentru soluţionarea litigiului. 

Regulamentul cu privire la serviciu public de alimentare cu apă şi de 
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canalizare este completat cu 4 anexe: 

• Anexa nr. 1  - conține un aviz de branșare/racordare-model

• Anexa nr.2  - cuprinde clauzele obligatorii ale contractului de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

• Anexa nr.3  - conține un proces-verbal de dare în exploatare a
contorului

• Anexa nr.4 – conține un act de depistare a consumului fraudulos

Exerciții 
practice 

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare se aplică la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor 
interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, la delimitarea 
instalaţiilor operatorului de instalaţiile interne de apă şi de canalizare, la 
branşarea/racordarea, la contractarea şi la evidenţa consumului de apă, 
la plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la 
deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale 
consumatorilor, la limitarea şi la întreruperea furnizării serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare, la examinarea reclamaţiilor 
consumatorilor şi la soluţionarea neînțelegerilor dintre operatori şi 
consumatori. Notați alte aspecte care ar trebui sa fie reglementate de 
Regulament/situațiile care ridică probleme de aplicare în practică. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Care sunt principalele autorități publice competente în
reglementarea sectorului de alimentare cu apă și de canalizare ?

2. Care este nivelul de implicare a autorităților publice în procesul de
reglementare a sectorului ?

3. Necesitatea  participării autorităților publice locale în
reglementarea/dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare ?

4. Enumerați principalele domenii statuate prin  Regulamentul cu
privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
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MODULUL I.  LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 
SERVICIILOR ABONAŢI PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 4. Consumatori. Operatori. Drepturi şi obligaţii în asigurarea 
furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
Obiective • evidenţierea și definirea termenilor consumator/operator;

• familiarizarea cu tipurile de consumatori/formele de
organizare juridică a operatorilor;

• prezentarea și descrierea succintă a drepturilor și
obligațiilor consumatorilor;

• analiza drepturilor și obligațiilor operatorului;
• dezvoltarea abilităților de soluţionare a problemelor ce pot

apărea în relaţiile dintre operatorul serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare și consumatori (persoane
fizice şi juridice care solicită furnizarea/prestarea
serviciului);

• evidențierea necesității asigurării transparenţei în relaţiile
dintre operator  şi consumator.

Cuvinte cheie 

Conținut 

Consumator, operator,  furnizori intermediari, drepturi, obigații. 

1. Consumatorii. Categoriile de consumatori. Drepturile şi obigaţiile
consumatorilor.

Noțiunea de consumator 

Menționăm că în legislația în vigoare găsim mai multe definiții date 
noțiunii de consumator. În continuare vom expune doar definițiile 
reglementate în actele legislative sau normative care au o legătură directă 
cu  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

Potrivit art. 1 din Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.199922, 
consumator de  apă potabilă este persoană fizică sau  juridică ce utilizează 
apă potabilă pentru satisfacerea necesităţilor (fiziologice, menajere, 
tehnologice). 

Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor 
locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea 
apartamentelor  şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la 
sistemele de ı̂ncălzire şi alimentare cu apă23 stabilește ı̂n p. 2: 

“consumator – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau 
locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin 
sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care beneficiază de 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract 
încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale și 
necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii; 

Consumator casnic - persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau 
locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin 

22 Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999, publicată ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
39-41 din 22.04.1999.
23 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea

apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de ı̂ncălzire şi alimentare cu

apă, publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 28.02.2002.
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sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care utilizează 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract 
încheiat cu furnizorul/operatorul sau gestionarul fondului locativ, precum 
și servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate 
cu alți prestatori de servicii pentru necesități nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau de cea profesională. 

Prin art. 4 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 sunt conceptualizate legal 
noțiunile de consumator și consumator casnic, astfel: 

„consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract încheiat 
cu operatorul; 

consumator casnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de operator, în bază 
de contract, pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau 
de cea profesională”. 

Fără a intra prea mult în dezbateri pe marginea acestor noțiuni, 
constatăm o unitate în toate definițiile expuse mai sus, potrivit carora 
calitatea de consumator aparține  persoanelor fizice sau juridice care 
beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în 
baza unui contract încheiat cu operatorul. 

Totuși, această definiție nu este completă, fiind lipsită de unele elemente 
caracteristice, care pot crea dificultăți juridice în activitatea de executare 
a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimnetare cu apă și 
de canalizare. 

Acest aspect este legat în special de noțiunea de consumator casnic. În 
practica furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare la blocurile locative, apare un tip de consumator care nu 
folosește direct acest serviciu, fiind un intermediar între operator și 
conumatorul final. Deși nu beneficiază de o reglementare legală, este 
cunoscut sub numele de furnizor intermediar, executorul fiind gestionarul 
fondului locativ (Asociații de coproprietari în condominiu (ACC, SEL 
etc.)/Întreprnderi municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL)).  

Din punct de vedere juridic, operatorul încheie contract cu acest furnizor 
intermediar (care apare în calitate de consumator), prin care se obligă să-
i furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. La 
rândul său, acesta trebuie să încheie contracte de furnizare/prestare cu 
fiecare consumator casnic; acestea, însă, lipsesc cu desăvârșite în practică. 

Atunci, în situația în care, operatorul își încalcă obligațiile privind 
furnizarea/prestarea serviciului, consumatorul din blocurile locative nu-l 
poate acționa în judecată pe operator, deoarece lipsește contractul 
încheieat între aceste părți. Și viceversa, operatorul nu-l poate acționa în 
judecată pe consumator pentru neachitarea serviciului, deoarece acest 
lucru se poate face doar prin încheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului între operator și consumator, care 
lipsește. 

Din aceste considerente, se impune încheierea contractului de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la 
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blocurile locative, între operator pe de o parte, și consumator, pe de altă 
parte, individual(cu fiecare în parte) sau colectiv(un singur contract cu 
toți locatarii blocului locativ, unde apare și Asociația de coproprietari în 
condominiu, ÎMGFL, etc. ) 

În temeiul celor expuse mai sus, concluzionăm următoarele: consumator    
este persoana fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, individual sau colectiv, direct sau 
indirect, în baza unui contract încheiat cu operatorul. 

Clasificarea consumatorilor 

Cu referință la categoriile de consumatori ai serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare, legislația în vigoare este unitară, fiind reglementate 
doar noțiunile de consumator și consumator casnic.  

După cum s-a menționat mai sus, calitatea de consumator aparține 
tuturor persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare, individual sau colectiv, direct sau 
indirect, în baza unui contract încheiat cu operatorul. 

Cât privește noțiunea de consumator casnic, în temeiul legislației în 
vigoare și a celor expuse mai sus, acesta este  persoana fizică care 
beneficiază de  serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
individual sau colectiv,  în bază de contract încheiat cu operatorul, pentru 
necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea 
profesională. 

Prin execludere, toți consumatorii care nu fac parte din consumatorii 
casnici, vor forma o altă grupă a consumatorilor care beneficiază de  
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, individual sau 
colectiv, direct sau indirect, în bază de contract încheiat cu operatorul, 
pentru necesităţi legate de activitatea de întreprinzător sau de cea 
profesională. 

În Republica Moldova, au calitatea de consumatori ai serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare: 

a) consumatorii casnici, persoane fizice;

b) Asociații de coproprietari în condominiu (ACC, SEL
etc.)/Întreprnderi municipale de gestionare a fondului locativ
(ÎMGFL);

c) agenți economici

d) instituții publice

e) persoane fizice/juridice care desfășoară activitatea profesională
fără scop lucrativ (liberi profesioniști)

Drepturile și obligațiile consumatorilor 

Drepturile și obligati̦ile consumatorilor sunt reflectate ı̂n Legea nr. 303 
din 13.12.2013, Codul civil24, Regulamentul cu privire la serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare, alte acte legislative și normative ı̂n 
vigoare, precum și în contractul de furnizare/prestare a serviciului de 

24 Codul civil al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22.06.2002. 
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alimnetare cu apă și de canalizare. 

Potrivit art. 18 din Legea nr.303 din 13.12.2013, consumatorul are 
următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare în condiţiile stabilite în contractul de furnizare a
serviciului respectiv, în actele legislative şi în alte acte normative
în domeniu;

b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care
să asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării
metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii contorului de
apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea
instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile
prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în
domeniu.

Este greu a fi interpretat termenul „expres” enunțat mai sus, deoarece nu 
este specificată expres modalitatea juridică prin care poate fi efectuată 
această desemnare. Din aceste considerente, este permisă orice 
modalitate (verbal, scris, acte juridice, telefon), din care să poată fi dedusă 
cu certitudine persoană care va reprezenta consumatorul. 
Potrivit p. 82 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare 
cu apă și de canalizare, controlul contorului şi al sigiliilor aplicate se 
efectuează de către operator în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa 
consumatorului sau a reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor 
familiei consumatorului casnic care au atins vârsta de majorat şi care 
locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de control în două 
exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 
În înțelesul Codului familiei al Republicii Moldova, prin familie se înțelege 
soții, fie soții și copiii acestora. Astfel, operatorul poate efectua controlul 
și în prezența copiilor consumatorului, care au împlinit 18 ani, respectiv 
locuiesc împreună. 

c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de
furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările
sau întreruperile în furnizarea serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare, în modul stabilit de actele legislative şi de alte
acte normative în domeniu.

Comunicarea poate fi făcut prin orice mijloc: presă, mass-media, internet. 
Indiferent de modalitate de comunicare aleasă, aceasta trebuie să-și 
atingă scopul, să ajungă la consumator. 

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a
serviciului şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale,
inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în
alte acte normative în domeniu.

Modificarea prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare poate fi făcută ori de câte câte 
ori apar aspecte noi în raporturile dintre operator și consumator, care nu-
și găsesc reflectare în contract sau în legislația în vigoare. 

e) renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în
modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în
domeniu;

f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi
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calitatea apei, privind volumul consumului de apă, plăţile şi 
penalităţile calculate şi achitate; 

g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate
operatorului în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;

h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului
în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în
domeniu.

Pot fi solicitate despăgubiri pentru daunele provocate de către operatori 
prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin 
furnizarea/prestarea unor servicii infrioare, calitativ și cantitativ, 
parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în 
vigoare; 

i) să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare din sursele bugetului local sau
din bugetul de stat;

j) să execute alte drepturi stabilite în actele legislative şi în alte acte
normative în domeniu.

Irt.17 din Legea nr.303 din 13.12.2013 stabileşte următoarele obligaţii ale 
consumatorului: 

a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi
ale altor acte normative în domeniu;

b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru
încheierea sau reîncheierea contractului privind furnizarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de
apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu
documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi
scurgerile de apă de la reţelele proprii;

d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora.
In conformitate cu p. 105 din Regulamentul cu privire la serviciul public 
de alimentare cu apă și de canalizare, ı̂n cazul ı̂n care contorul este 
instalat în limitele proprietăţii operatorului, responsabilitatea pentru 
integritatea contorului şi a sigiliilor operatorului aplicate revine 
operatorului. Operatorul este obligat să asigure, la solicitare, accesul 
consumatorului la contor. În acest caz, consumatorul este în drept să 
aplice sigiliul său la contor. 

e) să acorde acces personalului operatorului pentru citirea
indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentarea contorului la
verificarea metrologică şi a integrităţii contorului de apă şi a
sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea
instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile
prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în
domeniu;

f) să acorde acces personalului operatorilor la reţelele publice de
alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul
consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de
reconstrucţie;

g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;

h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude.
Această obligati̦e ı̂și are temeiul ı̂n Directiva 2000/60/CE de stabilire a 
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unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, în adoptarea căreia 
Parlamentul european și Consiliul Uniunii Europene consideră că “apa nu 
este un produs commercial, ci este un patrimoniu care trebuie protejat, 
tratat și apărat ca atare”; 

i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;

j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare
substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot
avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de
epurare a apelor uzate.

Potrivit p. 10 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi 
deversare a apelor uzate ı̂n sistemul de canalizare şi/sau ı̂n corpuri de 
apă pentru localităţile urbane şi rurale (Hotărı̂rea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 950 din 25 noiembrie 2013),  consumatorii, alti̦i decı̂t cei 
casnici, au obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încît în punctul 
de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în avizul de 
branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de 
furnizare/prestare a serviciilor, precum şi în normativele de evacuare, cu 
respectarea CMA.  

k) sa menţină curăţenia şi sa întreţină in stare corespunzătoare
căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe
proprietatea sa;

l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform
reglementărilor legale, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare
pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau,
în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu
crea pericol pentru sănătatea publică;

m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre
toate cazurile transferului sau vînzării către alţi proprietari a
imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare,
precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul
de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;

n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin
evacuarea în reţelele publice de canalizare a substanţelor interzise
spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi,
precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

2. Operatorii.  Drepturile şi obligaiile operatorului

In confromitate cu dispoziti̦ile art. 4 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, 
operator este persoana juridică care dispune, dirijează, exploatează şi 
întreţine un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare în baza unui contract. 

Menționăm că în mod eronat s-a plecat de la faptul că operatorul deține și 
exploatează sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare. 
Principalul aspect de la care pornim în definirea operatorului îl reprezintă 
obiectul de activitate al acestuia. Pentru toți operatorii de servicii de 
alimentare cu apă și de canalizare din Republica Moldova, fie că sunt 
întreprinderi municipale, societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere 
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limitată, asociații ale consumatorilor de apă etc, obiectul principal de 
activitate îl reprezintă dreptul și obligația de a furniza/presta acest 
serviciu consumatorilor. 

În temeiul celor menționate mai sus, putem susține că  operator este 
persoana juridică care are competența și capacitatea recunoscută prin 
licență de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare, care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea 
sistemului public aferent acestuia.  

Proiectul de modificare a Legii nr. 303 din 13.12.201325 propune 
instituirea unei noțiuni noi, pe lîngă cea existentă de operator, și anume 
operator regional. Astfel, operator regional este operatorul organizat ca 
societate comercială, cu capital social al uneia sau mai multor unități 
administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a mai 
multor unități administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea și 
exploatarea sistemelor aferente acestui serviciu public. Reglementarea 
noțiunii de operator regional este făcută în contextul politicii de 
regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Cine poate avea calitatea de operator? 

Conform art. 12 alin. (2) şi art. 13 alin. (4) gestiunea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare poate fi realizată prin intermediul unor 
operatori, care pot fi: 

• structuri specializate (secţie, direcţie) organizate în cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale;

• societăţi comerciale, întreprinderi municipale şi de stat de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de
organul central de specialitate, după caz, cu capital social al
unităţilor administrativ-teritoriale sau de stat;

• societăţi comerciale de furnizare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare cu capital social privat sau mixt.

Atribuţiile operatorului. Drepturile și obligațiile operatorului 

Pentru început se impune precizarea că obligațiile operatorilor serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare sunt prezentate atât ı̂n Legea 
nr. 1402 din 24.10.2002, aceste obligati̦i fiind deopotrivă aplicabile 
tuturor operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală, urmând 
ca, prin Legea nr. 303 din 13.12.2013 să fie instituite obligații detaliate ale 
operatorilor prin raportare la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare.  

Astfel, prin dispoziti̦ile art. 14 din Legea nr.303 din 13.12.2013, ı̂n 
domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
operatorul trebuie să asigure: 

a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei,
respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate.

25   http://www.particip.gov.md 

http://www.particip.gov.md/
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În sectorul alimentării cu apă și a canalizării, una din obligațiile foarte 
importante ale operatorilor este aceea ca în procesul de activitate să fie 
respectate reglementările în vigoare privind calitatea apei potabile, 
protecției mediului și sănătății populației. 

b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului
public de canalizare pînă la punctul de delimitare a reţelelor
publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii de
siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea
tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare.

Odată cu transmiterea dreptului și obligației de furnizare/prestare a 
serviciului public către operator, autoritățile publice locale transmit și 
dreptul de exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale. 
Operatorul se obligă să folosească aceste bunuri cu diligența unui bun 
proprietar; prin contractul de delegare a gestiunii poate fi transmis 
operatorului și obligația de investiții capitale în sistemele publice de 
alimentare cu apă și de canalizare. 

c) instituirea, supravegherea şi ı̂ntreţinerea, ı̂n conformitate cu
prevederile legale, a zonelor de protecţie a construcţiilor şi
instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate 
distribuite/ recepţionate prin intermediul sistemelor publice de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare, ı̂n conformitate cu normele
igienico-sanitare in vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile
ale substanţelor poluante ı̂n apele uzate la deversarea lor ı̂n 
reţeaua publică de canalizare, ı̂n staţia de epurare sau ı̂n emisar.
Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare 
privind calitatea apei       potabile, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 934 din 15 august 200726 .

e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate ı̂n receptorii
naturali cu respectarea strictă a condiţiilor indicate ı̂n autorizaţia
de utilizare a apei;

f) ı̂ntreţinerea şi menţinerea ı̂n stare de funcţionare permanentă a 
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
excepţia situaţiilor de forţă majoră;

g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu 
contoare de apă legalizate, adecvate şi verificate metrologic 
conform cerinţelor prevăzute ı̂n Legea metrologiei nr. 647-XIN din
17 noiembrie 1995;

h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare ı̂n scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor ı̂n sistem 
prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de
materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum şi prin 
reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea 
recirculării, refolosirii apei şi prin promovarea reutilării sistemelor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare

În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

26 Hotărı̂rea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 pentru aprobarea Normelor sanitare privind calitatea 

apei potabile, publicată ı̂n Monitorul Oficial nr.  131-135 din 2007.
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conform art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, 
operatorul este obligat: 

a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
b) să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale,

după caz, calculele argumentate ale cheltuielilor suportate;
c) să nu întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă

şi de canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor
tehnice şi de securitate prevăzute în lege, în licenţă şi în contracte;

d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei publice

locale, autorităţii centrale de specialitate, precum şi Agenţiei,
informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul reprezentanţilor
acestora la toate documentele ce conţin informaţii necesare pentru
verificarea şi evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciului, să
prezinte în termen Agenţiei şi autorităţii administraţiei publice
locale rapoarte privind activitatea desfăşurată;

f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi
obligaţii aferente activităţii pe care operatorul o desfăşoară şi
pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de delegare
a gestiunii;

g) să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege.
h) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a
fost autorizat, cu respectarea prevederilor actelor legislative şi ale
altor acte normative în domeniu, inclusiv a prevederilor
Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie;

i) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
în locurile autorizate, ţinînd cont de punctele de delimitare a
reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu
consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale;

j) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să respecte
indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare stabiliţi de Agenţie şi să asigure continuitatea
serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor la
parametrii fizici şi calitativi;

k) să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă
şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din
momentul de depunere a solicitării şi a prezentării documentelor
necesare indicate în Regulamentul cu privire la serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;

l) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass- 
media şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice
întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în cazul
unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere;

m) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin
actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele
sale;

n) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic
contoarele de apă conform prevederilor art. 26;
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o) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata
pentru serviciul furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor
contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării
metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu
pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul
de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în
ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare);

p) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv
cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile
calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările
tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu
privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele
penalităţi plătite de aceştia;

q) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate
cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare;

r) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare,
reparaţie, revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat
de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru
prejudiciile cauzate.

Drepturile operatorului statuate în art. 16 alin. (1) din Legea nr.303 
din 13.12.2013: 

a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, în conformitate cu
tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta lege, cu alte acte
normative în vigoare;

b) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul
stabilit în contract, a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare furnizat.

Potrivit art. 27 alin. (5) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 operatorul poate 
aplica penalități consumatorului pentru neachitarea serviciului în 
termenul indicat în factură. Penalitățile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere și nu  poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la 
creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională, pentru un 
an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale 
a Moldovei. 

c) să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a
încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea
consumatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă,
pentru prezentare la verificarea metrologică şi pentru controlul
integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor aplicate acestuia,
precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare ale consumatorului în cazurile prevăzute de actele
legislative şi de alte acte normative în domeniu. Accesul se va
efectua doar în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului
acestuia;

d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile şi în modurile
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prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu; 
e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare

cu apă şi/sau de canalizare a instalaţiilor interne ale noilor
consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se
confruntă cu lipsa de capacitate de producţie. Refuzul trebuie
motivat şi justificat în modul corespunzător.

Exerciții 
practice 

Auto-
evaluarea 

Dreptul de servitute 

In conformitate cu dispoziti̦ile art.16 alin. (2) şi (3) din Legea nr.303 din 
13.12.2013, operatorul beneficiază de dreptul de servitute ı̂n următoarele 
cazuri: 

“(2) Operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de 
proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de 
marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire profilactică a reţelelor şi 
instalaţiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective 

(3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de avarie,
trebuie să fie coordonată cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu
deţinătorii de terenuri. Restabilirea porţiunilor de străzi şi terenuri
accidentate în rezultatul unor astfel de lucrări se va efectua din contul
operatorului, în termenele convenite”.

În cadrul sesiunii nr. 2 ați prezentat o serie de situații întâlnite în 
activitatea D-voastră, care nu-și găsesc reflectare în legislația în vigoare. 
Arătați/identificați/argumentați modalitatea de soluționare a acestor 
lacune în cadrul operatorului în care activați. Este necesară o 
reglementare ulterioară? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Determinaţi pe o scară de la 1 la 10 puncte, poziţia Dvs. la cunoașterea 
drepturilor și obligațiilor consumatorului și operatorului, precum și 
nivelul aplicării acestora în activitatea practică. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - cunosc  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – aplic în practică 
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 
CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 1. Montarea şi exploatarea contoarelor de apă 

Obiective • conştientizarea  necesităţii contorizării;
• descrierea procedurilor tehnice de contorizare;
• activităţi de achiziționare, montare şi întreținere a

contoarelor;
• familiarizarea cu tipurile şi caracteristica generală a

contoarelor de apă;
• descrierea cerinţelor şi prezentarea  modalităţilor de

montare a contoarelor;
• abilităţi  de alegere corecta a diametrului contorului.

Cuvinte cheie  Contorizare, apometre/contoare de apă; alegere apometrului; 
dimensionare apometru;  montare apometru. 

Conţinut 1. Scopul contorizării

Gestionarea eficientă  de către operator  a unui sistem de alimentare cu

apă  depinde de volumul încasărilor obţinute de acesta prin  apa livrată

consumatorilor. În majoritatea cazurilor volumul de apă facturat este mai

mic decât volumul de apă furnizat în rețeaua de distribuție, aceasta se

datorează pierderilor de apă care au loc in reţea. Pierderile de apă din

reţele reprezintă o risipă, dar sunt inevitabile, acestea pot fi: pierderi

reale (fizice) şi perieri  apărente.  Pierderile reale (fizice) sunt   scurgerile

din sistemele de alimentare cu apă, pe când  pierderile apărente sunt

descrise uneori drept pierderi “non-fizice” sau pierderi „comerciale”.

Principala diferenţă dintre  “pierderile reale” şi “pierderile apărente”

constă în faptul că “pierderea reală” reprezintă apă produsă de  operator

care se pierde în mod real, pe când “pierderea apărentă” reprezintă apa

utilizată de către  consumatori, dar care nu este facturată.  Pierderile de

apă  sunt determinate din bilanţul apei, care constituie: Volumul de apă

furnizată în reţeaua de distribuţie minus Volumul de apă facturată la toţi

consumatorii, in mc, sau raportat la Volumul de apă furnizată în reţeaua

de distribuţie înmulțit cu 100 ,in  %.

Principalele elemente componente ale pierderilor apărente sunt

consumul neautorizat şi  imprecizia apometrelor.

Consumul neautorizat este în general dificil de determinat, dar aceasta

depinde de capacitatea operatorului de a  identifica potențialii utilizatori

de apă  nefacturată prin utilizarea  diferitor tehnici în vederea  depistării

branşamentelor neînregistrate, branşamentelor ilegale, apometrelor

falsificate, etc. Prin  acreasta, Operatorul poate întreprinde  acţiuni de

instalare a apometrelor, înregistrarea unor astfel de branşamente, şi

drept rezultat să obtină venituri suplimentare.

Imprecizia apometrelor poate fi evaluată  prin verificărea   corectitudinii

alegerii diametrului, duratei de funcţionare şi a modelului.

Dimensionarea apometrelor pe baza normativelor de apă utilizate în
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trecut a condus, la supradimensionarea acestora. Datorită trecerii la 

economia de piaţă şi schimbărilor apărute în şistemul de facturare  prin  

majorarea  tarifelor, consumatorii şi-au redus  consumul de apă, 

respectiv  şi volumul de apă uzată evacuat, şi astfel,  consumul  de apă s-a 

redus substanţial. 

Elaborarea şi monitorizarea corespunzătoare a politicii de 

contorizare a clienţilor sunt principalele componenete ale 

programului de control  al pierderilor aparente şi respectiv,  a 

programului de creştere a veniturilor operatorilior de apă şi 

cănalizare.  

Procedura tehnică pentru contorizarea clienţilor  trebuie elaborată  de 

către operator prin urmatoarele activitaţi: 

• determinarea  funcţiilor  serviciilor tehnice, căre se vor ocupa de

contorizarea consumatorilor  şi determinarea clară a

responsabilităţilor ;

• planificarea şi stabilirea reglementărilor de proceduri pentru

verificărea tehnică şi a modului de instalare a apometrelor

consumatorilor;

• analiza datelor referitoare la tipul şi diametrele apometrelor

instalate;

• frecvenţa verificării și înlocuirii apometrelor la consumatori în

funcţie de termenul de exploatare, diametrul, tipul şi clasa de

precizie;

• organizarea reetalonarii de rutină a apometrelor, cu un accent

special pe apometrele consumatorilor unor volume mari de apă;

• programarea verificării apometrelor şi insţalării de noi apometre.

Dar,  căre sunt  beneficiile controlului  activ al pierderilor apărente? 

• volumul de apă facturat din totalul apei produse poate fi majorat;

• de asemenea, venitul  Operaturului poate fi majorat , iar pierderile

pot fi reduse;

• percepere mai bună a  Operatorului din partea clienţilor.

Dupa stabilirea volumului de apă nefacturat, acesta poate  fi împărţit in 

pierderi apărente şi în pierderi reale, care poate înbunătăți indicătorii de 

performanţă a operaturului,  inclusiv şi performanţa financiară  în baza 

cărora acesta îşi poate direcţiona necesarul de reabilitare a reţelei. 

Contorizarea este esentială pentru vitalitatea operatorului. Pe baza 

acestei contorizări se stabileşte venitul  încasărilor  de la consumatori,  se 

poate evalua cererea de apă,  se pot face planificări de viitor. Prin 

programele de reducere a apei nefacturate  se poate stabili nivelul de 

performanţă a sistemului în baza căruia să se dezvolte programele de 

reabilitare a reţelelor.  

2. Achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea

apăratelor  de evidenţă a consumurilor de apă.
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27 Cod practic in construcţii   CP G.03.07-2013  Instalaţii interioare de apă şi canalizare 
28 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1228    din  13.11.2007    cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind achiziţionarea,  proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor 
de apă.Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183 

29 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, 
contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării/reconectării acestora de la sistemele de ı̂ncălzire şi 
alimentare cu apă, publicată in Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 28.02.2002. 

30 Regulament provizoriu Nr.1239-08-01 privind contorizarea  consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de 
populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate. Publicat : 28.01.1999 in Monitorul Oficial Nr. 007 

31 Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂

ı̂n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014. 

Conform   Codului Practic  CP G 02.07.201427, precum şi a      

Regulamentului privind achiziţionarea,  proiectarea, instalarea, recepţia 

şi exploatarea apăratelor  de evidenţă a consumurilor de apă28,  precum 

şi a altor documente29,30,31,  evidenţa volumului de apă furnizat prin 

reţelele publice de alimenţare cu apă şi cănalizare se efectuează prin 

contoarele de apă (mijloace de masurare), al căror tip este sţabilit de 

către furnizor, din cele incluse in Registrul de Stat, cu respectarea 

normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi 

Metrologie al Republicii Moldova. 

 Obligatoriu se prevede instalarea apăratelor de evidenţă pentru fiecăre 

utilizator:  

• la proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei

căpitale a obiectivelor existente;

• la racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de 

alimenţare cu apă; 

Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare  (intreţinere şi 

reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică, în termenele indicăte în 

lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 

legal a apăratelor de evidenţă), se efectuează:    

• la branşamentele obiectivelor ce apărţin instituţiilor publice

în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator

şi operator, din contul mijloacelor financiare prevazute în

bugetele publice;

• la branşamentele obiectivelor ce apărţin agenţilor economici

- in conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator

şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor

economici;

• la branşamentele blocurilor locătive, aflate in exploatare - de

către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în

tarifele respective de alimentare cu apă şi cănalizare, calculate

conform Metodologiei  aplicării tarifelor pentru serviciile de

alimentare cu apă şi  de cănalizare;

• in apărtamentele blocurilor locătive - în incăperile locuibile în

cămine, precum şi în case individuale - de către operator
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(furnizor) in baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif 

distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale 

pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului 

respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, exploatare, 

întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a 

contoarelor de apă se execută din contul consumatorului. 

3. Tipuri de contoare de apă

Contor de apă - mijloc de măsurare destinat să masoare, să memoreze şi

să afişeze, în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin

interiorul aparatului de măsurare.

In prezent există mai multe tipuri de apometre/contoare de apă.

Dupa principiul de funcţionare contoarele de apă pot fi: mecanice,

turbionare (cu diferenţă de prsşiune), ultrasonore şi

electromagnetice.

Mecanice : apometre de viteză şi apometre volumetrice 

• Apometre de viteză:  Aparat montat pe conducte închise, compus

dintr-un organ mobil - unei roţi cu palete sau cu elice (turbină) a

cărui viteză depinde direct de viteza apei.  Mişcărea organului

mobil este transmisă mecanic sau în alt mod la dispozitivul

indicator, care totalizează volumul de apă livrat. Apometrele  de

viteză pot fi monojet şi multijet

• Apometre volumetrice: acestea sunt cele care înregistrează

volumul de apă prin miscarea de umplere şi de golire în mod

succesiv a unor compartimente cu un volum determinat.

Apometre  monojet carcăsa este facută în aşa fel încăt jetul de apă 

lovește tangential turbina, adică într-un singur punct, care îl face să se 

rotească.  Numărul de rotație al rotorului este afişat pe dispozitivul de 

calcul  folosind cuplaj magnetic, acesta este protejat de apă (cadran 

uscat), care măreşte  durata de viață.  Costul relativ scăzut, este posibil să 

se instaleze sensor  de impulsuri pentru citire la disţanță. De obicei  sunt 

fabricate  cu diametre  de 15 și 20 mm. 

• Apometre   multijet: debitul de apă este împărţit în debite mai

mici în aşa fel jetul de apă loveşte întreaga suprafaţă a turbinei.

Ca avantaje:

- costurile manoperei de  demontare şi montare pentru

verificările periodice (verificării este supusă  numai partea

superioară a contorului de apă, care este uşor de demontat)

sunt minimale;

- contoarele de apă pot fi echipate cu sensori  de impuls pentru

citirea de la disţanță (modul impulsului poate fi  instalat în

interiorul corpului contorului de apă).
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• Apometre cu admişie tangenţială (cu palete): acestea se

diferentiază de celelalte prin direcţia de curgere a apei. În cazul

lor direcţia de curgere a apei este perpendiculară pe axul

turbinei.

• Apometre cu admisie axială (cu turbină): acestea au direcţia de

curgere a apei în mod paralel pe axul turbinei.

Figura.1  Apometre cu admisie ţangentială (cu palete); cu 

admisie axială (cu turbină) 

• Apometre combinate: acestea au montate, fie în serie, fie în

paralel ambele turbine. Ele sunt folosite în instalaţii cu diferenţe

mari între consumul minim de apă şi consumul maxim al acesteia.

Măsurarea se face în funcţie de fluxul de apă, astfel pentru un

debit mic contorizează apometrul secundar cu o precizie ridicată

în timp ce pentru un debit mai mare va contoriza apometrul

principal Contoarele combinate sunt concepute pentru a măsura

debitele de apă extrem de variabile. Acestea se instalează  de

obicei  in şcoli, cămine, imobile de birouri sau pe conductele de

distribuţie din  zone rezidenţiale  mici, pentru care consumul de

apă trebuie măsurat foarte precis pe timpul nopţii.

Contoarele combinate cu supapã de comutare şi contor multijet conţin 

două circuite hidraulice legate in paralel: un circuit principopal în care  

se instalează  un contor  cu turbină  orizontalã şi o supapã de comutare  

cu pretensionare calibratã a arcului supapei şi un circuit secundar în  

care se monteazã un contor multijet.  În funcţie de mãrimea debitului de  

apã şi a presiunii, supapa de comutare dirijeazã, dupa caz, curgerea şi  

mãsurarea cãtre circuitul principal sau cel secundar, sau cãtre ambele 

circuite. Volumul de apã mãsurat se determină prin  însumarea 

îndicaţiilor de pe cadranele  contorului  principal  şi celui secundar. 

După modul de montare al cadranelor pentru citirea consumului de apă 

se disting: cu cadran uscat şi cu cadran înecat.   

Apometre cu cadran uscat: acestea au cadranele montate într-o casetă 

separată de corpul apometrelor.   

• Apometre cu cadran înecat: la acestea cadranele sunt în contact
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cu apa. Sunt protejate de un geam care are o rezistenţa deosebită 

la presiunea apei. 

a) contorizare la debit mic; b) contorizare la debit mare

Figura.2  Apometre combinate 

Avantajele apometrelor mecanice: 

• Ușor de serviciu;

• Nu necesită alimentare cu energie;

• Preț redus, în comparație cu aceleași contoare de apă de un alt

tip;

• unele  dintre dispozitivele de măsurare mecanice pot fi montate

în încăperi pline cu apă;

• Unele modele de  contoare de apă mecanice permit măsurarea

consumului de lichid cu conţinut de impurităţi

Dezavanţajele  apometrelor mecanice: 

• Grilă scăzută de măsurare a debitelor;

• Pierdere  inaltă de presiune ;

• Lipsa indicației  debitului instantaneu;

• Prezența pieselor în mișcare, în secțiunea de curgere;

• Necesitatea de a instala un filtru in fața unui contor de apă,

• Viață scurtă şi acuratețe scăzută

Elementele componente  a contorului de apă, fig.3: 

1. corp din alamă nichelată cu canal de intrare-ieşire a apei;

2. elice - dispozitiv de măsurare ce functionează sub acţiunea apei,

conceput special pentru o rezistenţă deosebită la depunerile de

calcar;

3. cuplaj magnetic care aşigură transmiterea mişcării între turbină

şi integratorul mecănic;

4. scut  de ermetizare a  părţii hidraulice;

5. capac  de acoperire a inelului din magnet;

6. inel de stopare;

7. integrator mecanic (care poate fi rotit cu 360* pentru o mai bună

citire directă) alcătuit din  tamburi cifraţi şi un cadran cu ac

indicator şi scară gradată ;

8. capac de protecţie.
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Figura.3 Elementele componente  a contorului de apă  

 cu cadran uscat 

Marcări obligatorii  pe contoarele de apă, fig.4: 

Contorul de apă în mod obligatoriu trebuie să aibă scrise şi fară a putea  

fi şterse, grupate sau repartizate pe carcasă, pe cadranul dispozitivului de 

afişare, pe placa semnalizatoare sau pe capac urmatoarele informaţii: 

1. numărul de serie  şi anul fabricăţiei;

2. simbolul aprobării de model;

3. denumirea sau numele comercial al producătorului (marca

comercială) ;

4. domeniul de temperatură a  apei;

5. debitul nominal, mc/h;

6. debitul  raportat la un impuls;

7. clasa metrologică;

8. capac de protecţie;

9. indicator rotativ;

10. scară cu săgiată;

11. scara cu cifre negre şi roşii.

Literele V sau H dacă contorul poate funcţiona numai in poziţie verticăla 

sau orizonţala 

Figura.4 Marcarea contoarelor 
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Figura.5   Contor cu indicăţii electronice 

Figura 6.   Contor de apă cu  cu opţii de citire a indicăţiilor prin 

impulsuri. 

 Contorul  de apă cu   opţii de citire a indicăţiilor prin impulsuri este dotat 

cu un bloc electronic aparte amplasat pe perete in care se înregistrează 

indicăţiile volumului de apă. Pentru apă firbinte se dotează suplimentar 

cu sensor de temperatură, unde se înregistrează nu numai consumul de 

apă dar şi calitatea acesteia. 

Contorul de apă ultarsonor  determină   debitul  în funcţie de timpul  

trecerii impulsurilor  ultrasonore. Informaţia este prelucrată de un 

microprocesor care indică datele  debitului. 

Debitmetrul electromagnetic este un instrument de masurare bazat pe 

inducţia electromagnetică pentru a măsura fluxul de lichide  în conducte. 

Caractreristicile debitmetrelor ultrasonore sun indicate  în tabelul Nr.1. 

Figura7. Debitmetru  ultarsonor  Figura.8   Debitmetru 

lectromagnetic 



64 

Tabelul 1:  Caracteristici ale debitmetrelor ultrasonore 

comunicaţie în timp real, nu masoară aerul 
 stabilitate de lungă durată insensibil la depunerile de sedimente 
 capacităţi ale sistemului 
nelimitate 

posibilitatea de montare în orice 
poziţie 

 performanţe mai mari decât 
cerinţele clasei D  

 recomandat pentru montarea în 
exterior 

nu neceşită tronson de liniştire afişarea codurilor de eroare şi 
alarma. 

Contoarele de  apă cu citire la disţanţa – cu transmisie radio permit 

citirea exactă a consumului de apă (atât apă rece cât şi apă caldă) de la o 

distanţă cuprinsa între 20m şi 200m faţă de locul unde este amplasat acel 

contor. Citirea acestora se face cu ajutorul unui dispozitiv la o dată exactă 

sau la o interogare. Folosirea acestor contoare de apă cu citire la distanţă 

permite evitarea fraudelor sau semnalarea consumurilor dubioase de 

apă. O serie de accesorii vin sa completeze aceste produse noi lansate: 

modul radio RFM-MB, transmiţator radio, receptor date. 

Calculul şi alegerea apometrelor 

Diametrul contorului se alege conform caracteristicilor hidraulice ale 

acestuia:  

• Debitul minim,  Qmin - Cea mai mică valoare a debitului la care

contorul de apă furnizează indicaţii care se îndeplinesc.

Figura.9   Contoarele de apă cu citire la disţanţă 

• Debit de tranziţie, Qt -Valoarea debitului situată între debitul

permanent şi debitul minim, la care domeniul de debit este

împărţit în două zone, "zona superioară" şi "zona inferioară",

м³/h. Fiecăre zonă are o eroare maximă admisibilă .

• Debit nominal, Qn - Debitului la care contorul de apă
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funcţionează într-o manieră satisfăcătoare, în condiţii normale de 

utilizare, adică în condiţii de curgere constantă sau intermitentă, 

м³/h.  Debitul nominal este egal cu jumatatea debitului maxim. 

Acesta este  utilizat pentru dimensionarea  contorului  de apă.  

• Debitul maxim, Qmax -  Cea mai mare valoare a debitului la care

contorul de apă funcţionează intr-o maniera satisfăcătoare pentru

o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze, м³/h

Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă trebuie efectuată 

în funcţie de debitul mediu zilnic de apă, care nu trebuie sa depăşească 

cel nominal,  conform tabelului 6. [1]. 

Debitul mediu zilnic de apă rece, in  м3/h,  se determină cu relaţia: 

q
q u

T

q N

T
T

c u

c

u

c









1000 1000
.
, (1) 

➢ In care,  qu
c

 - normativul consumului de apă rece  pe zi de către o

persoana, în ziua cu consum maxim, in l/zi, conform anexei C [1]

funcţie de gradul de dotaţii cu utilităţi tehnico-sanitare; N – numărul

de locuitori; T – timpul de calcul, ore. Contorul cu diametrul

convenţional adoptat preliminar, conform pct.13.10 [1], trebuie

verificat:

a) la capacitatea de trecere a debitului de calcul orar maxim;

- prin aceasta pierderile de sarcină în contoarele de apă rece nu

trebuie să depaşească, pentru cele cu palete 0,05 MPa, iar

pentru cele cu turbine      0,025 MPa.

b) la capacitatea de trecere sumară a debitului de calcul orar maxim

a apei reci şi a debitului de calcul de apă pentru stingerea

incendiilor;

- prin aceasta  pierderile de sarcină în contor nu trebuie să

depaşească, pentru cele cu palete 0,1 MPa, iar pentru cele cu

turbine 0,05 MPa.

c) la posibitatea de măsurare a debitelor de calcul orare minime de

apă rece şi căldă;

- prin aceasta  debitul minim de apă pentru contorul ales

(conform fişei tehnice a aparatelor, funcţie de clasa

metrologică) nu trebuie să depaşească debitul de calcul orar

minim de apă.

• Dacă contorul ales nu corespunde condiţiilor din aliniatele а)

sau b),  atunci pentru montare trebuie adoptat un contor cu cel

mai apropiat diametru mai mare.

• Dacă contorul de apă ales nu corespunde condiţiei din aliniatul

c) atunci pentru instalare trebuie adoptat un contor cu cel mai

apropiat diametru mai mic.

• Dacă contorul nu corespunde concomitent condiţiilor din

aliniatele а) şi c) sau b) şi c), atunci trebuie prevazută

instalarea:
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- unui contor combinat (cu turbină şi cu palete, cu supapă

incorporată care comutează fluxul de apă);

- unui contor de clasa metrologică corespunzatoare;

- câtorva contoare cu acelaşi diametru (montate în paralel),

numarul cărora se determină prin calcul cu condiţia să

îndeplinească cerinţele date).

Pierderile de sarcina, h, în m,  în contoarele de apă rece şi căldă trebuie 

determinate în funcţie de valoarea debitelor de calcul q (qtot, qc, qh), 

conform  nomogramelor din normativ.  

Exerciții 
practice 

Una din elementele componente ale pierderilor apărente sunt   

imprecizia apometrelor .  Cum  credeţi  D-voastra,  care sunt pricinile  de 

imprecizie, cauza acestora şi modul de soluţionare. Formula-ţi răspunsul   

in una – doua propoziţii mai jos. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Ce prezintă pierderile de apă din sistemul  de alimentare cu apă?

2. Care este necesitatea contorizării?

3. Căre sunt cele mai utilizate contoare de apă din compania D-

voastra?

4. Care sunt cerinţele de montare a contoarelor de apă?

5. Cum se face alegerea preventivă a contorului?
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3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 191 din 19.02.2002 
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru 
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile
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populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate. Publicat :
28.01.1999 in Monitorul Oficial Nr. 007

4. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂n Monitorul
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 
CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 2. Branșamente si noduri de evidenţă 

32 Cod practic in construcţii  CP G.03.07-2013. Instalaţii interioare de ap ă şi canalizare. 

Obiective • familiarizarea cu noţiuni de branşamente şi noduri apometrice;
• analiza tipurilor de branșamente și modul de execuție;
• descrierea elementelor componente ale nodurilor apometrice;
• cerinţele de amplasare a  nodurilor apometrice;
• evidenţierea necesităţii nodurilor  apometrice cu conductă de

ocolire

Cuvinte cheie Brasnşamente, noduri apometrice; noduri de evidenţă, elemente 
noduri apometrice, montare branşamente,  montare noduri 
apometrice. 

Conţinut 1. Branşamente. Construcţia branşamentelor.

Conducta care face legătură între instalaţia interioară de alimentare cu 
apă şi reţeaua exterioară poartă denumirea de branşament.32 

 Locul amplasării branşamentului se stabileşte în dependenţă   de 
sistemul exterior de  alimentare cu apă, exzistenţa căminelor pe rețeaua 
exterioară, condiţiile amplasării contorului  de apă. Un bransament poate 
alimenta o clădire sau un ansamblu de clădiri. 

Branşamentul este montat sub în unghi drept față de clădire cu  intrarea 
în subsolul clădirii sau în etajul tehnic, disponibil pentru inspecție. 

Pentru golirea conductei  branşamentului, aceasta este pozat cu o  pantă 
de 0,002 ... 0,005 înspre rețeaua exterioară.  

Numărul de branşamente  este determinat funcţie de destinaţia clădirii si  
echipamentul instalat. Asa, ca clădiri (social-culturale, idustruiale), unde 
nu se admite întreruperea  alimentării cu apă se adoptă cel puțin două 
branşamente. 

În cazul, în care clădirea are două branşamente acestea  sunt racordate  la 
diferite tronsoane ale reţelei inelare, sau la o conductă magistrală, unde se 
prevede  o vană de înghidere între conducte. 

La intersecţia conductei branşamentului cu reţeaua de canalizare, 
branşamentul se pozează deasupra reţelei de canalizare cu 0,4m mai sus, 
în caz că această distanţă este mai mică,   branşamentul se  montează într-
un tub de protecţie,  lungimea acestuia se adoptă egală cu cîte:  5m în 
terenuri argiloase şi 10m în terenuri filtrante în ambele părți de la 
punctul de intersecție. 

Branşamentul se realizează din  țevi de oțel galvanizat cu  diametru sub 
50 mm; atunci când diametrul este mai mare de 50 mm -  tuburi din fontă. 
Se permite realizarea branşamentului din tevi de plastic (PVC,PE)  cu un 
diametru de până la  500 mm, în zone cu o temperatură de  până la 30 ° C,  
în cazul cînd  clădirile  nu sunt echipate cu instalații interioare  de 
combatere a incendiului,  

Adâncimea minimă de pozare a conductei branşamentului  depinde de 
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adâncimea rețelei exterioare de alimentare cu apă, care se adoptă de  
obicei, cu 0,3 - 0,5 m sub adâncimea de îngheț a solului. 

Distanța pe orizontală de la conducta branşamentului  (cu diametrul până 
la 200 mm), până la  celelalte conducte edilitare se adoptă  de cel puțin: 

• pînă la   conducta reţelei  de canalizare .. .1,5m

• pînă la  conducta de gaz de resiune joasă .. .1,0m

• până la  conducta de gaz de presiune medie   ..  1.5m

• pînă la  conductele de căldură .1.5 m

• pînă la  cablu telefonic ... 0,50m

• pînă la  cablu electric cu tensiune de până la 35 kW .. .1,0m

Nodurile apometrice sunt amplasate, de obicei, imediat după intrarea 
conductei în interiorul clădirii, la o distanță de cel mult 1 m de peretele 
exterior. 

Nodurile apometrice  trebuie să fie instalate în încăperi iluminate, cu 
temperatura aerului în timpul iernii nu mai puţin de + 5 ° C și în locurile 
care asigură: spațiu necesar  pentru efectuarea  lucrărilor de  verificare a 
stării tehnice a echipamentului  nodului,  verificarea  funcționării corectă 
a contorului, sigelării,  citirea datelor contorului. 

Dacă nodul apometric  este instalat în subsolul unei case, trebuie să se 
asigure următoarele condiții: 

- coborâre uşoară şi în condiţii de siguranţă în subsol;

- acces liber la nodul apometric;

- iluminare artificială la locul  de  instalare a nodului;

- înălțimea spațiului  în locul  instalării nodului apometric trebui să
fie de cel puțin 1,8-2,0 m.

Dacă nu este posibilă instalarea contoarelor de apă rece şi/sau caldă în 
clădiri, se admite instalarea lor în afara clădirilor, în cămine speciale doar 
în cazul în care în fişa tehnică a contorului este specificat că contorul de 
apă poate funcţiona în condiţii de inundare. In locul racordării 
branşamentului la reţeaua publică se prevede un cămin de branşament  
cu diametrul de  cel puțin 700 mm, în care este amplasat ventilul (vana)  
de închidere pentru  deconectarea  acestuia   în timpul reparării. 

2. Noduri de evidenţă (apometrice).
Cerinţe de montare a nodurilor apometrice: Contoarele de apă sunt
elemente obligatorii ale instalaţiei de evidenţă a consumului de apă,
amplasate pe branşamentele de apă sau racordurile de canalizare ale
consumatorului, de regulă la hotarul de delimitare al reţelelor sau,
conform înţelegerii părţilor, la limita răspunderii de exploatare a
consumatorului şi furnizorului.
Instalarea contoarelor  se efectuează în conformitate cu documentaţia de
proiect de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea
activităţii de lucrări speciale în construcţie cu  respectarea cerinţelor de
montare a aparatelor de evidenţă:
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• Contoarele de apă se instalează pe branşamentele de apă rece şi
caldă, în fiecare clădire şi construcţie, în fiecare apartament al
clădirilor de locuit şi la ramificaţiile conductelor în oricare încăperi
nelocuibile, construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit,
industriale sau publice.

• La conductele de legătură cu obiectele sanitare şi utilajele
tehnologice contoarele se instalează conform sarcinii de
proiectare.

• Contoarele de apă caldă (apă cu temperatura până la 90 °С)
trebuie instalate pe conductele de alimentare şi de recirculaţie a
apei calde, cu instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de
recirculare.

• La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea
contoarelor nu este necesară.

 Nodul  de contorizare se compune din: robinet de închidere (1); filtru 
(2); clapetă reversibilă (3); contor de apă (4) care se vor monta conform 
fig. 10: 

Figura 10. Schema instalaţiei de contorizare (nod apometric) 

1. înaintea contorului, după ventilul de închidere, este necesar de
instalat un filtru mecanic pentru  reţinerea impurităţilor, cu
capacul  de curăţire în  jos pentru a fi curățat de cel puțin 2 ori
pe an şi a unui dispozitiv de sens unic;

2. filtrul pentru impurităţi  şi clapeta de reţinere vor fi sigilate;  de
asemenea se va  sigila  toate  racordurilor prin care s-ar putea
utiliza apa, fără ca aceasta să fie înregistrată  de contor;

3. contorul  se montează, de obicei, pe-o conductă orizontală  cu
cadranul  în sus.

4. instalarea   verticală a contorului este permisă cu condiția că
această poziţie de montare să fie   indicată de producător.

Poziţia de montre trebuie să fie respectată cu stricteţe nefiind permisă 
vre-o abatere de la aceasta decât dacă această posibilitate este explicită în 
documentaţia de montaj dată de producător şi dacă prin aceasta nu se 
modifică clasa metrologică;  direcția de curgere,  care  trebuie să 
corespundă cu săgeata de pe corpul contorului. 
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Figura 11. Elementele unui nod  apometric 

1-(кран шаровый) - robinet sferic; 2 – (обратный клапан) -  clapetă de unic 

sens ; 3 – (фильтр грубой очистки) -  filtru mecanic;  4 – (водосчетчик) -  

contor de apă; 5 – (трубопровод) - сonductă; 6 – (комплект 

присоединителей) -  complet de racorduri 

• conectarea contorului la o conductă cu un diametru mai mare sau
mai mic decât diametrul nominal al contorului se realizează  cu
ajutorul unor reducţii, în aşa fel încît să  fie realizată o lungime
rectilinie fără armături înainte şi după contor  conform indicaţiilor
producătorului;

• contoarele de apă trebuie să fie protejate contra vibraţiilor
(parametrii admisibili ai vibraţiei se iau conform fişei tehnice a
dispozitivului). Contoarele nu trebuie să fie supuse unor solicitări
mecanice din partea conductelor şi armăturii de închidere şi
trebuie să fie instalate pe suporturi sau console.

Figura 12. Montarea  nodului apometric 

a) orizontală    şi   b)vertivcală

• rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuţie până la
contor trebuie  să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi
modificată poziţia acestuia faţă de poziţia de montaj;

• sigilarea se va  realiza cu sigilii de unică folosinţă, în aşa fel încât să
nu se poată  interveni neautorizat fără deteriorarea vizibilă  a
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sistemului de sigilare; 

• acces liber la contor, filtru, supapă de reținere, robineţi (vane)  de
închidere pentru întreținere, reparații, înlocuire; eliminarea
eventualelor scurgeri la racordurile filetate; posibilitatea de
demontare a contorului pentru înlocuirea acestuia sau  verificării
metrologice.

• contoarele de apă rece şi caldă instalate în clădiri de locuit şi
publice (inclusiv pe racordurile la apartament), trebuie să aibă
dispozitive de formare a impulsurilor electrice, precum şi senzori
de impulsuri electrice demontabili sau staţionari.

• contoarele  de apa se amplasează la o înălțime de la 300 la 1000
mm de la nivelul pardoselei,  axa acestuia fiind  strict  orizontală.

• înainte de nodul apometric, pe conductă,  nu  trebuie să fie
racordări la armături de alimentare cu apă.

• în lipsa sigiliului de  control sau de fabrică, precum și a
pașapoartului contorului  acesta nu se admite la evidenţă şi
întreținere.

• în cazul în care nodul apometric este închis de un perete decorativ
(panou), atunci în  acesta se va prevedea o fereastră  cu
dimensiunea de 400 × 400 mm, pentru a avea acces la apometru în
scopul sigelării, testarii de control, întreținerii, reparației sau
demontării.

• la instalarea contorului în dulapul de sub chiuveta (la bucătărie)
trebuie să fie prevăzut acces liber la contor, să nu fie blocat cu
obiecte străine și armături de scurgere de la obiectele sanitare.

• Contoarele de apă rece şi caldă se recomandă de a fi instalate într-
o singură încăpere (de preferat, combinată cu încăperea unde se
instalează termocontoarele reţelei de încălzire a clădirii).

• contoarele de apă trebuie instalate în aşa fel încât să fie accesibile
pentru a putea citi indicaţiile, efectua deservirea, scoaterea şi
demontarea pe loc, pentru verificarea metrologică. Pentru
contoarele cu masa peste 25 kg trebuie să fie prevăzut spaţiu
pentru instalarea mecanismului de ridicare. Pardoseala unde
urmează a fi instalate contoarele trebuie să fie dreaptă şi rigidă.

• în punctele de termoficare (centralizate sau individuale) pentru
măsurarea consumului de apă caldă trebuie instalate contoare pe
conductele de apă rece care alimentează instalaţiile de preparare a
apei calde

La proiectarea conductelor de legătură a nodurilor apometrice  trebuie 
ca: 

- de fiecare parte a contorului  se prevede instalarea armăturii de
închidere, care să asigură oprirea alimentării cu apă pe tronsonul
cu contor instalat; pentru contoarele de apă, la conductele de
legătură spre apartamente, armatura de închidere se instalează
numai în amonte de acesta;
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- între contor (cu excepţia contoarelor apartamentelor) şi a doua
(în direcţia mişcării apei), armătură de închidere să se instaleze
un robinet de control cu bilă (cu dop) prevăzut pentru conectarea
dispozitivelor de verificare metrologică a contoarelor, un astfel de
robinet trebuie instalat la o distanţă de cel mult 0,5 m, în aval de
robinetul de închidere; pentru contoare de apă cu palete (cu un
diametru până la 50 mm), diametrul robinetelor de control este
de 15 mm, pentru cele cu turbine (cu diametrul peste 50 mm) - 25
mm;

- pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane
rectilinii, a căror lungime se stabileşte în conformitate cu cerinţele
din fişele tehnice ale aparatelor.

Nodul apometric este  prevăzut cu o conducta de ocolire (by-pass), în 
cazul cînd: 

• există un singur racord pentru apă de consum menajer sau o
conductă comună și pentru combatere a incendiului;

• contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de
calcul (luând în calcul debitul pentru stingerea incendiului).

În acest caz, pe conducta principală se prevăd vane de închidere  pe 
ambele părți ale contoprului, astfel încât să poată fi scos la reparaţie sau 
înlocuit, dacă este necesar. Noduri apometrice cu linie de ocolire se 
recomandă de adoptat în cauzul cînd se prevede numai un branşament. 

În cazul, când  clădirea este dotată cu sistem antiincendiu cu un debit de 
apă care depăşeşete capaciattea de trecere a contorului, nodul apometric 
trebuie să fie echipat cu o linie de rezervă pentru incendiu pe care se 
montează o vană cu acţionare electrică la distanţă pentru deschiderea 
liniei de rezervă în caz de incendiu  

Figura 13. Nod apometric  cu  conducta de ocolire (by-pass) 
1-vană;  2 - filtru;  3 – linie dreaptă;  4 - contor de apă;  5 -reducţie;

6 - teu;  7 - robinet cu trei căi;  8 - cot;  9 - linie de ocolire 
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Figura 14. Nod apometric  cu  conductă de ocolire  şi vană cu 
acţionare electrică la distanţă 

Înlocuirea vanei cu acţionare electrică pe una cu acționare manuală este 
permisă numai cu acordul scris al unității locale/ raionale de pompieri. 

 Toate dispozitivele de închidere ale nodurilor apometrice trebuie să fie 
sigilate în poziţie deschisă, iar robinetul de închidere de pe conducta de 
ocolire în poziţie închisă.  

În cazul în care nu se îndeplinesc cerinţele respective, armăturile de 
închidere de pe  conducta de ocolire  trebuie prevăzute cu acţionare 
electrică cu pornire de la butoanele instalate pe hidranţii antiincendiu sau 
de la dispozitivele (sistemele) automate antiincendiu.  

Dacă în conductele clădirilor şi construcţiilor nu este o presiune suficientă 
pentru stingerea incendiului, trebuie asigurată deschiderea armăturilor 
de închidere de pe conductele de ocolire concomitent cu pornirea 
pompelor antiincendiu. 

În reţelele de apă caldă instalarea conductelor de ocolire a contoarelor nu 
este necesară. 

NOTĂ: În cazul când sunt prevăzute două racorduri ale sistemelor de 
alimentare cu apă se admite instalarea contoarelor de apă la fiecare 
racord fără conductă de ocolire. 

Destul de des, există cazuri în care presiunea în conducta de alimentare cu 
apă rece  depășește presiunea  admisibilă  de 6 bari. Presiunea crescută 
provoacă lovitura de berbec și, în consecință, ruperi și scurgeri în 
conducte, care afectează buna funcţionare a  sistemului interior, inclusiv 
funcţionarea robineţilor şi bateriilor amesticatoare.    

Soluția la această problemă este instalarea unei clapete de reducere a 
presiunii (regulator de presiune), care  reduce  presiunea  "după sine (în 
spate)"   la valoarea dorită.  

Pentru funcționarea normală a presiunii de alimentare cu apă caldă și 
rece, este suficient de o presiune  nu mai mare de 3 bari (3 atmosfere) 
însă de fapt, aceasta  presiune poate  ajunge pînă la 8 atmosfere.  



74 

33 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  Nr. 1228    din  13.11.2007  cu privire la aprobarea    

Regulamentului privind achiziţionarea,  proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor  de evidenţă 

a consumurilor de apă.Publicat : 23.11.2007 ı̂n Monitorul Oficial Nr. 180-183   

Figura 15. Elementele componenete a unui  nod apometric 

1 – coloana de apă; 2- robinet sferic cu filtru mecanic; 3 – racord cu filet 
exterior; 4 – reductor de presiune; 5- contor de apă; 6 – clapetă de unic 
sens; 7- conducta de distribuţie în apartament.  

Figura 16. Nod apometric  cu reductor de presiune şi filtru  de 
corectare a calităţii apei. 

1 – filtru mecanic; 2 – clapetă de unic sens; 3 – contor de apă; 
4 – dedurizator; 5 – reductor de presiune. 

3. Exploatarea contoarelor de apă33

 Exploatarea contoarelor de apă include lucrările de întreţinere, 
reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora. 

 Întreţinerea contoarelor de apă 

Întreţinerea contoarelor de apă prevede următoarele proceduri: 

• cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate

• înscrierea indicaţiilor contoarelor;

• întocmirea actelor necesare, după caz.
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După finalizarea lucrărilor de instalare a apometrelor se întocmesc actele 
respective  privind îndeplinirea lucrărilor.   

Actul (procesul verbal) al lucrarilor executate este semnat de angajatul  
organizației specializate și se prezintă   

Beneficiarului pentru semnare după finalizarea lucrărilor şi inspecției 
vizuale în timpul funcționării  în lipsa observațiilor și a deficiențelor. 
Angajatul  explică Beneficiarului instrucțiunile referitor la regulile de 
utilizare  a instalaţiei cu contor, prezintă integritatea sigiliului contorului 
şi a certificatului tehnic în original, care este păstrat la Beneficiar. 

În timpul funcționării, în cazul în care Abonatul observă  că contorul nu 
funcționează  normal (eronat), acesta se adresează în scris către operator 
(departamentul de abonaţi)  referitor la  deficiențele constatate pentru a 
elimina sigiliile și reparația ulterioară.  

Cheltuielile de  înlocuire a contoruui  cu unul nou, sau  reparația  și 
verificărea acestuia se realizează în  organizațiile respective, având licența 
corespunzătoare  şi sunt suportate de catre Abonat.  

Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de 
evidenţă, pînă la recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea 
şi păstrarea aparatelor de evidenţă o poartă executantul lucrărilor. 

După darea în exploatare a instalţiei de contorizare  consumatorul  duce 
responsabilitatea  privind asigurarea  integrităţii contorului şi a sigiliilor 
de pe nod  si  este obligat să asigure accesul reprezentantului furnizorului 
(gestionarului) pentru inspectarea instalaţiei de contorizare, citirea 
indicaţiilor contoarelor, precum şi pentru verificarea condiţiilor tehnice 
de exploatare a sistemelor interioare de alimentare cu apă şi canalizare 
ale consumatorului. Lucrările respective se execută de către 
reprezentantul furnizorului (gestionarului) în prezenţa reprezentantului 
consumatorului, cu înscrierea rezultatelor cercetării în actul respectiv. 

Examinarea obiectivelor persoanelor juridice se efectuează în 
prezenţa reprezentantului acestora, numit prin ordin, care este 
responsabil pentru instalaţia de contorizare, păstrarea intactă a 
elementelor lui, integritatea sigiliilor de pe contoare şi de pe vana 
montată pe conducta de ocolire a contorului sau la conducta 
antiincendiară şi împuternicit să semneze documentele respective. 

Demontarea contoarelor aflate în gestiunea consumatorului se 
efectuează doar cu acordul furnizorului (gestionarului) sau în baza 
prescripţiei înaintate pentru executarea lucrărilor respective, cu fixarea 
indicaţiilor contoarelor. Pentru executarea lucrărilor de demontare a 
contoarelor aflate în gestiunea sau deservirea furnizorului, reprezentanţii 
lui sunt obligaţi să aibă legitimaţii de serviciu şi fişă pentru executarea 
lucrărilor. În lipsa acestora consumatorul este în drept să nu permită 
executarea lucrărilor. 

Verificarea neplanificată a instalaţiilor de contorizare se poate 
efectua la cererea consumatorului sau a furnizorului (gestionarului).  În 
cazul confirmării deranjamentului contoarelor, toate cheltuielile pentru 
demontare, verificare şi reinstalare sunt suportate de către partea care le 
exploatează, iar în cazul confirmării funcţionabilităţii contorului – partea 
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care a solicitat efectuarea verificării speciale. 

În cazul demontării contoarelor, ca şi la montarea şi  darea în exploatare a 
instalaţiilor de contorizare ale consumatorilor, se întocmeşte un proces-
verbal, semnat bilateral, forma căruia se stabileşte de către furnizor 
(gestionar) în funcţie de particularităţile contoarelor şi cerinţele actelor 
normative.   

Un exemplar al fişei de evidenţă a funcţionării contoarelor se păstrează la 
consumator, al doilea - la furnizor (gestionar), în care se înregistrează 
periodic indicaţiile curente ale contoarelor, confirmate de ambele părţi. 

În cazul în care volumul de apă utilizat de către consumator nu mai 
corespunde  prevederilor din condiţiile tehnice sau contract, furnizorul 
solicită de la acesta înlocuirea contorului cu altul şi, dacă este necesar, 
înlocuirea branşamentului, cheltuielile respective fiind suportate de către 
consumator. 

Consumatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru 
asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului instalaţiei de 
contorizare, a contorului de apă şi a vanelor cu care este  echipat. 

În cazul modificărilor operate în legislaţie sau în actele normative, 
referitoare la contoarele de apă sau ape uzate, furnizorul are dreptul să 
solicite înlocuirea contoarelor utilizate de către consumatori cu altele, 
conform cerinţelor actelor legislative şi normative nou adoptate. 

Reparaţia aparatelor de evidenţă 

Reparaţia aparatelor de evidenţă se efectuează în ateliere  specializate şi 
include următoarele: 

- demontarea aparatului şi a elementelor asamblate;
- desfacerea aparatului;
- spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de nămol şi

rugină;
- depistarea şi înlăturarea defectelor;
- înlocuirea detaliilor uzate;
- vopsirea, asamblarea, reglarea.

Verificarea metrologică a contoarelor de apă: 

Verificarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează la expirarea 
termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, 
utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoare 
specializate şi acrediate. 

Exerciţii 
practice 

1. Identificaţi şi argumentaţi obiectivele (agenţii economici), care  sunt
deserviti de compania D-voastră şi ar necesita contoare combinate.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. Argumentaţi necesitatea  liniei de ocolire  la unele noduri  apometrice

deservite de D-voastră.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Ce este branşamentul  şi locul amplasării lui.

2. Care sunt componentele minime ale unui nod apometric?

3. Care sunt cerinţele de montare a unui nod apometric?

4. Care sunt cerinţele de amplasare verticală a contorului de apă?

5. În care  cauzuri nodul apometric este dot cu linie de ocolire ?

6. Ce armături se prevăd pe linia de ocolire  şi care este modul de
funţionarea a acestora ?

7. Ce prevede întreţinerea şi exploatarea  nodurilo apometrice?

Referinţe 
bibliografice 

1. Cod practic ı̂n construcţii   CP G.03.07-2013  Instalaţii interioare de 
apă şi canalizare

2. Hotărrrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1228    din  13.11.2007
cu privire la aprobarea    Regulamentului privind achiziţionarea,
proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor  de
evidenţă a consumurilor de apă. Publicat : 23.11.2007 ı̂n Monitorul 
Oficial Nr. 180-183

3. Hotărrrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 191 din 19.02.2002 
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru 
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile
deconectării/reconectării acestora de  la sistemele de ı̂ncălzire şi
alimentare cu apă, publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii 
Moldova nr. 29-31 din 28.02.2002.

4. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014.

5. Письмо-рекомендация Агенства "Apele Moldovei" по 
использованию типовых унифицированных альбомов установки 
счётчиков в водомерных узлах ЦИРВ 02А.00.00.00 и ЦИРВ 
03А.00.00.00.

6. ЦИРВ 02A.00.00.00. Установка счётчиков холодной воды с 
диаметрами условного прохода 20…..300 мм в водомерных узлах 
на вводах диаметром 50….300 мм. Схемы типовых узлов учёта 
расхода воды.

7. ЦИРВ 03A.00.00.00. Схемы установки счётчиков в водомерных      
узлах на внутренних водопроводных сетях объектов.

8. VALTEC – 00.2010. Альбом унифицированных узлов учёта воды.
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 
CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL 

Sesiunea 3.  Citirea indicațiilor contoarelor 
Obiective • descrierea procedurilor tehnice de citire a datelor

contoarelor;
• conştientizarea  citirii corecte a datelor contoarelor;
• familiarizarea cu modalităţile  de citire a datelor contoarelor;
• descrierea problemelor cu care se confruntă operatorul la

citirea datelor de pe contoare.

Cuvinte cheie Contorizare, apometre/contoare apă, citire contoare, indicaţii 
contoare. 

Conţinut 1. Controlul branşamentelor şi contoarelor.
Citirea indicatiilor contoarelor. Toate contoarele de apă instalate la
consumători necisită să fie citite în baza  unui Regulament, sau în
conformitate cu  procedurile stabilite de către operator. De regulă citirea
contoarelor se face în fiecare lună. Datele citite de pe contoare înainte de a
le întroduce în baza de date generale, necesită să fie  verificate la erori de
către pesoanele responsabile din departamentul de facturare.
Deseori se practică întroducerea datelor de pe contoare estimativ, în
asemenea cazuri ar fi de dorit ca aceste date să fie verificate şi confirmate
nu mai rar odată în 3 luni.

Necesită de prevenit erorile de citire a datelor de pe contoare, în multe 
cazuri ele sunt frecvente, din motiv că personalul responsabil al 
operatorului pentru citirea şi prezentarea datelor de pe contoare, nu 
întotdeauna îşi onorează cu demnitate funcţiile sale de serviciu. În 
asemenea cazuri necesită de întreprins careva măsuri pentru a îmbunătăţi 
calitatea de citire a contoarelor:34 

• Să desemneze persoane de încredere care vor verifica calitatea de
citire a datelor de pe contoare.

• Să invite consumătorii la întreprindere pentru confirmarea datelor
citite.

• Să debranşeze consumătorii care nu permit acces la citirea
contoarelor şi nu reacţionează la avertismente.

Contorizarea la sursa de apă oferă informaţii despre cantitatea de apă 
pompată din sondă (sau altă sursă). Aceste date pot fi utilizate pentru a 
monitoriza limitele, capacitatea sondei, performanţa pompelor inclusiv şi 
volumul de apă întrat în sistem. De asemenea pot fi folosite pentru 
evaluarea eficienţei întregului sistem, a costurilor şi pentru determinarea 
sub raport cantitativ a scurgerilor. 

Citirea datelor de pe contoare instalate la nivel de stradă oferă date pentru 
evaluarea bilanţului fluxului de apă şi determinarea exactităţii contorizării 

34 Hotărı̂rea Guvernului Republicii Moldova  Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire 
la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, 

contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de ı̂ncălzire şi 

alimentare cu apă, publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 28.02.2002. 



79 

totale (suma tuturor contoarelor de la nivel de stradă). 

De asemenea pot fi utilizate pentru a identifica dezechilibrul, potenţiala 
utilizare ilegală a apei, scurgerile şi oferă informaţii cu privire la condiţiile 
hidraulice din conductele principale(debitul) şi profilurile încărcărilor 
locale. 

De regulă, datele de pe contoare la nivel de utilizator sunt folosite pentru 
facturare şi pentru întocmirea bilanţului total. 

 Este foarte important să se înţeleagă principiile de funcţionare a 
contoarelor de apă, precizia lor, limitările şi condiţiile de bază pentru 
instalare. 

În perioada de citire a contoarelor operatorul se confruntă cu cauze care 
conduc la formarea diferenţei dintre indicaţiile contorului comun şi sumei 
indicaţiilor contoarelor din apartamente care pot fi: 

- De la început nu corect a fost determinată sistemul de organizare a
evidenţei consumului de apă în localităţi, inclusiv citirea subiectivă
şi nesimultantă a datelor de pe contor;

- Ca rezultat nu s-a ţinut cont de un şir de factori tehnici, dintre care

putem menţiona:

a) Clasele metrologice a contoarelor de apă;

b) Corespunderea dimensiunilor contorului cu diametrul de facto a

reţelelor;

c) Asigurarea condiţiilor tehnice de instalare a contorului:

- poziţia contorului (orizontală, verticală sau înclinată);

- respectarea secţiunii drepte pînă şi după contor;
Ce măsuri urmează a fi întreprinse în cazul în care apare diferenţa dintre 

indicaţiile contoarelor comune de la blocul locativ şi suma indicaţiilor 

contoarelor din apartamente?  Se recomandă de întreprins următoarele 

măsuri:35 

• De a efectua controlul privind corectitudinea instalării contoarelor

în apartamente;

• Să vă asiguraţi că contoarele de apă măsoară corect şi înregistrează

întreg volumul consumat de apă din apartamente;

• Pînă la contor nu ar trebui să fie montate furtunuri flexibile şi filtre

nesigilate;

• Verificaţi integritatea sigiliilor şi a sîrmei aplicate;

• Consemnaţi rezultatele citirii contoarelor de la consumători în fişele

de înregistrare a datelor;

• Urmăriţi dacă nu este risipă de apă şi că toate instalaţiile sunt

etanşe.

 Metode de citire a contoarelor. 

• Citirea  datelor de pe contoare direct de către personalul 

35 Regulament provizoriu  Nr.1239-08-01 privind contorizarea  consumului  de apă rece şi caldă utilizată  

de populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate.Publicat : 28.01.1999 ı̂n Monitorul Oficial Nr. 

007 
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operatorului; 

• Citirea datelor de pe contoare de la distanţă.

Avantajele citirii datelor de pe contoare la distanţă sunt: 

- Citirea corectă a datelor.

- Nu deranjază consumătorii.

- Citirea contoarelor  100%.

- Urmărirea după consum.

Problemele cu care se confruntă operatorul la citirea datelor de pe 

contoare  pot fi: 

- Accesul la citirea contorului.

- Prezentarea datelor eronate.

- Cazuri cînd sunt utilizate date (volum) estimativ mai mult de 6

luni.

 Măsuri-Soluţii-Sfaturi 

1. Preavizarea consumătorului de a permite acces pentru verificare şi

examinare a aparatului de evidenţă;

2. Efectuaţi controale adăugătoare cu întocmirea fişelor de control;

3. Monitorizaţi cel puţin odată la 3 luni citirea indicaţiilor contoarelor

în scopul evitării consumurilor ilicite;

4. Ridicaţi responsabilitatea personalului de citire şi prezentare a

datelor de pe contoare.

Exerciții 
practice 

Reieșind din practica  D-voastră,   descrieţi  acţiunile care pot fi întreprinse 
pentru a mări rata de sporire a încasărilor la întreprindere.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Care sunt metodele de citire a indicaţiilor contoarelor?
2. Care sunt problemele cu care se confruntă Operatorul la citirea

datelor de pe contoare?
3. Măsurile care urmează a fi intreprinse în cazul în care apare

diferenţa dintre indicaţiile contoarelor comune de la blocul locativ şi
suma indicaţiilor contoarelor din apartemente?

4. Care ar putea fi acţiunile întreprinse pentru a susţine creştrea ratei
de facturare şi colectare?

Referinţe 
bibliografice 

1. Hotărrrea Guvernului Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a 
serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, 
contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de 
la/reconectării la sistemele de ı̂ncălzire şi alimentare cu apă, 
publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 
28.02.2002.

2. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂n Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014.

3. Regulament cu Privire la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de 
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4.

Canalizare  (Anexă la Hotărrrea Consiliului de Administrare al 
ANRE,nr.271/2015 din 16 decembrie 2015). 
Regulament provizoriu  Nr.1239-08-01 privind contorizarea  
consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de populaţie şi modul de 
achitare pentru serviciile prestate.Publicat : 28.01.1999 ı̂n 
Monitorul Oficial Nr. 007 
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR 
RELAŢII CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL 

Sesiunea 4.  Calculul  volumului de apa consumat 
Obiective • descrierea procedurilor tehnice de calcul al consumului de apă;

• conştientizarea  achitarării a volumului de apă consumat;
• familiarizarea cu modalităţi de calculare al consumului  facturat de

apă;
• familiarizarea  cu procedurile de calcul al consumului ilicit de apă;
• descrierea  modalităţilor de sporire a ratelor de colectare

Cuvinte cheie  Contorizare, apometre/contoare apă, citire contoare, consum 
facturat, consum ilicit. 

Conţinut Calculul  volumului de apă consumat.  

Calculul consumului de apă la consumător se determină în baza indicaţiilor 

înregistrate de  contor în modul descris mai jos: 

• La consumatorii care dispun de contoare instalate ı̂n apartamente sau la
casele individuale şi care au ı̂ncheiate contracte individuale cu

Operatorul, se determină conform indicati̦ilor ı̂nregistrate de aceste 
contoare;

• La consumătorii care nu dispun de contoare individuale, se determină 
conform indicaţiilor contoarelor instalate la hotarele delimitării (la 
blocul locativ), dar nu mai mult decı̂t normele sanitare de consum,

conform Regulamentului igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al 
Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale din 31 octombrie 1996.

Calculul şi achitarea volumului de apă consumat se va face în temeiul 

indicaţiilor contoarelor, începând cu ziua în care s-a efectuat recepţia 

contoarelor şi în baza procesului-vebal de recepţie finală. 

Pentru a determina corect calculul volumului de apă la distribuție se 

recomandă de efectuat unele măsurători care vor sta la stabilirea unor 

indicatori de performanţă: 

- variaţia zilnică a consumului;

- determinarea pierderilor în instalaţiile interioare prin analiza

consumului de noapte;

- variaţia consumului de apă pe număr de locuitori(l/om x zi);

- selectarea contoarelor de clasa de precizie joasă  instalate la

consumători, elaborarea programului de înlocuire.

Operatorul serviciului de apă şi de canalizare trebue să adopte o politică 

strictă privind calculul volumelor de servicii prestate, achitarea serviciului 

inclusiv şi pentru cei care nu achită. 

Se sugerează unele acţiuni care ar putea fi întreprinse pentru a susţine 

creşterea ratei de facturare şi colectare: 

- indentificarea  zonelor de utilizare ilegală a consumului de apă.

- elaborarea unui program de contorizare pe întreprindere,

inclusiv şi extragerea la verificare a contoarelor cu termenul
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expirat. 

- selectaţi contoarele de o clasă de precizie înaltă (ex.clasa de

precizie C, sau volumetrice).

- elaboraţi fişe de control pentru a reduce la minimum cauzele de

necitire a contoarelor.

- faceţi bilanţul apei  pentru fiecare zonă, cartier, bloc, în scopul

identificării conectărilor ilicite, scurgerilor de apă, reducerea

pierderilor.

Calculul volumului de apă consumat facturat 

Facturarea şi colectarea datelor. Veniturile din exploatare ale 

întreprinderii sunt direct legate de practicile de facturare şi colectare 

aplicate, sugerăm ca facturarea şi colectarea (contorizarea, dacă 

întreprinderea dvs. are capacitatea de contorizare) să fie parte a unui 

departament mai extins al deservirii clientelei. Atunci angajaţii vor vedea o 

legătură clară între serviciile prestate direct pentru clienţi şi operaţiunile 

întreprinderii de alimentară cu apă. Pentru întreprinderile moderne, 

indicaţiile contoarelor la intervale periodice de timp constituie baza 

facturii la apă.  

Contoarele pentru locuinţe sau pentru întreprinderi de regulă sunt 

instalate la hotarul proprietăţii sau în clădire. Pentru blocurile de 

apartamente costul apei poate fi inclus în plata pentru chirie sau alocat 

fiecărui apartament în funcţie de suprafaţa apartamentului. Datele 

contoarelor sunt introduse în computerele întreprinderii, care calculează 

facturile pentru fiecare consumator.  

Departamentul de facturare trimite mai apoi facturile prin poştă fiecărui 

client, deşi un număr tot mai mare de clienţi pot să-şi plătească facturile în 

regim on-line. 

Pentru sistemele necontorizate facturarea se va baza pe suprafaţa 

apartamentului sau a casei ori pe numărul de persoane din locuinţă, 

avîndu-se în vedere o rată nominală de utilizare.  

Clienţii pot plăti direct la întreprindere, încasatorii de facturi pot merge de 

la casă la casă pentru a colecta plata sau facturile pot fi trimise prin poştă. 

Întreprinderea dvs. trebuie să adopte o politică strictă privind neplata 

pentru a asigura ca toate veniturile datorate întreprinderii să ajungă la 

întreprindere în timp util. Sugerăm mai jos unele acţiuni posibile care ar 

putea fi întreprinse pentru a susţine creşterea ratei de colectare a plăţilor. 

 Modalităţile de sporire a ratelor de colectare 

• pe o perioadă limitată de timp (de ex., 6 luni) declaraţi un moratoriu

la penalităţi pentru plata întîrziată a facturilor. În cazul în care,

clienţii achită toate facturile datorate întreprinderii, atunci

penalităţile acumulate pentru perioada anterioară vor fi anulate.

• invitaţi clienţii la întreprindere pentru a discuta problemele
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alimentării cu apă şi serviciile de canalizare. 

• deconectaţi clienţii cu datorii foarte vechi şi care nu răspund

avertizărilor. Politica de încetare a prestării serviciului trebuie

aplicată faţă de toate categoriile de clenţi (de ex., rezidenţiali,

comerciali, industriali şi instituţionali).

• identificaţi zonele de utilizare ilegală potenţială. Urmăriţi în

instanţele judecătoreşti pe cei care nu plătesc şi pe consumatorii

ilegali pentru a recupera datoriile/daunele.

• măriţi claritatea facturilor la apă.

• cereţi achitarea datoriei scadente înainte de instalarea unui contor.

În cazurile în care clienţii întîmpină dificultăţi de plată, conveniţi

asupra unor condiţii de achitare parţială.

• elaboraţi fişe de control pentru a reduce numărul de refuzuri de a

plăti din cauza consumului indicat incorect.

• în cazul în care clienţii nu pot fi contactaţi, controlorii trebuie să lase

o înştiinţare la uşa locuinţei. Elaboraţi un model de înştiinţare care

s-ar distinge prin vizibilitate sporită, în scopul de a-l stînjeni pe

client astfel încăt acesta cel puţin să contacteze întreprinderea.

Calculul volumului de apă consumat ilicit 

 Se consideră consumuri ilicite sau frauduloase în următoarele cazuri: 

• Executarea de către consumători a lucrărilor de branșare/conectare

în lipsa avizului de branșare, proiectului de execuție;

• Lucrări de branșare în lipsa contractului de furnizare a serviciului

de alimentare cu apă și de canalizare;

• Conectarea branșamentului în lipsa contorului;

• Conectarea branșamentului înainte de contor;

• Intervenţie la aparatele de evidenţă;

• Folosirea ilegală a hidranţilor.

Acţiunile operatorului în caz de depistare a consumurilor de apă ilicit. 

- Deconectarea racordărilor ilegale;

- Informaţie în masă despre cazurile de consum ilicit depistat;

- Sigilarea şi controlul permanent al hidranţilor.

Calculul consumului de apă ilicit se efectuează în baza Regulamentului cu 

Privire la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare  

(Anexă la Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE, 

nr.271/2015 din 16 decembrie 2015). 

Consumul de apă consumat ilicit se efectuiază după secţiunea 

branşamentului, viteza mişcării apei şi se ia în calcul durata consumului 

ilicit.   

Pentru volumul de canalizare calculul consumului ilicit se calculează 

conform Legii 303 din 13.12.2016 „Privind serviciul public de alimentare 

de apă şi de canalizare”.  

Calculul consumului de apă ilicit la volumul de ape pluviale diversat în 

sistemul centralizat de canalizare se calculează în dependenţă de 
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suprafeţele de scurgere, după normativele stabilite şi în baza certificatului 

solicitat de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat. 

Model de calcul a consumului ilicit: 

Ca model de calcul al consumului de apă  ilicit: s-a adoptat un branşament  

cu diametrul  de 32 mm executat din ţeavă de  Polietilenă. Consumatorul s-

a folosit de apă câte 4 ore pe zi pe parcursul a unei luni. Debitul de calcul, se 

determină cu relaţia (1). Reeşind din secţinea transversală a  ţevii de 

polietilenă cu diametrul exterior de 32mm şi cel interior de 27mm debitul  

constituie: 

Q= SxV,  l/s                                                                                       (1) 

în care:  S- secţiunea transversală, dm2

V - viteza medie, m/s =1,5 m/s. =15dm/s 

 Qzi =3.1x4=12.4 m3/zi; 

 Qlună =12.4x30= 372.0m3/lună 

Bilanţul apei şi estimarea cererii de apă. 

 Este necesar ca bilanţul apei să fie facut nu mai rar decît o dată în trei luni, 

pentru  fiecare zonă, cartier, bloc şi pe întregul sistem de alimentare cu apă, 

începînd de la sursă pînă la consumator. 

Model de estimare a cererii de apă, Tabelul 1. 

1. Numărul de conectări 2014, 2015, 2016.

2. Estimarea numărului de conectari ilegale 2014, 2015, 2016.

3. Cantitatea de apă produsă 2014, 2015, 2016.

4. Cantitatea de apă vîndută 2014, 2015, 2016.

5. Estimarea cererei de apă pentru 2017

Tabelul 2. Bilanţul consumului de apă la bloc şi la contoarele 

individuale 

Perioada de 
facturare 

Consum total  pe 
apartamente,   m3 

Volum înregistrat de contor 
instalat la bloc,    m3 

Diferenţa,
% 

Iunie 178 181 0,02 

Iulie 188 193 0,03 

August 145 149 0,03 
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Exerciții 
practice 

Reieșind din practica  D-voastră, descrieţi  cosumurile frauduloase 
întîlnite în timpul activităţii.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Auto-
evaluarea 

1. Care ar putea fi acţiunile întreprinse pentru a susţine creştrea ratei
de facturare şi colectare?

2. Ce modalităţi  de calcul al consumului ilicit de apă cunoaşteţi?
3. Ce reprezintă bilanţul apei şi cum se determină?

Referinţe 
bibliografice 

1. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a 
serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, 
contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de 
la/reconectării la sistemele de ı̂ncălzire şi alimentare cu apă, 
publicată ı̂n Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 
28.02.2002.

2. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr. 303 din 13 decembrie 2013, publicată ı̂n Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 60-65 din 14.03.2014.

3. Regulament cu Privire la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare  (Anexă la Hotărı̂rea Consiliului de Administrare al 
ANRE,nr.271/2015 din 16 decembrie 2015).

4. Regulament provizoriu  nr.1239-08-01 privind contorizarea  
consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de populaţie şi modul de 
achitare pentru serviciile prestate.Publicat : 28.01.1999 ı̂n Monitorul 
Oficial Nr. 007 



87 

MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 

CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 5. Legislaţia Republicii Moldova privind verificarea 

metrologică a contoarelor 

Obiective • familiarizarea cu  dispoziţiile generale privind Legea Metrologiei
în Republica Moldova ;

• descrierea  sistemului naţional de Metrologie;
• identificarea   mijloacelor de măsurare legale;
• obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei

legale;
• familiarizarea cu  contravenţiile administrative din domeniul

metrologiei

Cuvinte cheie 

Conținut 

Contorizare, apometre/contoare de apă, sistemul naţional de 
metrologie, verificare metrologică. 

1.Legea  metrologiei  în  Republica  Moldova. Dispoziţii generale

Legea  metrologiei 36, prima dată a fost adoptată de către Parlament la 17 
noiembrie 1995 şi a intrat ţı̂ vigoare ı̂n  Republica  Moldova la 29 
februarie1996. Politica statului în domeniul metrologiei, conform legii 
menţionate, a fost promovată de Guvern prin intermediul 
Departamentului Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica 
(Moldovastandard), organism national de metrologie. 

Dinamica evoluţiei economiei de piaţă, precum şi importanţa procesului 
de globalizare condiţionează, în mod inevitabil, necesitatea armonizării 
sistemelor de reglementare una din care este metrologia. 

Aşa dar, a apărut int-o ediţie specială la 15 aprilie 2008 prima modificare 
a Legii metrologiei 37, apoi la 15 octombrie 2016 a intrat ı̂n vigore Legea 
metrologiei Nr. 19, armonizată cu cerinţele metrologice europene .38 

2. Reglementări ale legii metrologiei în vigoare

Sistemul naţional de metrologie. Sistemul naţional de metrologie este 
prezentat in figura 17. 

Marcăm unele funcţii ale componenţilor din structura Sistemului naţional 
de metrologie ce ţin de mijloace de măsurare. 

Autoritatea centrală de metrologie – Ministerul Economiei, este 
organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de 
infrastructura calităţii și are următoarele atribuții: 

- elaborează şi coordonează implementarea politicii de stat în
domeniul metrologiei, inclusiv privind asigurarea trasabilității
metrologice;

36 Legea metrologiei nr.647 din 17.11.1995  (publicat: 29.02.1996 în Monitor Oficial, nr. 13/124). 
37 Legea metrologiei nr.647 din 17.11.1995 (publicat: 15.04.2008 ı̂n Monitor Oficial, editi̦e specială). 
38 Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 ı̂n Monitor Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, 

data intrării in vigoare: 15.10.2016). 



88 

  Figura. 17  Structura Sistemului Naţional  de Metrologie 

- aprobă, în limitele competenţei sale, regulamentele generale de
metrologie legală și normele de metrologie legală;

- desemnează persoanele juridice pentru efectuarea verificărilor
metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal şi pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de
interes public, monitorizează persoanele juridice desemnate;

- ţine Registrul de stat al etaloanelor unităţilor de măsură şi
Registrul entităţilor desemnate în sistemul naţional de metrologie,
de asemenea gestionează baza de date a documentelor
normative din domeniul metrologiei legale.

Institutul Naţional de Metrologie este o instituţie publică subordonată 
autorității centrale de metrologie, care îşi desfăşoară activitatea conform 
regulamentului aprobat de Guvern şi care exercită, prin altele, 
următoarele funcţii: 

- asigură trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurărilor,
efectuate în Republica Moldova, precum și conservarea şi
diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale
la etaloanele de nivel ierarhic inferior pînă la etaloanele de lucru;

- organizează comparările interlaboratoare la nivel național;

- exercită controlul metrologic legal prin aprobări de model,
verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare în situaţii
speciale, în cazul în care doar Institutul Naţional de Metrologie
este dotat tehnic pentru efectuarea acestora, prin expertize
metrologice şi expertize ale proiectelor de documente normative
din domeniul metrologiei legale;

- ţine Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, gestionează baza
de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare;

- eliberează avize tehnice de înregistrare în scopul evidenței
persoanelor fizice sau juridice care repară, pun în funcţiune şi
montează mijloace de măsurare, precum şi a celor care produc
preambalate și sticle utilizate ca recipiente de măsură.

Sistemul Naţional de Etaloane reprezintă baza tehnică care asigură 
preluarea, conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură. Institutul 
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Naţional de Metrologie este deţinător de Etalonul naţional al unităţii de 
măsură a debitului lichidelor, figura 18: 

           Figura 18.  Instalație etalon ENBRA (Cehia) 

Caracteristice metrologice ale instalatiei:  

- verificarea/etalonarea contoarelor de apă, debitmetrelor –
etaloane de lucru;

- unitatea de masură este transmisă prin două metode: gravimetrică
şi debitmetrică;

- erorile instalației: 0.04% - metoda de măsurare a masei; 0.2% -
metoda debitmetrică.

Consiliul Naţional de Metrologie este un organ consultativ în cadrul 
autorităţii centrale de metrologie, în care sînt reprezentate toate părțile 
interesate și care înaintează propuneri de politici în domeniul 
metrologiei. 

Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice (laboratoare de 
verificări metrologice) se creează pentru asigurarea uniformităţii şi 
exactităţii măsurărilor în domeniile de activitate corespunzătoare și 
exercită, prin altele, următoarele funcții: 

- efectuează verificarea metrologică inițială, periodică și după
reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic
legal;

- efectuează măsurările în domeniile de interes public.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor exercită, ı̂n numele statului, 
supravegherea metrologică ı̂n condiţiile Legii nr.7 din 26 februarie 2016, 
este subordonată autorităţii centrale de metrologie și efectuează, fără a 
percepe tarife sau taxe, supravegherea metrologică a respectării de către 
persoanele fizice şi juridice a prevederilor documentelor normative din 
domeniul metrologiei legale, ce ţin, prin altele, de: 

- utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor
acestora în conformitate cu prezenta lege;

- obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal;
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corectitudinea efectuării măsurărilor ce ţin, de tranzacţiile comerciale sau 
măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, 
tarife, daune, impozite 

Domeniile de interes public. Controlului metrologic legal se supun, 
conform prevederilor prezentei legi, mijloacele de măsurare și măsurările 
din domeniile de interes public specificate mai jos: 

- sănătatea publică;

- ordinea și siguranța publică;

- protecţia mediului;

- protecţia consumatorilor;

- perceperea taxelor şi impozitelor;

- corectitudinea tranzacţiilor comerciale.

Contoarele de apă se unilizează în domeniile de interes public ce ţin de 
protecţia consumatorilor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale la 
concret în măsurările efectuate în transferurile de utilităţi publice. 

 Mijloace de măsurare legale 

Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de 
interes public este una din modalităţile de exercitare a controlului 
metrologic legal, are ca scop legalizarea mijloacelor de măsurare şi 
asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor efectuate pe teritoriul 
Republicii Moldova, la introducerea pe piaţă şi darea în folosinţă a 
mijloacelor de măsurare în cauză, şi se acordă în urma susţinerii cu succes 
a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model.  

Aprobarea de model se acordă mijloacelor de măsurare utilizate în 
domeniile de interes public, produse sau importate în Republica Moldova 
în loturi mari, loturi mici (până la 10 buc.) sau în exemplare unice, şi care 
anterior nu au fost în exploatare şi nu deţin aprobarea de model.  

Procedura aprobării de model este descrisă în 39. 

 Mai jos,  se prezintă Certificatele de aprobare, de model a contoarelor de 

apă (producător ”Service Energy Natural Sistems” S.R.L., Republica 

Moldova) , figura11-14.  

Marcajul aprobării de model se aplică pe mijloc de măsurare și pe 

documente de producere a lui. Locul aplicării marcajul aprobării de model 

pe mijloc de măsurare se determină în descrierea de tip, care este 

elaborată de către INM. 

Mijloacele de măsurare care au susţinut încercările metrologice în scopul 

aprobării de model şi deţin Certificatul de aprobare de model se 

introduce  în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare. 

39 Regulamentul general de metrologie legală – RGML 16:2016 „ Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare ı̂

ı̂n cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 177 din 18.08.2016, publicat: 

07.10.2016 ı̂n Monitorul Oficial, Nr. 347-352, art Nr. 1631, data intrării in vigoare: 15.10.2016). 
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Figura 19. Familia de mijloace de măsurare     Figura 20. Contor de apă cu turbină 
de de model SW cu modificarea DS, WS, WM   model SW-T 

Figura 21. Contor de apă combinat de  Figura 22. Model ЭХО-Р-02 pentru 
model SW-K        ape uzate 

Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care deține certificat de 

aprobare de model (Registrul de stat) – totalitatea informaţiilor 

documentate (document de evidenţă) ţinute manual şi în sisteme 

informaţionale automatizate (în format electronic), în care se 

înregistrează mijloacele de măsurare şi materialele de referinţă certificate 

permise spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate în 

domeniul de interes public. 

Deţinător şi registrator al Registrului de stat este Institutul Naţional de 

Metrologie. Proprietar al Registrului de stat este statul. 

Posesor al Registrului de stat este Autoritatea Centrală de Metrologie, 

organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de 

infrastructura calităţii din cadrul Guvernului – Ministerul Economiei 

Deţinător şi registrator al Registrului de stat este Institutul Naţional de 

Metrologie. Registru de stat este compus din trei părţi: 

• Partea I.   Mijloace de măsurare incluse ı̂n „Registru de stat al 
mijloacelor de măsurare care deti̦ne certificat de aprobare de 
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model; extras din Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, 

partea I (Anexa 1) 

• Partea II.   Materiale de referinţă certificate incluse ı̂n „Registru de 
stat al mijloacelor de măsurare care deti̦ne certificat de aprobare 
de model”; (Anexa 2)

• Partea III.   Mijloace de măsurare importate ı̂n loturi mici sau 
exemplare unice, incluse ı̂n „Registrul de stat al mijloacelor de 
măsurare care deti̦ne certificat de aprobare de model”. (Anexa 3) 

Principiile de bază şi modul de ţinere a Registrului de stat al mijloacelor 
de măsurare, vezi.40 

Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse 
controlului metrologic legal (LO)  

LO stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii metrologiei : 
1. categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare supuse

controlului metrologic legal (indicate în coloanele 1-4 din tabel);
2. modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment de

mijloace de măsurare, intervalul maxim admis între două verificări
metrologice succesive (indicate în coloanele 5-6 din tabel);

3. categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public
specificate la art. 11 alin. (1) din [3].

Principale noţiuni privind LO sunt: 
• categorie de mijloace de măsurare – grup de mijloace de

măsurare cărora li se impun, prin unul sau mai multe documente
normative de metrologie legală, aceleaşi cerinţe metrologice şi
tehnice;

• sortiment de mijloace de măsurare – grup de mijloace de
măsurare aparţinînd aceleiaşi categorii de mijloace de măsurare,
asociate pe baza similitudinii principiilor de funcţionare, soluţiilor
constructive, domeniilor de utilizare, condiţiilor de funcţionare
şi/sau domeniilor/intervalelor de măsurare.

Categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal 

Abrevieri utilizate: VP – verificare periodică (inclusiv după reparare). 

În pct.1141 din  sun desfăşurate şi concretizate, la concret, domeniile de 
interes public d) şi f), în care se utilizează contoarele de apă, sunt 
prezentate în felul următor: măsurările efectuate în scopul asigurării 
corectitudinii tranzacţiilor comerciale şi a protecţiei consumatorilor:  

a) măsurările efectuate în transferurile de utilităţi publice;

b) măsurările efectuate în cadrul activităţilor de comercializare directă

a produselor şi mărfurilor către populaţie;

40 Regulamentul general de metrologie legală - RGML 19:2014 „Sistemul Naţional de Metrologie. Registrul de stat 
al mijloacelor de măsurare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 116 din 30.06.2014, publicat: 18.07.2014 ı̂n 
Monitorul Oficial   Nr. 185-199, art Nr. 955). 
41 Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (Hotărı̂rea 
Guvernului R. Moldova nr. 1042 din 13 septembrie 2016, publicat:  16.09.2016 ı̂n Monitorul Oficial Nr. 306-313 
art Nr. 1130,   data intrării in vigoare: 15.10.2016) 
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c) măsurările de masă în tranzacţii comerciale;

d) măsurările referitoare la preambalate, precum şi la produsele care

au gramajul declarat;

e) măsurările efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru

transportul de persoane şi de mărfuri;

f) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi

organismelor abilitate în scopul determinării concentraţiei de zahăr

şi a concentraţiei de alcool în băuturi, a concentraţiei de grăsimi în

produsele alimentare etc.;

g) măsurările efectuate în scopul determinării masei hectolitrice a

cerealelor;

h) măsurările efectuate pentru determinarea umidităţii grăunţelor de

cereale, seminţelor oleaginoase, eşantioanelor de lemn sau de tutun;

i) măsurările efectuate pentru stabilirea sumelor de plată pentru

trimiterile poştale.

Conform informaţiei prezentată, contoarele de apă se utilizează în 

măsurările din domeniul de interes public: 

Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei 
legale 

Obligaţie principală a persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrolo-
giei legală este: „Se interzice introducerea pe piaţă, darea în folosință sau 
utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu 
marcaje metrologice deteriorate, înlăturate, de interzicere sau cu 
termenul de verificare metrologică expirat pentru măsurările efectuate în 
domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1).  

Deţinătorii și utilizatorii unor astfel de mijloace de măsurare sînt 
obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.”, art. 13, alin. 
25) 

Persoanele fizice sau juridice care repară, montează şi dau în folosinţă 

mijloacele de măsurare (contoare de apă) supuse controlului 

metrologic legal, înainte de a începe să desfăşoare aceste activităţi, sînt 

obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, depunînd o 

cerere însoțită de declaraţia pe proprie răspundere privind 

îndeplinirea cerințelor stabilite la [3], art. 16 alin. (1) și (2) în vederea 

obținerii avizului tehnic de înregistrare (în continuare - aviz). 

Modul de eliberare, suspendare şi retragere a avizelor, precum şi 

modalitatea de extindere/restrîngere a domeniului de activitate şi/sau a 

sortimentelor mijloacelor de măsurare din anexa la avizul pentru 

activităţile de reparare, montare, dare în folosință a mijloacelor de 

măsurare utilizate în domeniul de interes public, este stipulat la .42 

42 Regulamentul general de metrologie legală -  RGML 02:2016 “Sistemul naţional de metrologie. Acordarea 

avizului tehnic de ı̂nregistrare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 143 din 08.07.2016, publicat: 21.10.2016 ı̂n 

Monitorul Oficial,   Nr. 361-367,  art. Nr.1717). 
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Noţiune de aviz tehnic de înregistrare 

Document eliberat unei persoane fizice sau juridice de către Institutul 
Naţional de Metrologie prin care se acordă dreptul pentru exercitarea 
unor activităţi ce fac obiectul controlului metrologic legal (repararea, 
montarea, darea în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în 
domeniul de interes public).  

Cerinţe pentru primirea avizului tehnic de înregistrare: 

• pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal, solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe:

1) să deţină condiţii tehnico-organizatorice adecvate reparării
mijloacelor de măsurare, pentru care se solicită avizul:

a) încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a
reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal şi condiţiilor de păstrare a lor;

b) utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi
documentaţia de reparare;

c) cadre calificate pentru executarea lucrărilor de reparare.

2) să dețină acordul cu producătorul/reprezentantul autorizat al
acestuia în vederea asigurării cu piese de schimb, pe o perioadă
egală cu cel puţin durata de exploatare a mijloacelor de măsurare
declarată de producător;

3) să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare
supuse controlului metrologic legal, pentru care se solicită avizul;

4) să asigure garanţia reparaţiei;

5) să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare în
condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;

6) să prezinte la solicitarea laboratorului de metrologie, în care
urmează să se  efectueze verificarea metrologică după reparare,
fişa de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate;

7) să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare
reparate;

8) să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;

9) îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 9) se confirmă de
către solicitant prin prezentarea unei declaraţii pe proprie
răspundere.

• pentru activitatea de montare și/sau dare în folosință a
mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public,
solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1) să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi
documentaţie de montare şi/sau dare în folosinţă;

2) să dispună de personal calificat pentru executarea lucrărilor de
montare şi dare în folosinţă;
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3) să asigure şi să execute montarea şi/sau darea în folosință numai
a mijloacelor de măsurare verificate metrologic în condiţiile
prevăzute de documentele normative aplicabile;

4) să asigure executarea cerinţelor producătorului şi, după caz, a
prevederilor specificate în certificatul aprobării de model pentru
mijloacele de măsurare montate și/sau date în folosință;

5) să asigure garanţia lucrărilor efectuate pentru fiecare mijloc de
măsurare montat și/sau dat în folosinţă, în condiţiile prevăzute de
documentele producătorului;

6) să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare
montate și/sau date în folosință;

7) să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;

8) îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 8) se confirmă de
către solicitant prin prezentarea unei declaraţii pe proprie
răspundere.

Mai jos, în figura 23,  este prezentat modelul Avizului tehnic de 
înregistrare cu Anexa pentru reparare, montare, dare în folosință a 
contoarelor de apă rece şi caldă de tip SW-K, SW-T, SW-(modificarea DS, 
WS, WM), producător „SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS” S.R.L. 
(Moldova). 

Figura 23. Avizului tehnic de înregistrare cu Anexa pentru reparare 

Transparenţa informaţiei metrologice 

Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces gratuit la orice rezultat al 
măsurărilor în domeniile de interes public atîta timp cît comunicarea 
acestei informaţii nu aduce prejudiciu vreunei persoane fizice sau 
juridice. 

Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor 
măsurărilor pot fi solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor 
rezultate.  

Din sus menţionate reiese că măsurarea şi facturarea volumului de apă 
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consumat prin contoarele de apă casnice este rezultat al măsurării şi 
facturării transparent însă, volumul de apă facturat adăugător (cota 
parte) fără indicarea în factură datelor suplimentare (datele contorului de 
apă de la bloc şi alte date) nu este pentru consumator rezultat al 
măsurărilor transparente. 

Contravenţiile administrative din domeniul metrologiei 

Contravenţiile administrative din domeniul metrologiei (art. 345, alin. (1), 
lit. a), d), e), g), h)) sunt uemătoarele: 

• Plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la măsurări
în domenii de interes public a mijloacelor de măsurare nelegale

• Lipsa documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru
activitatea care are ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări
utilizate în domeniile de interes public (avizul tehnic de
înregistrare)

• Plasarea pe piaţă de către producător sau importator a mijloacelor
de măsurare supuse aprobării de model fără asigurarea reparaţiei
lor

• Repararea, montarea, dare în folosință a mijloacelor de măsurare
legale înainte de demararea activităţii persoanei fără depunerea
declaraţiei respective şi fără înregistrare la organismul naţional de
metrologie

• Refuzul de a justifica pertinenţa şi siguranţa de către responsabilii
de publicarea sau de transmiterea rezultatelor măsurărilor,
oferirea către public a unor rezultate ale măsurării false sau
înșelătoare

• se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice [literele a)–f)] şi persoanei cu funcţie de
răspundere [literele f)–h)].

Exerciții 
practice 

În rezultatul verificării metrologice se  prezintă un buletin  de verificare 
metrologică, iar pe contor se aplică un marcaj.   Descrie-ţi ce reprezintă 
marcajul  aplicat pe contor.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Care sunt domeniile de interes public ce ţin de controlul 

metrologic legal?

2. Care sunt mijloacele de măsurare legală?

3. Ce reprezintă aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

utilizate în domeniile de interes public?

4. Care este modul de efectuare a verificării metrologice a mijloacelor

de măsurare?

5. Care sunt marcajele de verificare  metrologică?

6. Ce obligaţii au persoanele fizice şi juridice în domeniul metrologiei

legale?
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Sistemului Naţional de Metrologie” (Ordin Ministerului economiei,

Nr. 177 din 18.08.2016, publicat: 07.10.2016 ı̂n Monitorul Oficial,

Nr. 347-352, art. Nr. 1631, data intrării in vigoare: 15.10.2016).
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9. Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziti̦e pe piată̦ a 
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 

CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 6. Verificarea metrologică a contoarelor 
Obiective • descrierea  regimurilor de curgere a apei;

• familiarizarea cu metode de măsurare a debitelor de apă;
• evedenţierea domeniului de utilizare a diferitor metode de

măsurare;
• analiza tipurilor de  contoare.

Cuvinte  cheie Flux de apă,  regim de curgere,  măsurare debite, contoare de apă, 
noduri de evidenţă. 

Conținut 1. Metode de măsurare a debitelor de apă   cu scurgere sub presiune
şi  liberă.
Alegerea echipamentului de măsurare.
După aprecierea   necesităţii de organizare a posturilor de contorizare a

apei, următorul pas care stă în faţa specialiştilor în afaceri este alegerea

metodei de măsurare şi a echipamentului specific. Pentru specialiştii

experientaţi, problema utilizării aparatelor şi echipamentelor de măsură

nu este complicată  sau nerezolvată, însă  pentru un număr mare de

utilizatori de apă şi  abonaţi  ai organizaţiilor  de eficientizare a resurselor

energetice apare problema  (din diferite motive) pentru  prima dată, cu

sarcinile metrologice.

Vom prevedea  algoritmul de alegere a  metodei de măsurare şi a 

echipamentului  respectiv în  organizarea unităților (posturilor) de 

evidenţă. 

Mai întâi trebuie să  luăm în considerare modul de mişcare a fluxului de 

apă - sub presiune sau cu scurgere liberă. 

1. Flux sub presiune - din toate părţile este limitat de pereţii

conductei  (forma secțiunii nu este importantă), presiunea în orice punct

al fluxului este diferită de presiunea atmosferică - cu alte cuvinte,

conducta este umplută complet. De regulă, acestea sunt conductele

reţelelor sistemelor de alimentare cu apă şi încălzire.

2. Flux cu scurgere liberă - are o suprafață liberă, asupra căruia

acţionează presiunea atmosferică - conducta de apă este  liberă sau pur şi

simplu nu  este umplută  complet. Circulația fluidului, în acest caz, are loc

sub influenţa forţei  de greutate a  însuşi fluxului  de lichid. În natură,

exemplu de fluxuri cu  curgere liberă sunt pârăile şi râurile.  Reţelele de

canalizare sunt în cele mai multe cazuri cu scurgere liberă, aşa ca,  reţelele

de evacuare a apelor meteorice, de drenare şi  menajere.

După definirea  modului  de curgere, trecem  la principiile şi metodele de 

bază  de măsurare a debitelor. Pe scurt ne vom  opri  la termenii şi 

conceptele principale. 

Nodul de evidenţă este  un set de instrumente şi dispozitive care asigură  o 

evidență a cantităţii de  fluid care curge printr-o secţiune. 
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Instrument de măsurare (contoare, debitmetre) reprezintă  mijloacele 

tehnice de măsurare a debitului.  Se caracterizează prin  caracteristicile 

metrologice reglementate, este capabil să stocheze şi/sau să afişeze o 

anumită cantitate fizică  măsurată  în limita erorii admisibile. În acest caz, 

valoarea de măsurare de bază este cantitatea de fluid care curge. 

Traductor de debit primar  - o componentă a instrumentului de măsurare 

care asigură măsurarea inițială a parametrilor fluidului care curge, şi care 

le transmite la unitatea secundară. 

Traductor  secundar - o componentă a mijloacelor de măsurare, care 

primeşte informații cu privire la parametrii fluidului care curge de la 

traductorii  primari şi calculează direct debitul.  Anume traductorul  

secundari  stiochează şi/sau reproduce informații privind cantitatea 

fluidului care curge. 

2. Metodele cele mai utilizate de măsurare a fluxurilor sub presiune.

Pentru  determinarea  debitului de curgere a fluxului sub  presiune este 

suficient măsurarea unui parametru al fluidului care curge - viteza.  Prin 

aceasta, aria secțiunii transversale este întotdeauna cunoscută.  Debitul  

de curgere se determină prin înmulțirea vitezei fluxului  fluidului cu aria 

secţiunii transversale  prin care curge fluidul. 

Traductoarele pentru măsurare a debitelor de fluide în conducte au la 

baza funcţonării lor diferite fenomene şi efecte, cum ar fi: generarea unei 

presiuni diferenţiale pe o strangulare de secţiune constantă sau variabilă, 

crearea unei presiuni dinamice în centrul conductei, inductia 

electromagnetică a ultrasunetelor în mediul fluid, rotirea unei elice sau 

turbine aflate în contact cu mediul fluid în mişcare, umplerea succesivă a 

unor camere de volum constant, încălzirea mediului fluid de la o sursă 

termică etc. 

Metoda tahometrică (mecanică) - sau aşa numitele debitmetre 

mecanice, printre care putem  menţiona  cele cu elice,  turbină si cu şurub. 

Ea se bazează pe măsurarea vitezei elementului mobil care se roteşte sub 

influența fluidului care curge.  Acesta este cel mai accesibil echipament 

din punct din punct  de  vedere al costului,  dar are o serie de limitări în 

utilizare. 

Avantaje: 

• traductorul  de debit primar nu are nevoie de energie, poate
funcţiona  în mod autonom;

• uşor de întreținut şi  reparat;
• cerinţe reduse pentru lungimi de sectiuni drepte;
• interval de verificare  relativ mare - 5 ani.

Dezavantaje: 

• piesele  în mişcare  a aparatului sunt  exigente la calitatea
fluidului care curge -  permit doar apa pura.

Precizie: ± 0,5% - ± 5%. 
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 Debitmetre cu strangulare 

Debitmetre cu strangulare constantă 

Cele mai cunoscute traductoare cu strangulare cu secţiune constantă sunt 

traductoarele cu diafragmă normală (fig.24). 

Fig.24 Debitmetru cu diafragmă 

Q – debitul de fluid;  P1– presiunea fluidului înaintea diafragmei;  P2– 

resiunea fluidului după diafragmă;   I’ – curent electric dependent de 

pătratul debitului;  I –curent electric dependent liniar de debit;  TPD – 

Traductor de presiune diferenţială;  D – diafragmă 

Traductoarele de acest tip se utilizează numai în cazul fluidelor omogene, 

care curg în regim turbulent prin conducte orizontale, cu secţiune 

circulară. La baza concepţiei acestor traductoare stă dependenţa dintre 

căderea de presiune pe care o suferă fluidul vehiculat prin strangulare şi 

debitul masic de fluid. 

Debitmetre cu strangulare variabilă 

Funcţionarea acestui tip de traductoare, numite rotametre, se bazeazăpe 

dependenţa dintre deplasarea pe verticalăha unui imersor într-un tub 

tronconic şi debitul de fluid Q care circulă prin tub (fig.25). 

Fig.25  Debitmetru  de tip rotametru 

Q – debitul de fluid, h – deplasarea pe verticală a imersorului. 

Debitmetre ultrasonore  

 La baza funcţionării acestor traductoare se află fenomenul de modificare 
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a vitezei sau direcţiei de propagare a undelor ultrasonice în medii fluide 

aflate în mişcare. Primul tip de traductor determină debitul prin 

măsurarea timpului de propagare a undelor ultrasonice între două puncte 

fixe aflate pe direcţia de curgere. Viteza Cm de propagare a undelor 

ultrasonice într-un mediu în mişcare este dată de relaţia: 

Cm =C+δ v ,           (1)

 unde:  C -  viteza de propagare a undelor în mediul respectiv considerat 

fix; 

V -  viteza de mişcare a mediului; 

δ  -  1 (când sensul de mişcare a undelor coincide cu cel al 

mediului) sau −1 (când cele două sensuri sunt opuse).  

Pentru reducerea erorilor determinate de necunoaşterea exactă a vitezei 

C, de regulă se recurge la transmiterea între două puncte fixe, situate de o 

parte şi de cealaltă a conductei, a două fluxuri de unde ultrasonore, unul 

orientat în sensul de curgere, celălalt în sens opus. Diferenţa timpilor de 

propagare constituie o măsură  a vitezei medii de curgere, deci a 

debitului. Al doilea tip de traductor determină debitul printr-o conductă 

prin măsurarea deviaţiei unui fascicol de unde ultrasonice emise 

perpendicular pe direcţia de curgere. Piezoelementul emiţător şi cel 

receptor se află fixate de o parte şi de alta a conductei, uneori chiar în 

exteriorul acesteia. Valoarea deviaţiei fascicolului este proporţională cu 

viteza de curgere a fluidului prin conductă. Traductoarele cu ultrasunete 

permit măsurarea debitelor fluidelor corozive, vâscoase, neomogene, fără 

a genera pierderi de presiune.. 

Avantaje: 

• universalitate relativă - sunt instalate la conductele de apă, cu
diametre de la 15 mm pana  la 5000mm;

• posibiitatea de  măsurare a mediilor  agresive prin utilizarea
sondelor;

• precizie ridicată pentru măsurarea unui mediu omogen, fără
suspensii şi bule de gaze.

Dezavantaje: 

• cerințe ruidicate de întreținere a senzorilor  imersaţi  - curățarea
periodică;

• cerințe ridicate privind  întreținerea  senzorilor aplicaţi  -
înlocuirea periodică a gelului acustic şi curățarea secțiunii interne
a conductei de măsurare;

• stabilitate scăzută de  măsurare la  saturația  fluidului măsurat cu
impurităţi şi  bule de gaze,  până la incorecţia completă;

Precizie: ± 0,5% - ± 2% 

Debitmetru cu flux magnetic 

Traductoarele cu flux magnetic, numite şi traductoare electromagnetice, 

funcţionează pe principiul inducţiei electromagnetice şi permit 
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măsurarea debitelor de lichide conductibile electric, cu rezistivitatea mai 

mică de 10 kΩcm. Din punct de vedere constructiv, traductorul 

electromagnetic este realizat dintr-un tub de oţel inoxidabil, căptuşit în 

interior cu teflon şi fixat între polii unui circuit magnetic, a cărui 

înfăşurare este alimentată în curent alternativ (fig. 26). 

Fig.26  Debitmetru cu flux magnetic. 

U – current cu tensiune alternativă;   B – inducţia câmpului magnetic; 

 e – tensiune electromotoare 

 Lichidul care circulă prin tub poate fi considerat un conductor care se 

deplasează cu viteza v perpendicular pe direcţia câmpului magnetic de 

inducţie B. Pe direcţia perpendiculară pe vectorii B  şi v  apare o tensiune 

electromotoare: 

e= 4BQ/ π D           (2)       

 unde: D – diametrul interior al tubului; 

           Q - debitul volumic 

Tensiunea electromotoare este  proporţională cu debitul volumic Q, care   

poate fi culeasă prin intermediul a doi electrozi metalici. Aşa cum reiese 

din relaţia obţinută, rezultatul măsurării nu este influenţat de densitatea 

şi viscozitatea lichidului. In plus, operaţia de măsurare nu generează 

pierderi de presiune în conductă. Pentru evitarea fenomenului de 

polarizare a electrozilor, alimentarea circuitului magnetic se face în 

alternativ , la 50 Hz. În zona electrozilor şi în zona polilor magnetici, tubul 

de oţel este prevăzut cu ferestre izolatoare din teflon. Cu acest tip de 

traductor se pot măsura debite de lichide cu presiunea mai mică de 30 

bar, într-o gamă destul de largă (de la 0,1 m3 /h până la 2000 m3 /h). Ele 

nu se pot utiliza însă la măsurarea debitelor de ulei cu înaltă puritate, 

alcool, produse petroliere, lichide cu particule magnetice în suspensie. 

   Avantaje: 

• universalitate - măsurării pot fi supuse orice lichide  
conductoare;

• precizie şi stabilitate ridicată (în cazul unui sistem de electrozi de
auto-curăţare);

• cerinţe mai reduse privind calitatea lichidului -  metoda dată se
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utilizează, inclusiv şi pentru a măsurarea debitelor  apelor de 
canalizare; 

   Dezavantaje: 

• costul depinde de diametrul conductei - executarea dispozitivului
primar este întotdeauna legată de secţiunea plină;

• posibile  măsurători instabilitate  la  interferenţe electromagnetice
puternice.

   Precizie: ± 0,25% - ± 2%. 

Debitmetru de  tip Vortex. 

Pulsaţiile presiunii din zona elementului Vortex sunt sesizate cu ajutorul 

unui senzor piezoelectric, amplasat în interiorul elementului Vortex şi 

protejat de fluid prin intermediul unei membrane elastice speciale 

(fig.27). Frecvenţa pulsaţiile este proporţională cu debitul, putând varia în 

gama 10…1000 Hz. Cea mai bună liniaritate a caracteristicii statice a 

traductorului se obţine pentru valori ale numărului Re cuprinse între 4 10 

şi 5 10 . Diametrul mediu şi lungimea elementului Vortex se aleg în jurul 

valorilor 0,30D şi respectiv 0,38D, unde D este diametrul interior al 

conductei. 

Fig. 27  Debitmetru de tip Vortex 

3. Metode de măsurare a debitelor  de apă  cu  curgere liberă
În ceea ce priveţte măsurarea debitului fluidului cu curgere liberă, nu este

atât de evident. Până nu demult se credea că  măsurarea debitelor

fluxurilor cu curgere liberă nu este posibilă, cu toate acestea, odată cu

apariția pe piața metrologică a echipamentelor, care pot măsura

concomitent  viteza şi nivelul,  situaţia sa schimbat radical. Mai amănunţit

vom prevedea  două metode de măsurare, care sunt utilizate în prezent în

peste 90% din cazuri

Metoda acustică (fără contact)  - cea mai utilizată metodă care are un  

cost relativ scăzut la nivelul aparatelor de măsură de acest   gen, care este 

pe larg cunoscută. Determinarea vitezei de curgere, prin această metodă 

se realizează prin măsurarea nivelului apei şi valoarea de conversie 

obţinută prin funcția "nivel-debit", utilizând tabelele de calibrare. Nivelul 

este calculat prin măsurarea timpului de propagare a semnalului 

ultrasonic de la traductorul primar localizat deasupra fluxului pe 

suprafaţa de curgere şi semnalul ecou reflectat la senzor. Trebuie 

remarcat faptul că viteza, prin metoda dată,  nu se măsoară în mod 
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explicit, ceea ce duce la rezultate incorecte, în cazul apariţiei unor 

depuneri pe fundul conductei de apă şi/sau apariţia suprapresiunii. 

Această metodă are mai multe avantaje şi dezavantaje. 

   Avantaje: 

• metoda fără contact permite măsurarea fluidelor  cu medii
agresive; este posibil  măsurare  volumelor chiar foarte mici.

Dezavantaje: 

• cerinţe mărite privind lungimea  tronsoanelor liniare - 20 de
niveluri maxime de umplere a conductei până  la convertorul
primar şi 10 după;

• cerinţe mărite privind mediul de gaz între dispozitivul primar şi
suprafaţa (efectul de  vaporizare acţionează  asupra calităţii
transmisiei semnalului) fluidului măsurat (spuma face o mare
contribuţie la eroarea de măsurare);

• necesitatea de a respecta panta constantă a tronsonului  de
măsurare; în caz de suprapresiune (debitul se opreşte sau este
inversat), echipamentul este considerat întotdeauna un consum
"în plus"; de obicei, pentru instalarea utilajului este necesar de  a
prevedea suplimentar  o cameră (cămin ) de măsurare.

Precizie: ± 3% - inclusiv până indicaţiile incorecte. 

Debitmetre ultrasonore cu efefct Doppler 
La baza funcţionării acestui tip de traductor se află fenomenul de 

modificare a  vitezei sau direciei de propagare a undelor ultrasonice în 

medii fluide aflate în mişcare (fig.28).  

Primul tip de traductor determină debitul prin măsurarea timpului de 

propagare a  undelor ultrasonice între două puncte fixe aflate pe direcţia 

de curgere.  Al doilea tip  traductor dtermină debitul de fluid prin 

măsurarea deviaţiei unui fascicul de unde ultrasonice emise 

perpendicular pe direcţia de curgere. 

Piezoelementul emiţător şi cel receptor se află fixate de o parte şi de alata 

a  conductei, uneori chiar în exteriorul acesteia. Valoarea deviaţiei 

fascicolului este proporţională cu viteza de curgere a fluidului prin 

conductă.  

Acest tip de traductor permite măsurarea debitelor fluidelor corozive, 

vâscoase, neomogene, fără a genera pierderi de presiune 

Fig.28 Debitmetru ultrasonor cu efect Doppler 
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Exerciții 
practice 

În cadrul sesiunii s-a discutat despre regimurile de curgere a apei şi metodele 

de măsure a   debitelor de apă. 

 Studii de caz: 

1. Descrieţi tipurile de contoare  care sunt deservite de compania
Dvoastră şi la care metode de măsurare a debitelor se referă
acestea?___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Auto-evaluarea 1. Care sunt regimurile de curgere a lichidelor? 

Referinţe 
bibliografice 

2. Ce metode de mas̆urare a debitelor voi cunoaşte-ţi?
3. Care sunt metodele de măsurare a debitelor fluidelor sub presiune?
4. Prin ce metode putem determina debitele de ape uzate din reţelele de

canalizare?
5. Care sunt avantajele debitmetrelor ultrasonore?
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3.Regulamentul general de metrologie legală - RGML 16:2016
„ Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare ın̂ cadrul Sistemului 
Naţional de Metrologie” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 177 din 
18.08.2016, publicat: 07.10.2016 ı̂n Monitorul Oficial, Nr. 347-352, art Nr. 
1631, data intrării in vigoare: 15.10.2016).
4. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 12:2013
„ (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1042 din 13 septembrie 2016, 
publicat:  16.09.2016 ın̂ Monitorul Oficial Nr. 306-313  art Nr. 1130, data 
intrării in vigoare: 15.10.2016).
5. Regulamentul general de metrologie legală -  RGML 02:2016
“Sistemul naţional de metrologie. Acordarea avizului tehnic de 
ın̂registrare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 143 din 08.07.2016, 
publicat: 21.10.2016 ın̂ Monitorul Oficial,   Nr. 361-367, art. Nr.1717
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MODULUL II.  ASPECTE  TEHNICE ÎN FUNCŢIONAREA DIRECŢIILOR RELAŢII 

CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII „APĂ – CANAL” 

Sesiunea 7. Sigilarea contoarelor 
Obiective • descrierea sigiliilor contorelor de apă;

• familiarizarea cu modul de efectuare a verificării metrologice a
contoarelor de apă;

• evedenţierea principalelor noţiuni de verificare metrologică;
• familiarizarea cu buletine de verificare metrologică.

Cuvinte  cheie Contoare,   metode de măsursre, verificare metrologică,  bulletin de 
verificare, sigelare contoare. 

Conținut 1.Verificare metrologică

Principale noţiuni de verificare metrologică 

• verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal,
executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decât
examinarea de tip), conform documentelor normative aplicabile
din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui
buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de
verificare metrologică;

• verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui
mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;

• verificare metrologică inițială CE – examinare și stabilire a
conformității unui mijloc de măsurare nou sau recondiționat cu
modelul ce deține aprobare de model CE și/sau cu dispozițiile
directivelor europene referitoare la mijlocul respectiv, confirmate
prin marcajul de verificare inițială CE;

• verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui
mijloc de măsurare efectuată periodic, la intervale de timp
specificate, conform documentelor normative aplicabile din
domeniul metrologiei legale;

• verificare metrologică de expertiză – ansamblu de operaţiuni
efectuate cu scopul de a examina şi a demonstra starea mijloacelor
de măsurare, precum şi de a determina caracteristicile lor
metrologice, inclusiv prin raportarea la documentele normative
aplicabile din domeniul metrologiei legale.

În figurile 29 și 30 se prezintă modele de buletin de verificare metrologică 
şi buletin de inutilizabilitate. 

Noţiune de marcaj de verificare metrologică- semn distinctiv care, 
aplicat pe un mijloc de măsurare în mod vizibil, confirmă că verificarea 
metrologică a fost efectuată în conformitate cu documentele normative 
aplicabile din domeniul metrologiei legale, cu rezultate satisfăcătoare.  
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Figura 29. Buletin de verificare metrologică (recto și verso) 

Figura 30. Buletin  de  inutilizabilitate 
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Reprezentarea grafică a marcajelor de verificare metrologică: 

Figura 31. Marcaj aplicat cu şitampilă din cauciuc vulcanizat 
 cu Ш 15 mm 

unde: 
MD – cod unde:     MD – codul internaţional al Republicii Moldova; 
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice; 
 X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de 
Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate pentru 
efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare 
legale, stabilit de către autoritatea Centrală de metrologie;  
Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog;  
T – indicativul trimestrului verificării metrologice.  

Figura 32  Marcaj aplicat cu şitampilă din cauciuc vulcanizat  
cu Ш 8 mm 

unde: MD – codul internaţional al Republicii Moldova; 
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice; 
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional     de 
Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate pentru 
efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare 
legale, stabilit de către autoritatea centrală de metrologie  
Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog.  

Figura 33  Marcaj aplicat cu tipă şi contratipă din oţel cu Ø 8 mm 

unde:  MD – codul internaţional al Republicii Moldova; 
 YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice;  
 X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de  
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Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate pentru 
efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare 
legale, stabilit de către autoritatea centrală de metrologie;  
 Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog; 
 T – indicativul trimestrului verificării metrologice.  

Figura 34 Marcaj aplicat pe etichetă autocolantă, destructibilă 
prin dezlipire 

unde:       xxxxxxx – seria etichetei alcătuită din şapte caractere numerice;  
În circumferinţa din centrul etichetei se aplică marcajul de verificare 
metrologică cu ştampilele de cauciuc cu Ø 15 mm (la dimensiunile 
etichetei de 40 mm × 20 mm) şi cu Ø 8 mm (la dimensiunile etichetei de 
20 mm × 10 mm).  

Vedere din faţă                    Vedere din spate        

 Figura 35  Marcaje metrologice speciale – sigilii de tip Super-Scut 

Notă:   
Culorile: 

• carcasa – transparentă
• mecanismul rotitor – albastru
• bucşa – albă.

Aplicarea inscripţiilor: pe partea proeminentă a mecanismului rotitor – 
numărul sigiliului, care se rupe după instalare; pe partea anterioară a 
bucşei – marcajul aprobării de model de culoare albastră pe fon alb; pe 
partea verso a bucşei – numărul sigiliului pe fon alb.  
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Exerciții 
practice 

În cadrul sesiunii s-a discutat despre verificrea metrologică a contoarelor de 

apă. 

Descrieţi tipurile de sigilii întâlnite la  contoarele  deservite de compania 

Dvoastră şi care sunt avantajele şi dezavantajele cestora? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Ce reprezontă verificarea metrologica? 

Referinţe 
bibliografice 

2. Care sunt tipurile de verificări metrologice?;
3. Noţiune de marcaj de verificare metrologică
4. Descrierea de marcage  de verificare metrologică 

1. Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016 (publicat: 15.04.2016 ın̂
Monitor Oficial, nr. 10 0-105, art. Nr. 190, data intrării in vigoare:
15.10.2016).
2. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse
controlului metrologic legal (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.
1042 din 13 septembrie 2016, publicat:  16.09.2016 ı̂n Monitorul
Oficial Nr. 306-313 art. Nr. 1130,   data intrării in vigoare: 15.10.2016).
3. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 16:2016
„Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare ın̂ cadrul Sistemului
Naţional de Metrologie” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 177 din
18.08.2016, publicat: 07.10.2016 ı̂n Monitorul Oficial, Nr. 347-352, art.
Nr. 1631, data intrării in vigoare: 15.10.2016).
4. Regulamentul general de metrologie legală - RGML 12:2013
„ (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1042 din 13 septembrie 2016,
publicat:  16.09.2016 ın̂ Monitorul Oficial Nr. 306-313     art. Nr. 1130,
data intrării in vigoare: 15.10.2016).
5. Regulamentul general de metrologie legală -  RGML 02:2016
“Sistemul naţional de metrologie. Acordarea avizului tehnic de
ın̂registrare” (Ordin Ministerului economiei, Nr. 143 din 08.07.2016,
publicat: 21.10.2016 ın̂ Monitorul Oficial,   Nr. 361-367,  art. Nr.1717
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 1: Branșarea și racordarea consumatorilor la rețelele publice de 

alimentare cu apă și de canalizare 
Obiective • evidenţierea/stabilirea bazei juridice, tehnico-economice şi

organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi juridice
în domeniul construcţiilor.

• familiarizarea cu obligaţiunile şi răspunderea lor privind
calitatea în construcţii şi recepţia construcţiilor şi
instalaţiilor aferente.

• analiza cererii consumatorului, condiţiilor tehnice de
branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă
şi canalizare.

• identificarea actelor necesare care urmează a fi întocmite.
Cuvinte  cheie Branşare, racordare, cerere, contract de executare, recepţia 

lucrărilor, condiţii tehnice, aviz de branşare. 

Conținut 1.Branşarea şi racordarea consumatorilor la reţelele publice de

alimentare cu apă şi de canalizare.

Orice persoană fizică sau juridică este ı̂n  drept să solicite branşarea/

racordarea instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare ce-i aparţin la

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al operatorului care ı̂şi 

desfăşoară activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi

de canalizare ı̂n limitele teritoriului unităţii administrativ-teritoriale.

In scopul branşării/racordării instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare la

sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, solicitantul este

obligat să obţină de la operator avizul de branşare/racordare conform    (Anexa

4). Obţinerea avizului de branşare/racordare este necesară şi ı̂n cazul

solicitării majorării debitului de apă la un loc de consum.

Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, solicitantul trebuie să

depună o cerere, ı̂n scris, la oficiul operatorului, care trebuie să cuprindă

următoarele43:

a) numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice şi

adresa locului de consum, numerele telefoanelor/faxurilor, altor

informaţii de contact;

b) scopul utilizării apei;

c) debitul de apă solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici, 
caracteristicile apei şi regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul

apelor uzate ce urmează a fi deversate ı̂n reţeaua publică de canalizare,

regimul deversării;

43 Hotărârea ANRE 271 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare
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d) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice;

e) codul poştal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal,

rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor

autorizate să semneze contractul;

f) termenul de branşare/racordare.

La cerere se anexează:

a) copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului

sau copia documentului care atestă obținerea pe cale legală a

imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort;

b) pentru consumatorii noncasnici copia deciziei de înregistrare,

eliberată de autoritatea competentă sau copia altui document care

atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz.

Solicitantul prezintă copiile documentelor şi originalele pentru verificarea 

copiilor prezentate. 

Operatorul este obligat să elibereze solicitantului, în termen de 20 zile 

calendaristice, avizul de branşare/racordare în care se indică, în mod 

obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de 

branşare/racordare ce nu contravin actelor normative în vigoare şi 

lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru 

branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ce-i 

aparţin  sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Solicitantul este obligat să obţină de la Operator avizul de 

branşare/racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor interioare 

de apă şi de canalizare.  

Termenul de valabilitate al avizului de branşare/racordare 

constituie 2 ani.  Avizul de branşare/racordare îşi pierde valabilitatea 

dacă pe parcursul unui an de la data eliberării avizului n-a fost elaborat şi 

prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu 

apă/de canalizare, sau dacă la expirarea termenului de 2 ani după 

eliberarea avizului de branşare/racordare nu au demarat lucrările de 

construcţie a imobilului. În acest caz solicitantul este obligat să solicite 

operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de 

branşare/racordare sau să obţină un nou aviz de branşare/racordare, în 

cazul imposibilităţii operatorului de a satisface condiţiile incluse în avizul 

precedent. 

Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de 

branşare/racordare, eliberat de către operator, este obligatorie pentru 

solicitant şi pentru proiectant. Proiectul instalaţiilor interioare de apă şi 

de canalizare, a branşamentului de apă, a racordului de canalizare, 

elaborat în baza avizului de branşare/racordare, se coordonează, 

obligatoriu, de către operator. 

Executarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare se asigură 

de către Operator sau de către solicitant şi numai în baza proiectului 

avizat de către operator cu respectarea dreptului de proprietate. În cazuri 

temeinic justificate de către solicitant sau operator şi când condiţiile 
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tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite branşarea mai multor 

instalaţii interioare de apă ale consumatorilor  la acelaşi branşament de 

apă. 

La cererea solicitantului, operatorul este obligat să asigure, executarea 

branşamentului de apă şi/sau a racordului de canalizare şi montarea 

contorului. Aceste lucrări se execută de operator în termen de pînă la 30 

zile calendaristice din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru 

branşare/racordare, în cazul consumatorilor casnici şi în termen de pînă 

la 45 zile calendaristice din data achitării de către solicitant a tarifelor 

pentru  branşare/racordare, în cazul consumatorilor noncasnici.  

Branşarea/racordarea instalaţiilor interioare de apă/de canalizare ale 

solicitantului la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare se 

efectuează numai de către operator, care poartă responsabilitatea pentru 

executarea acestor lucrări conform legii. Branşarea/racordarea se 

efectuează în prezenţa solicitantului, după ce au fost îndeplinite condiţiile 

indicate în avizul de branşare/racordare, iar branşamentul de 

apă/racordul de canalizare este recepţionat conform Legii privind 

calitatea în construcţii44 şi Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente45. 

Până la realizarea branşării/racordării, solicitantul trebuie să asigure 

executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interioare de 

apă şi de canalizare şi să prezinte operatorului procesul-verbal de 

recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu legislația în vigoare. 

În momentul în care solicitantul a asigurat executarea de sine stătător a 

branşamentului de apă, racordului de canalizare şi montarea instalaţiilor 

interioare de apă şi de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat 

cu operatorul, el se adresează operatorului cu cererea pentru a realiza 

branşarea/racordarea instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare la 

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la care se anexează: 

a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interne de apă/de

canalizare şi a branşamentului de apă/a racordului de canalizare;

b) informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele de ape

industriale uzate (în cazul întreprinderilor industriale);

c) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite

în procesul tehnologic şi componenţa acestora (în cazul

întreprinderilor industriale);

d) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare

(în cazul întreprinderilor industriale);

e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru

44 Legea Republicii Moldova 721 din 02.02.1996 privind calitatea ı̂n construcţii; 
45 Hotărârea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor 
şi instalaţiilor aferente; 
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prelevarea probelor de ape uzate şi semnarea actelor respective 

(în cazul întreprinderilor industriale). 

În acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru 

achitarea tarifului pentru branşare/racordare la reţeaua publică de 

alimentare cu apă, de canalizare în cazul când consumatorii au asigurat 

executarea branşamentelor de apă/racordurilor de canalizare.  

Solicitantul achită tarifele respective şi operatorul execută 

branşarea/racordarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării 

tarifelor de către solicitant. 

În cazul în care branşamentul de apă, racordul de canalizare a fost 

executat de către operator, ultimul realizează branşarea/racordarea 

instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare în ziua finalizării executării 

branşamentului de apă, racordului de canalizare  şi întocmeşte procesul-

verbal de recepţie a acestora. 

Cererea consumatorului.  

Orice persoană fizică sau juridică, care a îndeplinit condiţiile şi lucrările 

prevăzute în avizul de branşare/racordare, este în drept  să solicite 

operatorului încheierea contractului de furnizare a serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare. 

Pentru a încheia contractele prevăzute la punctul 38 din Regulamentul 

privind serviciul public de AAC, solicitantul depune o cerere, în forma 

prevăzută de operator, care va conţine46: 

a) numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei fizice,

întreprinzător individual, persoanei juridice), adresa (sediul),

(formularul cererii este pus la dispoziţie de către operator);

b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact;

c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă

obținerea pe cale legală a imobilului care face obiectul locului de

consum respectiv;

d) debitul de apă, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile

apei şi regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor

uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică de canalizare,

regimul deversării;

e) codurile poştale, codul de identificare al proprietarului/locatarului

codul fiscal, rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele

persoanelor autorizate să semneze contractul.

2. Executarea lucrărilor de branșare/racordare. Actele necesare

care urmează a fi întocmite.

• În cazul în care solicitantul, având aviz de branşare/racordare,

asigură executarea branşamentului de apă/racordului de

46 Hotărârea Guvernului 271 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public 

de alimentare cu apă şi de canalizare
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canalizare şi montarea instalaţiilor interioare de apă şi de 

canalizare de sine stătător, în conformitate cu proiectul coordonat 

cu Operatorul, el, înainte de demararea lucrărilor de construcţie a 

reţelelor, se adresează la Operator în formă telefonică (numerele 

de telefoane se indică în avizul de branşare/racordare) sau cu 

cerere pentru invitarea reprezentantului Operatorului la obiect. 

• Reprezentantul Operatorului efectuează controlul calităti̦i 
lucrărilor ı̂ndeplinite la pozarea rete̦lelor de apă și/sau canalizare,

precum și conformitatea lucrărilor efectuate ı̂n conformitate cu 
avizul  de branşare/racordare  și proiectul;

• După finalizarea lucrărilor de constructi̦e a rete̦lelor, colaboratorul

Operatorului, ı̂n baza pachetului integral de documente

(documentati̦a de proiect, conditi̦ile tehnice, actul de examinare a

lucrărilor latente, actul testărilor hidraulice, etc.) ı̂ntocmește 

”Avizul” cu privire la finalizarea lucrărilor de constructi̦e, ı̂n care,

de asemenea, se indică diametrul și materialul te̦vilor la care se

efectuează conectarea. Abaterile  de la proiect nu se acceptă;

• Dacă ı̂n cazul cercetării rete̦lelor consumatorului a fost depistată 
branșare neautorizată, colaboratorul  Operaturului ı̂ntocmeşte

Actul de depistare a consumului fraudulos, (Anexa 5);

• Dacă ı̂n procesul de control al rete̦lelor și instalati̦ilor au fost

depistate unele devieri de la avizul de branşare/racordare sau

proiect (lipsește căminul de racordare sau branșare a fost efectuată 

la rete̦a din altă stradă, rete̦lele și instalati̦ile sunt pozate cu ı̂

ı̂ncălcări etc.), nu se ı̂ntocmește ”Avizul”, se va perfecta un act (ı̂n 

două exemplare, din care un exemplar se ı̂nmânează 
consumatorului) cu privire la ı̂ncălcările constatate cu prescripti̦e 
de remediere a ı̂ncălcărilor;

• Reprezentantul Operatorului  ı̂ntocmeşte şi semnează Actele de 
examinare a lucrărilor latente şi Procesele-verbale de recepţie a ı̂
ı̂ncercărilor hidraulice pentru ı̂ntocmirea procesului-verbal de

recepţie a reţelelor (Procesul-verbal privind gradul de pregătire

pentru exploatarea PERMANENTA a instalati̦ilor și rete̦lelor de

alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate);

• Dacă din anumite motive procesul-verbal privind gradul de

pregătire pentru exploatarea permanentă a instalaţiilor şi reţelelor

de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate nu poate fi
perfectat şi aprobat, reprezentantul Operatorului informează 
solicitantul, ı̂n formă scrisă, cu motivaţiile argumentate;

• Totodată, reprezentantul Operatorului, la ı̂ntocmirea  procesului-

verbal de recepţie a reţelelor, efectuează anexa la contract

(Delimitarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de

canalizare ı̂ntre Operator  şi Consumator);
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• Solicitantul depune la Operator  (inginerului pentru încheierea

contractelor) cerere conform formularului stabilit pentru

realizarea branşării/racordării instalaţiilor interioare la reţeaua

comunală de alimentare cu apă şi de canalizare şi în vederea

încheierii contractului de furnizare a serviciului public de alimentare

cu apă şi de canalizare, la care anexează:

a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interioare de apă/de

canalizare şi a branşamentului de apă/a racordului de canalizare;

b) informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele de ape

industriale uzate (în cazul întreprinderilor industriale);

c) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite

în procesul tehnologic şi componenţa acestora (în cazul

întreprinderilor industriale);

d) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare

(în cazul întreprinderilor industriale);

e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru

prelevarea probelor de ape uzate şi semnarea actelor respective

(în cazul întreprinderilor industriale).

• Având documentele necesare (inclusiv scanate de către Operator  şi

introduse de colaboratorii Operatorului în dosarul electronic al

consumatorului), inginerul pentru contracte  va întocmi Fişa de lucru

pentru branşare  şi va întocmi Contractul;

• În baza fişei de lucru pentru branşare/racordare şi pachetului de

documente sus indicat se va efectua calculul costului lucrărilor de

branşare la reţele: Devizul de cheltuieli de îndeplinire a lucrărilor ;

• În termen de 3 zile  lucrătoare, este invitat solicitantul  pentru achitarea

facturei conform Devizului de cheltuieli de îndeplinire a lucrărilor  şi

semnarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu

apă şi de canalizare;

• După achitarea de către solicitant  a costului lucrărilor şi semnării de

către solicitant a Contractului de furnizare a serviciului public de

alimentare cu apă şi de canalizare, este formată sarcina  de lucru a

Echipei racordări şi deschisă Fişa de lucru – acces la executarea

lucrărilor cu pericol sporit;

• În termen pînă la 4 zile lucrătoare, reprezentantul Operatorului

(echipa racordări) efectuează pentru solicitant  lucrările de

branşare/racordare la reţea;

• Reprezentantul Operatorului întocmeşte, în dependenţă de

circumstanţe, actele conform Formularelor, recepţionează şi ia la

evidenţă în conformitate cu Instrucţia  privind sigilarea, contoarele  de

apă (inclusiv şi contorul pentru determinarea volumului de ape uzate

evacuate), montate conform coordonării Operatorului  şi predă lucrul

executat inginerului pentru contracte;

• În cazul în care construcţia branşamentului de apă, racordului de
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canalizare este executat de către Operator, solicitantul, după 

primirea Avizului de branşare/racordare se adresează la Operator   

cu cerere privind executarea lucrărilor de construcţie a 

branşamentului de apă/racordului de canalizare în conformitate cu 

proiectul aprobat, inclusiv, de către Operator, montarea contorului 

de apă şi executarea branşării/racordării  instalaţiilor interioare  ale 

Solicitantului la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

şi cerere privind  încheierea contractului de furnizare a serviciului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare la finisarea lucrărilor de 

construcţie a branşamentului de apă/racordului de canalizare şi 

executării branşării/racordării instalaţiilor interioare ale 

Solicitantului la reţelele publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

• Operatorul  în termen de 2 zile lucrătoare emite devizul de cheltuieli

la executarea lucrărilor de construcţie a branşamentului de

apă/racordului de canalizare în conformitate cu proiectul aprobat de

Operator, montarea contorului de apă şi executarea

branşării/racordării  instalaţiilor interne  ale Solicitantului la reţelele

publice de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu

tarifele aprobate şi invită Solicitantul în formă scrisă pentru

achitarea devizului de cheltuieli la efectuarea lucrărilor,  cu indicarea

termenilor de achitare (sau expediază solicitantului devizul de

cheltuieli prin poştă cu scrisoare de însoţire);

• În termen de 2 zile lucrătoare din data achitării devizului de

cheltuieli de către solicitant, Operatorul  întocmeşte, pentru

consumatorul noncasnic, Actul de stabilire a punctului de delimitare;

• Operatorul  execută lucrările de construcţie a branșamentului de

apă/racordului de canalizare, montarea contorului de apă şi

executarea branşării/racordării instalațiilor interioare ale

Solicitantului la reţelele comunale de alimentare cu apă şi de

canalizare în termen de până la 30 zile calendaristice din data

achitării de către solicitant a devizului de cheltuieli a lucrărilor

respective şi tarifelor pentru branşare/racordare în cazul

consumatorilor casnici şi în termen de până la 45 zile calendaristice;

• La finalizarea lucrărilor de construcţie a branşamentului de apă,

racordului de canalizare, Operatorul, în baza pachetului integral de

documente (documentația de proiect, Avizul de branşare/racordare,

actul de examinare a lucrărilor latente, actul testărilor hidraulice,

etc.)  întocmește ”Avizul”,  procesul-verbal de recepție a

instalaţiilor interioare de alimentare cu apă/canalizare şi

branşamentului de apă/racordului de canalizarer;

• Având pachetul integral de documente, inginerul pentru contractare

întocmește contractul, care se încheie în ziua branșării/racordării.

Reprezentantul Operatorului, în ziua executării branşării/racordării
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întocmeşte, în dependenţă de circumstanţe, actele conform 

Formularelor, recepţionează şi ia la evidenţă în conformitate cu  

Instrucţia   privind sigilarea,  contoarele  de  apă (inclusiv şi contorul  

pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate), montate 

conform coordonării Operatorului şi avizului de branşare/racordare  şi 

predă lucrul executat inginerului pentru contracte; 

Exerciții 
practice 

Elaborați Avizul de branșare/racordare la sistemul public de alimentare 

cu apă și la sistemul public de canalizare în scopul finalizării lucrărilor de 

construcție, având pachetul integral de documente al solicitantului 

(exemplu : a) condițiile tehnice pentru proiectarea rețelelor de alimentare 

cu apă și evacuarea apelor uzate; b) proiectul de execuție a rețelelor 

exterioare de alimentare cu apă și canalizare). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Care sunt paşii spre a obţine avizul de branşare/racordare de la

operator ?

2. Care sunt actele ce trebuie sa fie anexate la cererea solicitantului

depuse la oficiul operatorului ?

3. Care sunt actele necesare care urmează a fi întocmite de operator

la executarea lucrărilor de branşare/racordare ?

Referinţe 

bibliografice 

1. Hotărârea Guvernului 271 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare

2. Legea Republicii Moldova 721 din 02.02.1996 privind calitatea ın̂ 
construcţii;

3. Hotar̆ar̂ea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

4. Legea Republicii Moldova 303 din 13.12.2013 privind serviciul 
public de alimentare cu apa ̆și de canalizare. 
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 2: Contractarea și litigiile 

Obiective • evidenţierea/stabilirea bazei juridice privind structura şi
clauzele contractului;

• reglementarea raportului juridic dintre operator şi
consumator cu privire la branşare/racordarea
consumatorilor;

• familiarizarea cu obligaţiunile şi drepturile operatorului şi
consumatorului;

• analiza clauzelor contractuale, modificarea, suspendarea şi
rezilierea contractului

• identificarea şi soluţionarea litigiilor.

Cuvinte  cheie Contract, litigii, deconectare, reconectare,  clauze. 

Conținut 1. Structura și clauzele contractului.

Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interioare de apă şi de

canalizare ale căreia sunt branşate/racordate la sistemul public de

alimentare cu apă şi de canalizare sau care a îndeplinit condiţiile şi

lucrările prevăzute în avizul de branşare/racordare, este în drept  să

solicite operatorului încheierea contractului de  furnizare a serviciului

public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Operatorul este obligat să încheie, fără discriminare, contractul solicitat

de persoana fizică sau juridică, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute

de lege şi de prezentul Regulament. Operatorul este obligat să încheie

contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare şi cu solicitantul care deţine imobilul în baza altui drept decât

cel de proprietate, cu dreptul de a consemna condiţia de plată preventivă

a serviciilor furnizate în contractul de furnizare a serviciului public de

alimentare cu apă şi de canalizare.

Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

contractantă. În contractul de furnizare a serviciului public de alimentare

cu apă şi de canalizare încheiat între operator şi consumatorul casnic se

indică în mod obligatoriu punctul de delimitare şi responsabilitatea

părţilor. La contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu

apă şi de canalizare încheiat între operator şi consumatorul noncasnic

obligatoriu, ca parte componentă, se anexează actul de stabilire a

punctului de delimitare.

În contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare în mod obligatoriu se va indica:

a) denumirea Operatorului şi a consumatorului, adresa locului de

consum unde se furnizează serviciul,  adresa Operatorului şi a

consumatorului, codul poştal, poşta electronică, numerele

telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile
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bancare, funcţia, numele, prenumele persoanei care semnează 

contractul, codul de identificare al consumatorului; 

b) obiectul contractului, nivelurile de calitate;

c) volumul de apă preconizat a fi furnizat şi/sau volumul de ape uzate

preconizat a fi recepţionat (cu excepţia consumatorilor casnici);

d) modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a apelor uzate

evacuate;

e) punctul de delimitare;

f) drepturile şi obligaţiile  operatorului şi ale consumatorului;

g) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre tarifele în

vigoare;

h) condiţiile de întrerupere şi limitare a furnizării serviciului public

de alimentare cu apă şi de canalizare, condiţiile de deconectare şi

de reconectare a instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare  la

reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare;

i) durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de

suspendare ori de reziliere a contractului;

j) acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a

nivelurilor de calitate a serviciilor furnizate prevăzute în contract,

modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciile

furnizate în caz de nerespectare de către operator a nivelurilor de

calitate stabilit pentru serviciile furnizate;

k) modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau

executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze

negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei.

Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte 

acte adiţionale. Totodată, contractul de furnizare a serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare, ı̂n mod imperativ, va conţine clauzele 

obligatorii, specificate ı̂n (Anexa 6). 

2. Modificarea, suspendarea și rezilierea contractului.

Contractul    poate  fi modificat sau completat  cu acordul scris al părților,

prin acord adițional, care este  parte integrantă a contractului. În cazul în

care, ulterior încheierii Contractului, intră în vigoare noi acte legislative

sau normative sau se modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de

furnizare, utilizare şi facturare a serviciului public de alimentare cu apă şi

de canalizare, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar Operatorul

va informa în scris Consumatorul despre modificările operate în legislaţie.

Contractul poate fi suspendat  în următoarele cazuri:

a) la cererea  scrisă a Consumatorului, depusă la oficiul Operatorului,

cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării,  pe o

perioadă de timp de cel puţin trei luni. În acest caz, Consumatorul

este obligat să achite integral plata pentru serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare facturat, penalităţile calculate

conform prevederilor contractului, precum şi tariful pentru
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47 Legea Republicii Moldova  INRE 271 din 16.12.2015 privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare; 
48 Legea Republicii Moldova  303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

deconectare47. 

b) la inițiativa Operatorului, pe o perioadă de 30 zile calendaristice, în

cazul deconectării de la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de

canalizare a instalaţiilor ce aparţin Consumatorului, cu respectarea

prevederilor din48.

Contractul poate fi reziliat în următoarele cazuri : 

a) la cererea   Consumatorului, depusă în scris la oficiul Operatorului,

cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data rezilierii. În acest

caz, Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizate facturat, până

la data rezilierii, precum şi penalităţile calculate conform

prevederilor Contractului;

b) la inițiativa Operatorului, în cazul suspendării Contractului  pe o

perioadă de 30 zile calendaristice, drept  urmare a deconectării

instalațiilor interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului

noncasnic de la sistemul public de alimentare cu apă şi de

canalizare şi dacă Consumatorul noncasnic nu a  înlăturat cauzele,

pentru care au fost deconectate instalațiile interne de apă şi de

canalizare şi nu a solicitat reconectarea lor.

3. Penalitatea (clauză penală)

Penalitatea Contractuală este atunci crnd părţile evaluează anticipat 
prejudiciul, stipulı̂nd că debitorul, ı̂n cazul neexecutării obligaţiei, urmează 

să remită creditorului o sumă de bani.

Penalitatea legală este penalitatea stabilită de lege și nu poate fi exclusă, 
şi nici micşorată anticipat prin acordul părţilor.

Clauza penală se face ı̂n scris și nerespectarea formei scrise atrage 
nulitatea clauzei penale.

Termenul de prescripție a penalităti̦i conform art. 268, lit.a)  Cod Civil 
este de 6 luni.

Modalitatea de calcul a penalității:

• Calculul penalităţii se efectuează lunar la ı̂nchiderea lunii contabile.

• Datoria la data de 1 (ı̂ntı̂i) a lunii se ı̂mparte ı̂n 2 părţi:

• Datoria pentru luna precedentă.

• Restul datoriilor, pentru lunile  premergătoare lunii precedente.

• Numărul de zile pentru datoria neachitată pe luna precedentă se 
calculează din data de 15 prnă la sfrrşitul lunii curente.

• Numărul de zile pentru alte datorii neachitate se calculează din data 

de 1 (ı̂ntı̂i) prnă la sfrrşitul lunii de calcul.

• Dacă ı̂n decursul lunii s-a efectuat plata, numărul  de zile expirate a 
datoriei plătite se calculează prnă la data primei plăţi efectuate. 
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• Valoarea penalităţii se determină ca rezultatul înmulţirii sumei

datoriei respective la numărul de zile expirate  şi la  0,1%.

4. Soluționarea litigiilor

Litigiile apărute ı̂ntre Părţi se soluţionează pe cale extrajudiciară 
(amiabilă), prin negocieri. In cazul ı̂n care  nu se ajunge la consens părti̦le

sunt ı̂n drept  să se adreseze la ANRE  sau ı̂n instanta̦ de judecată conform

competente̦i.

Calea extrajudiciară (somația) cuprinde (Anexa 7):

• numărul, data;

• numele/denumirea, adresa;

• motivarea ı̂n fapt – detalii cu privire la dreptul pretins ı̂ncălcat;

• motivarea ı̂n drept – dispoziţiile legale pe care se ı̂ntemeiază;

• măsurile și termenul  propuse pentru soluti̦onarea litigiului,

indicı̂ndu-se consecinţele;

• semnătura.

• instanţa căreia îi este adresată;

• denumirea reclamantului, sediul lui; dacă reclamantul este o

persoană juridică, datele bancare, codul fiscal,    numărul de

telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact

ale reclamantului;

• denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui;    numărul de telefon,

numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale

pîrîtului, în cazul în care reclamantul dispune de aceste date;

• circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi

întemeiază pretenţiile şi probele de care acesta dispune în

momentul depunerii cererii;

• pretenţiile reclamantului către pîrît; valoarea acţiunii;

• date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a

litigiului pe cale extrajudiciară dacă pentru un astfel de litigiu

îndeplinirea procedurii este prevăzută de lege sau de contractul

părţilor.

Actele care se anexează la cererea de chemare în judecată (conform 

art.167 Codul de procedură civilă a RM) : 

• copii certificate de pe toate înscrisurile pe care reclamantul îşi

întemeează pretenţiile;

• documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare

prealabilă a litigiului (reclamația, avizul de recepție);

• documentul ce legalizează împuternicirile reprezentantului

(procura, Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice );

• dovada de plată a taxei de stat;

Calea judiciară  - acțiunea ın̂ justitie̦ (Anexa 8): 
 Forma și cuprinsul cererii de chemare în judecată 
(conform art.166, Codul de procedură civilă a RM):
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• cererea de chemare în judecată  şi materialele anexate  se depun

într-un număr egal de copii cu numărul părţilor aflate în litigiu,

inclusiv un exemplar pentru  instanța de judecată.

Exerciții 
practice 

Exemplu de calcul a penalității : 

Calculul  penalităţii pentru luna ianuarie. Calculul pentru luna ianuarie nu 

participă la calcularea penalităţii şi va fi luat în consideraţie în luna 

februarie. 

Consumatorul  care nu a achitat în decursul lunii ianuarie serviciile de 

apă şi canalizare: 

SRL  „NOROC” 

1. Datoria  la 1 ianuarie (fără TVA) 5756,45 

Pentru lunile până în decembrie 5393,17 

Pentru luna decembrie 363,28 

2. Datorii la 1 februarie (fără TVA) 5756,45 

Pentru lunile până în decembrie 5393,17 

Pentru luna decembrie 363,28 

Calculul penalităţii: 

1. 5393,17x31x0,001=167,19

2. 363,28x16x0,001=5,81

Penalitate: 167,19+5.81=173,00 lei

Auto-evaluarea 

Referinţe 

bibliografice 

1. Care sunt obligati̦unile şi drepturile operatorului şi ale

consumatorului?

2. Care sunt condiţiile pentru deconectările şi reconectările

consumatorilor noncasnici?

3. Care sunt căile de soluţionare a litigiilor?

1. Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002;
2. Codul de procedură civilă a Republicii Moldova nr.225 din

30.05.2003;
3. Legea Republicii Moldova 256 din 09.12.2011 privind clauzele

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
4. Legea Republicii Moldova 105/2003 privind protecţia 

consumatorului;
5. Legea Republicii Moldova  ANRE 271 din 16.12.2015 privind

prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
6. Hotărrrea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea

Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
7. Legea Republicii Moldova  303 din 13.12.2013 privind serviciul

public de alimentare cu apă și de canalizare.
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 3: Facturarea și plata serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 
Obiective • reglementarea raportului juridic la furnizarea şi plata

serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apa
tehnologică şi serviciul public de canalizare;

• familiarizarea cu modul de calcul a plăţilor;
• analiza şi evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor

şi a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public de
canalizare;

• identificarea şi analiza penalităţilor.
Cuvinte  cheie Factură, plăți, termen de achitare, consum fraudulos, cuantum,

volum prognozat, norme de consum.

Conținut Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

se efectuează în baza facturii, emisă lunar de către operator şi înmânată 

consumatorului sau expediată prin poştă. 

Facturile se emit în baza indicaţiilor contorului sau, după caz, a 

normelor de consum şi a tarifelor aprobate de către autorităţile 

administraţiei publice locale sau de către Agenţia Națională pentru 

Reglementare în Energetică, cu respectarea prevederilor legale49 

inclusiv la emiterea facturilor pentru plata preventivă.  

În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public 

de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul 

blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor 

aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a 

volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul 

blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă 

înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat 

de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în 

baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către 

proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de 

consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul 

blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor 

individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător 

pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de 

contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în 

lipsa contoarelor. 

În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare 

cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de 

către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, 

49 Hotărârea Consiliului ANRE 271 din 16.12.2015 privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
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facturarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se 

efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în 

apartamente şi a tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu 

consumatorilor casnici proprietari/locatari de apartamente. Citirea 

indicati̦ilor se efectuează lunar de către operator ı̂n prezenta̦ persoanei 

responsabile și se introduc datele ı̂n fișa de evidentă̦ (Anexa 9).  Factura 

emisă de către Operator trebuie să conti̦nă următoarele date: 

• numele şi prenumele (denumirea) consumatorului;

• adresa pentru fiecare loc de consum şi numărul contractului;

• indicaţiile actuale şi cele precedente ale contoarelor şi perioada

pentru care este emisă factura;

• volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul

serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate furnizate în

perioada de facturare;

• tarifele aplicate;

• plata pentru fiecare serviciu furnizat;

• data expedierii facturii;

• data-limită de plată a facturii;

• datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;

• suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele

precedente, dacă există;

• adresa şi numărul de telefon al operatorului, inclusiv numărul

telefonului din cadrul serviciului 24 din 24 ore, poşta electronică

şi pagina web oficială a Operatorului.

Operatorul NU este în drept să includă în factura de bază alte servicii 

decât serviciile prestate. 

Operatorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru 

fiecare zi de întârziere a plăţii pentru serviciile furnizate, începând cu 

prima zi după data-limită de plată a facturii. Penalitatea nu se aplică în 

cazul facturilor eronate.  

Când consumatorul depistează că a fost emisă o factură eronată în 

defavoarea sa, operatorul este obligat să restituie suma încasată 

suplimentar sau, la solicitarea consumatorului, să o considere drept 

plată pentru următoarele decontări.  

Când a fost emisă o factură eronată în defavoarea operatorului, suma 

cauzată de eroare se include în factură suplimentar, cu aplicarea 

tarifelor în vigoare pentru perioada în care a fost comisă eroarea. La 

solicitarea consumatorului, această sumă va fi reeşalonată pe o perioadă 

determinată de părţi. Operatorul nu este în drept să ceară achitarea unei 

plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după 

expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii 

Moldova sau dacă operatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu 

poate indica data emiterii facturii eronate.  

Când operatorul constată consum fraudulos de către consumator, 
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operatorul este în drept să calculeze volumul serviciului public furnizat, 

care urmează să fie facturat de către operator consumatorului şi care se 

determină în funcție de secțiunea branșamentului, viteza mișcării apei şi 

de durata consumului fraudulos. 

Pentru determinarea volumului serviciului public furnizat, operatorul 

este obligat să ia în considerație toți factorii care permit calcularea 

exactă a prejudiciului cauzat operatorului în urma consumului fraudulos 

(categoria consumatorului, regimul de consum, regimul de lucru al 

agentului economic, modalitatea consumului fraudulos, starea 

instalațiilor interioare ale consumatorului, necesitățile pentru care se 

utilizează apa, numărul de persoane ce locuiesc în apartament sau casă 

individuală, volumul apei înregistrat de contorul instalat la bloc etc.), fără 

a fi lezate drepturile legitime ale consumatorului. 

În cazul în care se constată consum fraudulos, la emiterea facturii pentru 

volumul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică 

tarifele în vigoare pe parcursul perioadei pentru care se face recalcul şi 

se scad sumele facturate şi achitate de consumator pentru perioada 

respectivă. 

Operatorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul 

de apă, pentru volumul de ape uzate ce urmează a fi deversat în sistemul 

public de canalizare de la consumatorii care solicită reconectarea 

instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare la sistemul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare, dacă instalaţiile respective au fost 

deconectate din cauza neachitării facturilor pentru serviciul public 

furnizat şi a penalităților stabilite în contract.  

Operatorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la 

consumatorii care au încheiat contracte pentru furnizarea serviciului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilul ce 

constituie locul de consum, deţinut în baza altui drept decât cel de 

proprietate sau care nu deţin nici un act asupra imobilului şi de la 

consumatorii faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate. 

Plata preventivă se va efectua de către consumatorul instalaţiile 

interioare de apă şi de canalizare ale căruia au fost deconectate de la 

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în contextul 

prevederilor din legislația în vigoare, înainte de reconectare şi de 

reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare. Suma plăţii preventive se stabileşte de către operator şi nu 

poate  depăşi contravaloarea volumului mediu lunar de apă utilizată şi 

respectiv contravaloarea serviciului de canalizare şi de epurare a apelor 

uzate. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii, care nu deţin un 

act asupra imobilului, suma plății preventive nu va depăşi 

contravaloarea volumului mediu de apă utilizată pe parcursul a două 

luni şi respectiv contravaloarea serviciului de canalizare şi de epurare a 

apelor uzate pentru două luni. Valoarea plății preventive se indică în 

mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a serviciului 
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public de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Exerciții practice Efectuați calculul necesar pentru consumul fraudulos depistat (deteriorarea 

contorului) și completați actul de constatare a consumului fraudulos în 

baza  Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi 

de canalizare, aprobat prin hotărârea ANRE nr. 271 din 16.12.2015. 

Date inițiale: La data de 07.09.2016, ora 1500 în rezultatul inspectării 

locului de consum a consumatorului Guţul Dumitru, domiciliat în or. 

Ialoveni, str. Vasile Mahu, nr. 112, de către reprezentantul Operatorului s-a 

depistat deteriorarea contorului (sticlă crăpată), de tip Maddalena-TRP cu 

dn-15 mm, materialul ţevii fiind din oţel, instalat în căminul de branşare 

pentru evidență consumului de apă, indicaţiile contorului la momentul 

controlului fiind 00078. Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare din adresa indicată efectuându-se în baza Contractului nr. 

2000633. În baza informației raportate de către consumator, care a 

refuzat să semneze actul, deteriorarea contorului a avut loc din vina 

acestuia, aruncând din greșeală o piatră în căminul de branșare, prin 

urmare, deteriorând contorul. Lucrările de schimbare, instalare, sigilare a 

contorului efectuându-se la data de 20.09.2016 iar ultimul control fiind la 

06.08.2016. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Auto-evaluarea 1. Cum sunt determinate volumele serviciilor de alimentare cu apă

şi de canalizare furnizate ?

2. Care este modalitatea de calcul a facturilor furnizate

consumatorului ?

3. Care este modul de calcul a penalităţilor pentru întârzierea

plăţilor serviciilor furnizate?

4. Cum se stabilesc termenii de achitare a facturilor?

Referinţe 

bibliografice 

1. Hotărârea Guvernului 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea

Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

2. Legea Republicii Moldova 721 din 02.02.1996 privind calitatea ı̂n 
construcţii

3. Legea Republicii Moldovei 256 din 09.12.2011 privind clauzele

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;

4. Hotărârea Consiliului ANRE 271 din 16.12.2015 privind prestarea

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

5. Legea Republicii Moldova 303 din 13.12.2013 privind serviciul

public de alimentare cu apă și de canalizare.
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MODULUL III. CONTRACTAREA PRIVIND FURNIZAREA/PRESTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

Sesiunea 4: Petiții și audiență 
Obiective • evidenţa petiţiilor scrise şi orale;

• familiarizarea cu cerinţele ce trebuie să corespundă o

petiţie;

• familiarizarea cu drepturile petiţionarului, obligaţiile şi

drepturile organului sau persoanei oficiale cui sunt

adresate petiţiile;

• analiza petiţiilor  şi etapele de lucru cu petiţiile;

• identificarea persoanelor responsabile de examinarea petiţiilor.

Cuvinte  cheie Petiţii, petiţionar, executor, responsabilităţi, obligaţiuni, cerere, 

demers, plângere, reclamație, scrisori informaționale, evidență, 

înregistrare, examinare. 

Conținut 1. Generalități

Petiţia poate fi adresată de către toți cetățenii R. Moldova, cetățenii

străini şi apatrizi, ale căror drepturi şi interese legitime au fost lezate.

Petiţiile pot fi depuse către organul de resort:

• în formă scrisă (pe suport de hârtie sau în formă electronică) în

limba de stat sau într-o altă limbă  în conformitate cu Legea cu

privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii

Moldova50;

• în formă de adresare verbală (orală), prin telefon, prin

adresarea personală la oficiul organului de resort  sau în timpul

audienței consumatorilor. In afară de aceasta, petițiile poartă de

asemenea caracter:

- comunicativ: asigură legătura externă dintre întreprindere şi

consumator;

- juridic:  pot fi utilizate pentru soluționarea întrebărilor

contestabile în calitate de dovadă sau atestare (ex.: cererea

prealabilă).

După conținutul său, petițiile  pot fi în formă de:  cerere, demers, 

plângere (reclamație), scrisori informaționale, propuneri;  

După cantitatea persoanelor ce se adresează, petițiile pot fi: individuale 

(semnatarul este un singur petiţionar); colective (semnează doi sau mai 

mulţi petiţionari). 

După nivelul de complexitate: simple (se examinează o problemă); 

complicate (se examinează mai multe probleme). 

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, 

prenumele şi domiciliul. Petiţia în formă electronică trebuie să 

50 Legea Republicii Moldova „Cu privire la petiţionare” Nr.190- XIII din 19.07.1994 publicat    ă ı̂n MO Nr. 6-8 din 

24.01.2003 (cu modificările operate ulterior); 
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corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea 

semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Petițiile NU sunt examinate în următoarele cazuri:  

- în cazul în care petiţiile nu întrunesc condiţiile prevăzute în

legislația în vigoare și  nu este semnată de autor cu indicarea

numelui, prenumelui, domiciliul, care se consideră anonime;

- dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia

conţine informaţii insuficiente şi neconcludente referitor la

problema abordată, fapt despre care este informat petiționarul

despre motivul neexaminării, în cazul în care numele şi adresa

indicate în scrisoare pot fi citite;

- petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori

informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este

informat în scris sau în formă electronică petiţionarul;

- dacă petiţiile conţin un limbaj necenzurat sau ofensator.

Petiționarul are dreptul: 

a) să expună personal argumente organului sau persoanei oficiale

care examinează petiţia;

b) să beneficieze de serviciile avocatului;

c) să prezinte organului sau persoanei oficiale care efectuează

examinarea materiale suplimentare ori să solicite organului sau

persoanei oficiale de a cere aceste materiale;

d) să ia cunoștință de materialele examinării dacă aceasta nu aduce

atingere intereselor, drepturilor şi libertăților altor persoane;

e) să primească răspuns în scris, oral sau în formă electronică

despre rezultatele examinării şi/sau înștiințarea despre

remiterea petiției organului sau persoanei oficiale, de

competența căreia ţine soluţionarea chestiunilor abordate.

f) să ceară repararea pagubei în modul stabilit de legislaţie;

g) să solicite în scris sau în formă electronică sistarea examinării

petiţiei.

Organul sau persoana oficială cărora le-au fost adresate petițiile 

sunt obligate : 

a) să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul

stabilit de lege;

b) să asigure restabilirea drepturilor lezate şi recuperarea, în

condițiile legii, a prejudiciului cauzat;

c) să asigure executarea deciziilor adoptate în urma examinării

petițiilor;

d) Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau

să o accepte şi, după caz, să anuleze sau să modifice actul

administrativ;

e) Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea

prealabilă sau să o accepte şi să anuleze actul administrativ, în

întregime sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să
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repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să anuleze 

actul administrativ emis cu acordul său. 

2. Evidența petițiilor. Etapele de lucru.

Evidenţa, înregistrarea, examinarea, efectuarea controlului asupra 
soluţionării şi păstrării petiţiilor, organizarea audienţei petiţionarilor 
sunt puse în sarcina cancelariei, subdiviziunilor interioare, 
secretarului sau persoanei desemnate pentru  aceasta.

Mai jos sunt descrise etapele de evidență ale petițiilor, ı̂n (Anexa 10) 
este arătată diagrama de flux a petițiilor:

a) Recepţionarea şi înregistrarea petiţiilor:

- petiţiile pot fi recepţionate de la consumatori direct (prin

intermediul personalului desemnat de conducerea organului),

prin intermediul oficiului poştal, poştei electronice,  fax.

- petiţiile primite de organe se înregistrează centralizat în aceeaşi

zi de către cancelarie în registrele de evidenţă pe suport de hârtie

şi/sau format electronic, acolo unde este utilizat computerul, în

dependenţă de tipul petiţiei;

- la înregistrarea petiţiilor, pe prima pagină se aplică ştampila de

înregistrare, în care se indică data primirii petiţiei şi indicele de

înregistrare. Indicele de înregistrare constă din litera iniţială a

numelui petiţionarului, numărul şi anul de înregistrare a petiţiei

(de exemplu: c-509/16). Indicele de înregistrare poate fi

constituit ori completat cu alte semne distinctive care asigură

sistematizarea şi integritatea petiţiilor, facilitează selectarea şi

analiza acestora.

- persoanele responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat

parcurg cu atenţie textul petiţiei întru clasificarea ei (stabileşte

tipul şi tema petiţiei).

- informaţia referitoare la petiţiile primite (nr. de înregistrare,

tipul petiţiei, expeditorul, adresa locului de consum, nr. de ieşire,

metoda recepţionării, executorul, termenul limită de executare,

note) se introduce în registrele de evidenţă, iar versiunea

electronică parvenită se înregistrează în arhiva electronică a

organului.

- petiţiilor repetate, de regulă, li se atribuie indicele de înregistrare

de rând, iar în colţul drept de sus al petiţiilor repetate se face

inscripţia "repetată" şi se selectează corespondenţa precedentă.

repetate se consideră petiţiile care sînt înaintate de una şi aceeaşi

persoană, abordează una şi aceeaşi problemă, în cazul în care de

la data înregistrării primei petiţii a expirat termenul de

examinare stabilit de legislaţie şi petiționarul nu a primit răspuns

sau nu este de acord cu răspunsul primit.

- petițiile unei persoane în care se abordează una şi aceeași

problemă, expediate către diferiți adresanți şi primite pentru
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examinare în una şi aceeaşi organizaţie, se înregistrează cu 

indicele primei petiții, adăugându-se numărul de ordine, scris 

prin bară (de exemplu: c-506/1/16, c-506/2/16, c-506/3/16). 

- pentru petiţiile primite în timpul audienţei se stabileşte aceeaşi

ordine de înregistrare.

b) Desemnarea persoanelor responsabile de examinarea petiţiilor

(executorii), difuzarea către executori şi recepţionarea acestora.

- petiţiile  înregistrate se transmit spre examinare conducerii

organului în ziua în care au fost primite.

- rezoluţia conducerii privind desemnarea persoanei(lor)

responsabile de executarea petiției, autorul rezoluției şi termenul

de soluționare se trec în mod obligatoriu în rubricele registrelor

de evidenţă. În cazul în care în rezoluţie sînt indicaţi cîţiva

executori, responsabilitatea pentru soluţionarea corectă şi în

termen o poartă în măsură egală toţi executorii indicaţi.

- transmiterea petiţiilor spre soluţionare se efectuează exclusiv

prin intermediul persoanei responsabile (cancelariei), cu

indicarea numelor de familie ale executorilor în registrele de

evidenţă, iar petiţiile parvenite în formă electronică se copiază în

fişierul de arhivă cu indicarea datei şi orei de recepţie şi se

transmit spre executare în aceeaşi zi executorului desemnat de

conducător în forma accesibilă de informare a acestuia.

c) Stabilirea termenelor de examinare. Examinarea petiţiilor;

Cancelaria stabileşte termenele de examinare a petiţiilor, indicând

obligatoriu pe petiţie termenul presupus.

În dependenţă de tipul petiţiei se stabilesc următoarele termene de

examinare:

- petiţiile (cerere), prin care se solicită o informaţie oficială se

examinează în termenele stabilite în legislaţia privind accesul la

informaţie – 15 zile lucrătoare 51, art.16, alin.(1);

- cererile prealabile - 30 de zile calendaristice de la data

înregistrării ei 52, art.8, alin.(3);

- petiţiile (reclamaţii), prin care se exprimă un dezacord şi alte

tipuri de petiţii (cereri, informative, propuneri, oferte) - 30 de

zile lucrătoare, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare

suplimentară, fără întârziere sau în termen de 15 zile

lucrătoare de la data înregistrării53, art.8, alin.(1).

Termenul de examinare a petiţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile 

lucrătoare de către conducătorul organului corespunzător, fapt despre 

care este informat petiţionarul printr-o notificare, dacă: 

51 Legea „Privind accesul la informaţie” Nr. 982 din 11.05.2000, MO Nr. 88-90/664 din  28.07.2000; 
52 Legea Republicii Moldova „Cu privire la petiţionare” Nr.190- XIII din 19.07.1994 publicată ı̂n MO Nr. 6-8 din 
24.01.2003 (cu modificările operate ulterior); 
53 Idem
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a) sânt necesare consultări suplimentare pentru întocmirea

răspunsului la petiţie;

b) petiţia se referă la un volum complex de informaţii sau dacă se

impune studierea unor materiale suplimentare ce urmează a fi

selectate şi folosite pentru întocmirea răspunsului54 art.8,

alin.(2).

d) Controlul asupra executării petiţiilor;

- controlul asupra examinării în termen a petiţiilor în organe se

pune în sarcina funcţionarilor special desemnaţi, de regulă

cancelaria, care sunt obligaţi să asigure examinarea exhaustivă,

reglementară şi în termen a petiţiilor şi executarea deciziilor luate

în legătură cu acestea.

- petiţiile primite prin intermediul altor organe, la care se solicită

comunicarea rezultatelor, se iau sub un control special. În aceste

cazuri, în colţul de sus din dreapta al tuturor petiţiilor se aplică

semnul controlului ,,c”.

- petiţiile parvenite în formă electronică se iau sub un control

special, în acest caz, se aplică marcajul ,,f.e”.

- controlul asupra executării documentelor se efectuează cu ajutorul

computerului sau verificând zilnic registrul de evidenţă şi control.

Persoanele responsabile sunt obligate să avertizeze executorii, cu o 

săptămână înaintea expirării termenului, despre prezentarea 

rezultatelor. 

- dacă la petiţie se dă un răspuns intermediar, aceasta continuă să

fie sub control. Controlul se consideră încheiat numai după

adoptarea deciziei şi luarea de măsuri eficiente în vederea

soluţionării tuturor chestiunilor abordate în petiţie şi expedierea

răspunsului conform legislaţiei în vigoare.

- decizia privind suspendarea controlului asupra rezolvării

petiţiilor o adoptă conducătorii sau alte persoane oficiale din

organe, responsabile de examinarea în termen a petiţiilor.

- data expedierii răspunsului este considerată data suspendării

controlului asupra soluţionării petiţiei, iar data executării petiţiei

electronice este considerată data expedierii răspunsului, la

adresa electronică, a autorului petiţiei.

Responsabilitatea administrării procesului de înregistrare, gestionare 

şi control este atribuit Cancelariei.  

Cancelaria efectuează controlul în ansamblu asupra termenelor de 

executare a petiţiilor. 

Fiecare unitate structurală implicată în examinarea petiţiei, în frunte cu 

conducătorul acesteia, este responsabilă pentru soluţionarea petiţiei în 

termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Lipsa executorului nemijlocit 

54 idem 
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(incapacitatea temporară de muncă, aflare în delegaţie, concediu etc.) nu 

scuteşte organizaţia sau subdiviziunea sa de examinarea în termen şi 

adecvată a petiţiilor. 

În cazul întârzierii nejustificate a soluţionării petiţiilor în termenele 

stabilite, pentru nerespectarea normelor de evidenţă şi păstrare se vor 

aplica sancţiuni administrative faţă de persoanele, care n-au respectat 

termenele stabilite, în conformitate cu Codul Muncii al R. Moldova, care 

pot fi: avertizare, mustrare, mustrare aspră, concediere.   

e)Perfectarea şi expedierea răspunsurilor petiţionarilor.  

Constituirea dosarelor; Răspunsurile la petiţii se perfectează în scris 

sau în formă electronică, pe blanchete format A4 (297x210mm) şi A5 

(148x210mm) care să corespundă Regulilor de întocmire a documentelor 

organizatorice şi de dispoziţie55 şi cerinţelor faţă de documentul 

electronic, inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. La expedierea spre examinare în număr mare a 

petiţiilor către destinari, pot fi utilizate formulare-şablon. 

În răspunsul expediat petiţionarului se indică mai întîi numele de familie 

şi prenumele acestuia, apoi adresa. 

De exemplu:  Dlui Ion Cojocaru, 277001, or. Chişinău, bd. Decebal, 14, bl. 

2, ap.15 

Răspunsul la petiţii se aduce la cunoştinţa petiţionarului în scris (prin 

intermediul oficiului poştal) şi este semnat de conducătorul organului 

sau de o altă persoană autorizată, ori în formă electronică, cu aplicarea 

semnăturii digitale. Cu consimțământul petiţionarului, răspunsul poate 

fi comunicat acestuia în formă verbală. 

Răspunsul la petiţie este expediat, de regulă, de către cancelaria 

organului. Indicele răspunsului constă din indicele de înregistrare al 

petiţiei şi, în caz de necesitate, poate fi completat cu numărul dosarului 

(conform nomenclatorului), în care se acumulează corespondenţa în 

cauză.  

În cazul petiţiilor primite în formă electronică, se constituie dosarul 

electronic care se păstrează în arhiva electronică a petiţiilor în modul 

stabilit de organul respectiv. 

În cazul în care rezultatele examinării petiţiei urmează a fi comunicate şi 

organului ierarhic superior, acestuia i se expediază o informaţie amplă 

despre rezultatele examinării şi copia de răspuns prezentat 

petiționarului. 

Persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de secretariat verifică 

corectitudinea perfectării răspunsurilor (semnătura, data, indicele, 

destinatarul, vizele etc.) şi fac consemnările necesare în registrele de 

55 Regulile de ı̂ntocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea 
lucrărilor de secretariat ı̂n organele administrati̦ei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale 

ale Republicii Moldova. Decizia Guvernului R. Moldova Nr. 618 din 05.10.1993; 
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evidenţă şi control. 

După examinarea şi soluţionarea definitivă, pe fiecare petiţie trebuie să 

fie operată menţiunea ,,La dosar” şi aplicată semnătura persoanei 

responsabile de efectuarea controlului. 

Petiţiile, copiile de pe răspunsurile la acestea şi documentele cu privire 

la examinarea petiţiilor, precum şi documentele privind audienţa 

petiţionarilor se constituie în dosare conform nomenclatorului 

dosarelor aprobat de organul respectiv. 

Conducătorii organelor, subdiviziunilor interioare şi lucrătorii 

aparatului de conducere sunt obligaţi să asigure integritatea 

documentelor cu privire la examinarea petiţiilor. 

Dosarele cu petiţiile şi documentele respective, precum şi informaţia în 

bazele de date ale sistemului informaţional automatizat se păstrează 

timp de 3 ani. 

3. Organizarea audienței consumatorilor

Persoanele de stat de rang superior primesc petiţionarii în audienţă în

modul stabilit de ei, dar nu mai rar de o dată pe lună.

Conducătorii de ministere şi departamente organizează primirea

petiţionarilor nu mai rar de două ori pe lună, iar conducătorii organelor

de autoadministrare locală, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor -

nu mai rar de o dată pe săptămînă.

Programul de audienţă a petiţionarilor este coordonat cu conducătorul

organului, întocmit în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea

limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi afişat într-un loc

accesibil petiţionarilor.

Evidenţa audienţelor, acordate în organe sau la locul de trai al

petiţionarilor, şi a cererilor, expuse verbal de aceştia, se ţine în registrele

de evidenţă şi control. În procesul audienţei, petiţionarilor li se dau

explicaţiile respective.

Petiţiile prezentate în audienţă sânt examinate în modul stabilit de

Legea cu privire la petiţionare şi de instrucţiuni56.

4. Analiza lucrului cu petițiile și audiențelor acordate

Persoanele responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare

la petiţii pregătesc materialele pentru analiză şi generalizare, le

sistematizează sub formă de informaţii analitice. Operaţiile nominalizate

pot fi efectuate şi de alte persoane oficiale, desemnate în aceste scopuri.

Conducătorii organelor analizează sistematic tematica petiţiilor,

generalizează rezultatele examinării acestora, iau măsuri în vederea

înlăturării cauzelor şi condiţiilor care generează petiţii întemeiate.

56 Hotărârea Guvernului Republicii Мoldova nr. 208 din 31.03.1995 publicată ı̂n МО nr.24/192 din 05.05.1995 
Pentru aprobarea instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile organizaţiilor 

legal constituite, adresate organelor de stat, ı̂ntreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova; 
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Auto-evaluarea 1. Ce este o petiție şi cine poate adresa o petiție ?

2. Enumerați căile legale posibile de depunere a unei petiții.

3. Menționați patru tipuri de petiții, în funcție de conținutul lor.

4. Care sunt termenele legale de examinare a petițiilor? Dați

exemple.

5. Ce presupune evidența petițiilor?

Exerciții 
practice 

Parcurgeți textul petiției cu atenție și stabiliț: 

- tipul petiției: ______________________________________________

- tematica petiției:__________________________________________

- termenul de examinare a petiției conform prevederilor legislației în

vigoare: ______________________________________________________

Către S.A. ”Apă – Canal Chișinău” 

De la Cernii V. 

Str.Vasile Alecsandri, 87 

Petiție  

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștință că la data de 15.04.2016 în adresa S.A. ”Apă-

Canal Chișinău” am expediat o cerere prin care am informat despre noua adresă 

pentru recepționarea corespondenței (facturi, scrisori etc.), bd. Decebal, 20, 

ap.238. 

Solicit în termenul stabilit de lege să mă informați dacă au fost efectuate 

modificările necesare în contract pentru a expedia facturile de plată la noua 

adresă indicată. 

Cu respect,  

Referinţe 

bibliografice 

1. Hotărârea Guvernului Republicii Мoldova nr. 208 din 31.03.1995
publicată ı̂n МО nr.24/192 din 05.05.1995 Pentru aprobarea 
instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare
la petiţiile organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de
stat, ı̂ntreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii
Moldova;

2. Legea Republicii Moldova „Cu privire la petiţionare” Nr.190- XIII
din 19.07.1994 publicată ı̂n MO Nr. 6-8 din 24.01.2003 (cu 
modificările operate ulterior);

3. Legea „Privind accesul la informaţie” Nr. 982 din 11.05.2000, MO 
Nr. 88-90/664 din  28.07.2000;

4. Regulile de ı̂ntocmire a documentelor organizatorice şi de
dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de 
secretariat ı̂n organele administrati̦ei publice centrale de 
specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.
Decizia Guvernului R. Moldova Nr. 618 din 05.10.1993;

5. Legea Republicii Moldova cu privire la „Protecţia drepturilor
consumatorilor” Nr. 105-XV din 13.03.2003;

6. Legea Republicii Moldova „Legea contenciosului administrativ”
Nr.793- XIV din 10.02.2000;

7. Legea nr. 3465-XI din 01.09.1989 ,,Cu privire la funcţionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul RSSM Moldoveneşti”;

8. Legea cu privire la registre Nr. 71-XVI din 22.03.2007, publicată 
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în MO Nr. 70-73/314 din 25.05.2007. 
9. Regulamentul cu privire la modul de gestionare a Registrului de

reclamaţii. Decizia Guvernului Republicii Moldova  Nr. 1141 din 
04.10.2006, publicată ı̂n MO Nr. 161/1233 din 06.10.2006
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GLOSAR DE TERMENI 

Achitare - îndepinirea unei obligațiuni materiale față de serviciul prestat de către Operator. 

Branșament de apă - Ansamblul de lucrări cuprins între conducta publică de alimentare cu 

apă şi instalația unui consumator: începe de la punctul de legare la rețeaua publică şi se 

termină la punctul de ieșire din apometru. Branșamentul include şi căminul de montare a 

apometrului; 

Cămin pentru racord de apă - Cămin amplasat la capătul din amonte al racordului de apă, în 

care se poate amplasa robinetul de concesie, apometrul şi robinetul de închidere; 

Cămin pentru racord de canalizare - Cămin amplasat la capătul din amonte al racordului 

de canalizare; 

Cerere - sesizare adresată unui organ de jurisdicție sau unui alt organ de stat pentru 

valorificarea, recunoașterea sau apărarea unui drept. 

Clauze - prevedere cuprinsă într-un act juridic (tratat, contract). 

Contract - acord încheiat între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice), din care 

decurg anumite drepturi și obligații; 

Consum fraudulos - consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectare 

neautorizată a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu 

apă şi/sau de canalizare al operatorului, prin evitarea contorului sau prin implicarea în 

funcţionarea contorului, prin încălcarea regulilor de folosire a serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în lipsa contractului de furnizare a serviciului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Facturarea - calculul volumului de apă și de canalizare efectuat lunar în baza tarifelor 

aprobate și a cantităților efective sau estimative, potrivit prevederilor contractuale. 

Evidență - activitate care asigură informarea permanentă și precisă despre situația dintr-un 

anumit domeniu prin înregistrarea și controlul proceselor, lucrurilor, bunurilor, persoanelor 

etc. din punct de vedere cantitativ și calitativ. 

Litigiu - conflict între persoane, instituții, state etc. care poate forma obiectul unui proces, 

unui arbitraj; 

Petiţie - expunere scrisă adresată de o persoană sau de un grup de persoane unui  organ de 

stat, întreprinderi, instituţii şi organizaţii (denumite în continuare organe), în care se 

formulează o cerere, o revendicare, o reclamaţie, un punct de vedere, inclusiv cererea 

prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de 

lege a unei cereri. 

Racord  de canalizare - Ansamblul de lucrări cuprins între punctul de ieșire din căminul de 

racord al canalizării unui consumator şi canalizarea publică;  

Reţea exterioară de canalizare - Totalitatea conductelor şi accesoriilor de evacuare a 

apelor uzate şi meteorice, de la punctul de legătură al reţelei interioare de canalizare până la 

racordul de canal; 
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Reţea exterioară de distribuţie a apei - Totalitatea conductelor şi accesoriilor care servesc 

la transportul apei, de la racordul la reţeaua publică până la conductă de legătură a reţelei 

interioare de distribuţie; 

Reţea interioară de canalizare - Totalitatea conductelor  şi accesoriilor de evacuare a 

apelor uzate şi meteorice, de la punctele de consum sau de colectare până la reţeaua 

exterioară de canalizare; 

Reţea interioară de distribuţie a apei - Totalitatea conductelor şi accesoriilor pentru 

transportul apei, de la conducta de racord la reţeaua exterioară de distribuţie până la 

punctele de consum ale clădirilor. 

Reclamaţie - petiţie adresată organului de resort, în care consumatorul îşi exprimă un 

dezacord, plângere cu privire la calitatea serviciilor, sau a acţiunilor întreprinse de 

întreprindere. 
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Anexe 



Asociaţia 
Întreprinderilor de Alimentare cu 

Apă şi Canalizări 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 

Direcţia Executivă 

MD-2009, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1
tel./fax: 022 28-84-32; 022 28-84-33

Site: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
cod AGRNMD2X444, elf 1002600032811 

BC "Moldova - Agroindbanc" S.A., fii. nr.17 
mun. Chişinău 

Nr. J,f}-tJ./-t?I/ din �6-19/. J&lf 

La Nr. din 
-----

------

Acconaanm1 
BO,IJ;OIIpOBO,IJ;HO-KaHaJIBlanaoeHblX 

IIpe,IJ;IIpBHTBH 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 
U:cIIOJIHBTeJibHall ,IJ;BpeKnHH 

M,ll;-2009, MyH. KHWHH:JY, yJ1. B. AJ1eKcaH�pu,l 
TeJI.lcj,aKc: 022 28-84-32; 022 28-84-33 

CaiiT: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
KO� - AGRNMD2X444, cj,/K 1002600032811 

Kli "Moldova - Agroindbanc" A.O., cj,uJI . .N"! 17 
MYH- KHWHH3Y 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

În conformitate cu art. 4 lit. a) a Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 

autoritatea centrală de metrologie este Ministerul Economiei, care, conform art. 5 alin. 

(3) lit. 1 ), are funcţia de desemnare a persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor

metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi pentru

efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public, precum şi de monitorizare a

persoanelor juridice desemnate.

Reieşind din cele menţionate, Direcţia Executivă a Asociaţiei «Moldova 

Apă-Canal» solicită prezentarea Listei entităţilor desemnate pentru vericarea 

metrologică a contoarelor de apă la situaţia din 01.02.2018 pe adresa: MD-2009, mun. 

Chişinău, str. V. Alecsandri, 1. 

Cu profund respect, Iuri Nistor, 
Director Executiv 



• 
I Ministerul Economiei

. .. şi Infrastructurii 

I al Republicii Moldova

nr. # - _/'/I'� 

co.S Pd 201s AÎAAC "MOLDO V A APĂ-CANAL" 

Directia Executivă 

MD-2009, str. V. Alecsandri 1,
mun. Chişinău, Republica Moldova

La solicitarea Dvs. nr. 20-01-04 din 26.01.2018 Ministerul Economiei si Infrastructurii 

Vă aduce la cunoştinţă că pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă sunt 

desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie următoarele persoane juridice (situaţia la 

01.02.2018): 

1. Laboratorul de verificări metrologice (LVM) din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie

Aplicată şi Certificare"; 

2. LVM din cadrul „AQUATEH" SRL;

3. LVM din cadrul „TEHLAB SERVICE" SRL.

Informaţia suplimentară cu privire la adresa, telefonul, numele şi prenumele 

conducătorului laboratoarelor respective precum şi intervalele de măsurare, clasa, ordinul, 

valoarea diviziunii, incertitudinea şi/sau eroarea mijloacelor de măsurare vizate poate fi 

vizualizată pe site-ul oficial al Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC 

(www.acreditare.md/Registre OEC Acreditate/Laboratoare de verificări metrologice). 

Secretar de Stat Iuliana DRĂGĂLIN 

Ex. Marina Gavrilovici, 

tel. 022 250-645 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 

E-mail: mineconcom@mec.gov.md Pagina web: www.mec.gov.md

http://www.acreditare.md/pageview.php?l=ro&idc=175&t=Registre-OEC-acreditate


Asociaţia 
Întreprinderilor de Alimentare cu 

Apă şi Canalizări 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 

Direcţia Executivă 

MD-2009, mun. Chişiniu, str. V. Alecsandri, 1
tel./fax: 022 28-84-32; 022 28-84-33

Site: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
cod AGRNMD2X444, c/f 1002600032811 

BC "Moldova -.Agroindbanc" S.A., fii. nr.17 
mun. Chişiniu 

La Nr. din 
----

-----

Acconeane11 
BO.Z.ODpOBO.Z.HO-KaHaJIH3aneoeeLIX 

npe.z.npHJITHÎÎ 
"MOLDOVA APĂ-CANAL" 
HcnOJIHHTe.JILHaB .z.epeKnHB 

M)J;-2009, MyH. KHWHHJY, yn. B. AneKcaa.i.pe,1 
Ten./4,aKc: 022 28-84-32; 022 28-84-33 

CaAT: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru

IBAN: MD35AG000000022512599002 
KOJl - AGRNMD2X444, 4'/K 1002600032811 

Kl, "Moldova - Agroindbanc" A.O., 4'HJ1 . .N"1 17 
MyH. KHWHHJY 

Dlui Anatolie Melenciuc 
Director general al Institutului 

Naţional de Metrologie 

Stimate Domnule Director general, 

În legătură cu necesitatea acordării suportului, corect şi amplu, necesar 
operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor persoane fizice şi 
juridice în vederea selectării, achiziţionării, instalării, exploatării, întreţinerii, reparaţiei, 
înlocuirii şi verificării metrologice a contoarelor de apă, conform Legii nr. 303 din 
13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 271 din 16.12.2015, solicităm respectuos să ne 
prezentaţi (adresa: MD-2009, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1) următoarele 
documente: 

1. Extrasul oficial din Lista oficială a mijloacelor de măsurare a debitului de apă şi
apă uzată şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal la situaţia din
O 1.02.2018;
2. Lista entităţilor deţinătoare de certificate de aprobare de model, valabile pentru
contoarele de apă la situaţia din 01.02.2018;
3. Lista entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare la situaţia din
01.02.2018.

Vă mulţumim anticipat. 

Cu profund respect, luri Nistor, 
Director Executiv 



�ii Institutul

National 

de Metrologie 

Nr. JO·· i/4/ 
7 

Stimate Domnule Director, 

MINISTERUL 

ECONOMIEI SI 

INFRASTRUCTURII 

Asociaţia de Alimentare cu Apă şi Canalizare 

"Moldova Apă-Canal" 

Domnului Juri NISTOR, 

Director executiv 

Prin prezenta, I.P. "Institutul Naţional de Metrologie" (INM), în calitate de răspuns la 

adresarea Dvs. nr. 19-01-04 din 26.01.2018 (număr de intrare 66 din 07.02.2018), de 

prezentare a informaţiilor referitor la mijloacele de măsurare a debitului de apă şi entităţile 

deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, Vă comunică următoarele. 

1. Informaţiile referitor la mijloacele de măsurare a debitului de apă legalizate în Republica

Moldova şi a entităţilor deţinătoare de Certificate de aprobare de model a contoarelor de apă

sunt trecute în "Registrul de stat a mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica

Moldova", care este plasat pe site-ul INM -

www.metrologie.md/state-register-measuringinstrum ents-ro/.

2. Informaţiile referitor la entităţile deţinătoare de avize tehnice de înregistrare sunt trecute în

"Nomenclatorul entităţilor înregistrate în sistemul naţional de metrologie, deţinătoare de avize

tehnice de înregistrare", care este plasat pe site-ul INM

www.metrologie.md/nomenclature-technical-advice-ro/.

3. Odată cu intrarea în vigoare (la 10.07.2017) a Reglementării tehnice privind punerea la
dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (aprobată prin HG nr. 408 din 16.06.2015 cu
completările şi modificările ulterioare), contoarele de apă se pun la dispoziţie pe piaţă şi/sau se
dau în folosinţă dacă posedă certificate de conformitate, emise de Organisme de evaluare a
conformităţii, şi marcajul corespunzător (marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar M) şi
respectiv nu se înregistrează în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare.
Contoarele de apă care posedă certificate de aprobare de model în termen, se plasează pe piaţă
după efectuarea verificării metrologice iniţiale.

Cu respect, 

Director 

Ex. T. Bîrsa 
Tel. 022 903 I 04 

tel U:2' <JO, !OU 

Rs:puhlica 

_) _ __uq/ Anatolie MELENCIUC 

rnun. Chi ') inău MD-2064. Str. lugcn Coca nL 28 

mei 

http://www.metrologie.md/state-register-measuring-instruments-ro/
http://www.metrologie.md/nomenclature-technical-advice-ro/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=359711&lang=1
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ANEXĂ 

LISTA TIPURILOR CONTOARELOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ, INCLUSE ÎN REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE PERMISE 
SPRE UTILIZARE ÎN REPUBLICA MOLDO V A, CARE POSEDĂ CERTIFICATE DE APROBARE DE MODEL V ALABJLE 

situaţia la 16.02.2018 
Tabelul 1 

Denumirea mijlocului Tipul mijlocului de N!! din Registrul N!! hotărârii, 
Termenul de 

N!! Producătorul Importatorul cert., data 
de măsurare măsurare de stat 

eliberării 
valabilitate 

Contor de apă familia CD ONE TRP, tip CD Maddalena SpA, 
035 

1. 
Maddalena SD PLUS, tip OS TRP, Republica Italiană 

,,Servostal" S.R.L. 1-0790:2011 nr. 1004 28.12.2026 
tip WMAP 28.12.2016 

0010-M 
2. Contor de apă MUL TICAL® 62 1-0836:2013 nr. 843 

Kamstrup A/S, Regatul 08.04.2013 
08.04.2018 Danemarcei 

"Techno Test" S.R.L., 0010-M 
3. Contor de apă MUL TICAL® 21 [-0837:2013 nr. 844 

mun. Chişinău 08.04.2013 
GSD 8, tip GSD 8-45, "Bmeters" S.R.L., 

0010-M 
4. Contor de apă tip GSD 8-RFM, GSD Republica [taliană [-0838:2013 nr. 845 08.04.2018 

5 08.04.2013 

SW- (modificarea OS, "MARTÎNEŢ "MARTÎNEŢ 012 
5. Contor de apă ANDREI" Î.L, mun. ANDREI" Î.L, mun. 1-0891:2014 nr.908 28.02.2019 WS, WM) Chişinău Chişinău 28.02.2014 

Kamstrup A/S, Regatul ,,TECHNO TEST" 
040 

6. Contor de apă flowlQ ™ 3 I 00 [-0906:2014 nr.926 16.07.2019 Danemarcei S.R.L., mun. Chişinău 16.07.2014 

MADDALENA S.p.A., 
S.R.L. 018 

7. Contor de apă rece MVM ,,SERVOSTAL", I-0926:20 l 5 nr. 95 l 03.07.2020 
Republica Italiană mun. Chişinău 03.07.2015 
BA YLAN Ol9li 018 

8. Contor de apă rece TY-5 
Aletleri San. Ve S.R.L. ,,LAIOLA" [-0927:2015 nr. 952 03.07.2020 Ticaret Ltd. Şti, mun. Chişinău 
Republica Turcia 

03.07.2015 



Tabelul 1 (continuare) 

Contor de apă rece şi 
.022 

9. CPR-RP 1-0930:2015 nr. 955 24.07.2020 
caldă 

B METERS s.r.l., S.R.L. ,,TECHNO 24.07.2015 

GMB 
Republica Ita! iana TEST", mun. Chişinău 022 

10. Contor de apă rece GMB-RP 
I-0931:2015 nr. 956 24.07.2020 

24.07.2015 

Contor de apă rece şi G. GIOANOLA S.r.l., S.R.L. ,,TERMOSTAL 
028 

11. DBRF şi DBRC f-0935:2015 nr. 961 08.11.2020 
caldă Republica Italiana [mpex", mun. Chişinău 08.09.2015 

Contor de apă rece şi 
GMC8, tip GMC8-45, B METERS s.r.l., S.R.L. ,,TECHNO 

028 
12. tip GMC8-RFM, tip I-0936:2015 nr. 962 08.11.2020 

caldă 
GMDX, tip GMDM 

Republica Italiana TEST", mun. Chişinău 08.09.2015 

Contor de apă rece şi 
,,Apator Powogaz" SRL 034 

13. JS S.A., ,,METRONOM-COM", 1-0943:2015 nr. 969 16.10.2020 
caldă Republica Polonia mun. Chişinău 16.10.2015 

Contor de apă rece şi 
034 

14. SW-T 1-0944:2015 nr. 970 16.10.2020 
caldă I 6.10.2015 

Contor de apă rece şi SW-(modificarea DS, ,,SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS" 
034 

15. 1-0945:2015 nr. 971 16.10.2020 
caldă WS, WM) SRL, Republica Moldova 16.10.2015 

Contor de apă rece şi 
037 

16. SW-K 1-0947:2015 nr. 972 18.11.2020 
caldă l 8. l l .2015 

037 
17. Contor de apă rece MJ-LFC 1-0948:2015 nr. 973 18.11.2020 

18.11.2015 
Ningbo Water Meter ,,MARCEL SUVAC" 

037 
18. Contor de apă rece PD-LFC Co. LTD, Republica Î.I., Republica Moldova 1-0949:2015 nr. 974 18.11.2020 

Populară Chineză 18.11.2015 
037 

19. Contor de apă rece PD-SOC 1-0950:2015 nr. 975 18.11.2020 

18.l l .2015



, I 

Tabelul 1 (continuare) 
.. 

1-0951:
037 

20. Contor de apă rece SJ- LFC 
2015

nr. 976 18.11.2020 

18.11.2015 

Ningbo Water Meter ,,MARCEL SUV AC" I-0952:
037 

21. Contor de apă rece SJ- SDC 
Co. LTD, Republica Î.I., Republica Moldova 2015

nr. 977 18.11.2020 

18.11.2015 

Contor de apă rece şi I-0953:
037 

22. WP- SDC nr. 978 18.11.2020 caldă 2015
18.ll.2015

I-0974:
035 

23. Contor de apă rece DS-CC 
2016

nr. 1001 28.12.2026 

28.12.2016 

Contor de apă rece şi DS- (modificarea SU, "SERVOSTAL" S.R.L., I-0975:
035 

24. nr. 1002 28.12.2026 caldă SRP, MRP) mun. Chişinău, Republica Moldova 2016
28.12.2016 

Contor de apă rece şi OSF- (modificarea CF, (-0976: 
035 

25. nr. 1003 28.12.2026 caldă CI) 2016 
28.12.2016 

02 

26. 
Contor de apă rece şi 

JS; JS130 
APATOR POWOGAZ S.R.L. ,,METRONOM- I-0978: nr. 1009 

26.01.2027 
caldă S.A., Republica Polonia COM,,, mun. Chişinău 2016 26.01.2017 

APATOR POWOGAZ 
,,Satir -Corn" SRL, mun. 

I -0982: 09 nr. 1015 
27. Contor de apă MWN 

S.A., Republica Polonia
Chişinău, Republica 

2017 30.05.2017 
30.05.2027 

Moldova 
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Anexa 4. Aviz de branșare/racordare 

Anexa la Regulamentul cu privire la serviciul  public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea  

ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015  

_________________________________________________________________________ 

(Denumirea operatorului) 

AVIZ DE BRANŞARE/RACORDARE  

nr.____ din ____________________20___  

Valabil până la __________________20___ 

1. Persoana fizică, persoana juridică (consumatorul): ______________________________

2. Adresa: ________________________________________________________________

3. Locul de consum pentru care se solicită branşarea/racordarea: _____________________

4. Punctul de racordare:

la sistemul public de alimentare cu apă:_______________________________________

la sistemul public de canalizare:_____________________________________________

5. Debitul solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici:_____________________________

6. Tipul, parametrii şi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate:

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

7. Cerinţele faţă de montarea contoarelor:

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Alte cerinţe: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiilor interne de apă şi de

canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator. 

Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile 

calendaristice de la data solicitării.  
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Anexa 5. Act de depistare a consumului fraudulos

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la serviciul  public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobat prin Hotărârea  ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015   

_______________________________________________________________________ 

/ denumirea operatorului/ 

ACT 

de depistare a consumului fraudulos 

Nr. ____________  

Întocmit la data ______________________________ la ora _________________ 

Consumatorul:_______________________________________________________ 

Adresa locului de consum:_____________________________________________ 

Categoria consumatorului: casnic, noncasnic (de subliniat).  

Contract nr. ___________________________________________  

1. Tipul (numărul) contorului: ____________________________________.

2. Indicaţiile contorului la ziua controlului: __________________________.

3. Nr. sigiliului operatorului aplicat la contor ________/afectat (da/nu): ________

4. Încălcările depistate ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Modalitatea consumului fraudulos

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Explicaţiile consumatorului __________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7.Concluzii:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Consumatorul sau reprezentantul consumatorului a refuzat (de subliniat, dacă este

cazul) să semneze Actul şi să primească un exemplar al Actului. 

Cauzele refuzului ___________________________________________________ 

Notă: În cazul cînd consumatorul refuză să fie prezent la control, să semneze ori să 

primească Actul, operatorul va expedia Actul prin poştă cu aviz.  
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Notă! Factura pentru consumul recalculat al serviciului public de alimentare cu apă 

și de canalizare în rezultatul consumului fraudulos va fi emisă de către operator după 

luarea deciziei argumentate de către operator.  

Decizia operatorului privind consumul fraudulos se înmînează consumatorului în 

termen de 5 zile calendaristice după luarea ei.  

Decizia operatorului privind consumul fraudulos se contestă de consumator în 

instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.  

Operatorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind 

contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare.  

“_____” __________________20____ 

__________ (data, luna, anul) 

Personalul operatorului 

1. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________  semnătura 

2. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________  semnătura 

3.______________________________________ ______________________ 

______________ (numele, prenumele) ______________________  semnătura 

Martori (în cazul în care există) 

1. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________  semnătura 

2. ______________________________________ ______________________

______________ (numele, prenumele) ______________________  semnătura 

Consumatorul sau reprezentantul acestuia  

________________________________________ ______________________ 

______________ (numele, prenumele) _____________________  _ semnătura 

Notă: Actul se întocmeşte în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi se semnează de părţi. 
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Anexa 6. Clauzele contractului de furnizare a serviciului de apă și canalizare 
Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la serviciul  public de alimentare cu apă şi de   canalizare, 

aprobat prin Hotărârea  ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015  

CLAUZELE OBLIGATORII  

ale contractului de furnizare a serviciului public 

de alimentare cu apă şi de canalizare  

I. DATE GENERALE

1. Operatorul

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Consumatorul (casnic,

noncasnic)_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________

3. Locul de consum

_________________________________________________________________________ 

(municipiu, oraş, sat, comuna, localitatea, strada)

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

deţinând documentul ce atestă dreptul de proprietate nr.___________, Contractul de 

închiriere nr._____________ din  

__________________ sau alte acte legale _____________________________ 

4. Numărul de telefon al serviciului telefonic al operatorului 24 din 24 ore____________.

5. Debitul de apă  _____m3/h.

6. Punctul de delimitare

este__________________________________________________

______________________________________________________________________

_______.  Actul de delimitare se anexează (în cazul consumatorilor noncasnici).

7. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

8. Secţiunea branşamentului este ______   m2_, viteza mişcării apei este de _____m/s şi

durata consumului fraudulos este de  până la              luni.

II. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

9. Obiect al Contractului este furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare Consumatorului, la locul de consum specificat în datele generale.

10. Contractul este încheiat pentru o durată de timp _______________ (nelimitată sau

determinată la solicitarea Consumatorului), întocmit în două exemplare (câte un

exemplar pentru fiecare parte) şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele

părţi.

III. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE OPERATORULUI

11. Operatorul are următoarele obligaţii:
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a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Consumatorului, la punctul de delimitare, cu respectarea prevederilor Legii privind

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a prevederilor

Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) să respecte clauzele contractuale;

c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare

cu apă şi de canalizare;

d) să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare stabiliţi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

e) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în

punctul de delimitare  la parametrii fizici şi calitativi stabiliți;

f) să elibereze aviz de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de

canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere

a solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu

privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) să informeze Consumatorul, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media

şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere planificată a

furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de

reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.;

h) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în

domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;

i) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele pentru

serviciile acordate conform prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare

cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare şi să informeze Consumatorul prin mass media

privind măsurile ce trebuie întreprinse pentru protecţia contorului contra îngheţului,

în cazul în care se aşteaptă temperaturi scăzute ale aerului exterior;

j) să nu admită discriminarea Consumatorului, să calculeze plata pentru serviciul

furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor

pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu

pot fi imputate Consumatorului, în baza volumului de apă consumată, reieşind din

volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare);

k) să informeze Consumatorul cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la

eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de

deversare a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, Consumatorul

informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele

penalităţi plătite de acesta;

l) să restituie Consumatorului plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru

prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Legea privind serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare, Codul Civil şi Regulamentul cu privire la

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

m) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului la

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului 152 din

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi să

reia furnizarea serviciilor publice;

n) să prezinte, lunar, Consumatorului factura emisă în baza indicaţiilor contorului sau

în baza normelor de consum, în cazul în care nu este instalat contor, pentru plata

serviciilor furnizate la tarifele în vigoare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte

de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;

o) să determine consumul de apă şi a apelor uzate în circumstanţele stipulate la punctul

104 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de

canalizare;
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p) să prezinte, la cererea Consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă,

despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă

obligatoriu Consumatorului calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în

cazul consumului fraudulos;

q) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII

din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 6-8, art. 23), la

reclamaţiile, depuse în scris de Consumator;

r) să repare prejudiciile cauzate Consumatorului în cazul în care este demonstrată vina

Operatorului;

s) să restituie datoriile acumulate faţă de Consumator până la data suspendării sau a

rezilierii Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare;

t) să informeze Consumatorul privind modalităţile de soluţionare a problemelor

abordate de către acesta;

u) să asigure încasarea de la Consumator a plăţilor pentru serviciul public de alimentare

cu apă şi de canalizare, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor poștale sau al

oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în Regulamentul cu privire la

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

v) să reducă plăţile pentru serviciile furnizate în caz de nerespectare de către Operator a

nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile furnizate;

w) să asigure accesul Consumatorului la serviciul telefonic 24 din 24 ore al

Operatorului, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;

x) să efectueze citirea indicaţiilor, controlul contorului şi a sigiliilor aplicate numai în

prezenţa Consumatorului sau al reprezentantului acestuia.

12. Drepturile Operatorului sunt:

a) să aibă acces la contoarele instalate la Consumator, la căminele de control,

instalaţiile aflate pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicaţiilor

contoarelor, prelevarea probelor pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru

prezentare la verificarea metrologică şi pentru controlul  contoarelor şi al sigiliilor

aplicate acestora, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de

canalizare ale Consumatorului în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Accesul se va efectua doar în

prezenţa Consumatorului sau a reprezentantului acestuia;

b) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de Legea privind serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public

de alimentare cu apă şi de canalizare;

c) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în conformitate cu

prevederile punctului 140 din Regulamentul cu privire la serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare;

d) să aplice Consumatorului penalitate pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura

de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat;

e) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul

consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile

punctelor  125-128  din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu

apă şi de canalizare;

f) să corecteze factura eronată, conform punctelor 122-124 din Regulamentul cu privire

la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de Regulamentul

cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

h) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea Consumatorului
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noncasnic sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii apelor uzate 

deversate de către consumătorul noncasnic în sistemul public de canalizare, precum 

şi al debitelor maxime ale acestora; 

i) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la

depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de

canalizare, volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea

tarifului pentru serviciul de canalizare şi să lichideze din contul acestora  conectările

neautorizate.

IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CONSUMATORULUI

13. Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile

stabilite în Contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea privind serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare şi în Regulamentul cu privire la serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea

indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză, la contorul

controlului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale

interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public

de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la serviciul public

de alimentare cu apă şi de canalizare;

c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit

în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului

public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea privind

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului public

de alimentare cu apă și de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri

adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în actele

normative în domeniu;

e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de

Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind

volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;

g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate Operatorului în modul şi în

termenele stabilite de Legea cu privire la petiţionare;

h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu

prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,

Codului Civil şi Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi

de canalizare;

i) să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea privind serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare, Legea privind protecţia consumatorilor şi

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

j) la sistarea furnizării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată, şi la

suspendarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de

canalizare pe o perioadă de timp  nu mai mică de 3 luni;

k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de

furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu

Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Regulamentul

cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

l) să verifice şi să constate respectarea de către Operator a prevederilor contractului de
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furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;

n) la eliberarea de către Operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul

necesităţii majorării debitului de apă;

o) la despăgubiri din partea Operatorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al Operatorului, numărul de telefon

al căruia se indică în mod obligatoriu şi în factură.

14. Obligaţiile Consumatorului  sunt:

a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii privind serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Regulamentul cu privire la serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) să prezinte Operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau

reîncheierea, modificarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare

cu apă şi de canalizare;

c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare

aflate în gestiunea sa în conformitate cu prevederile Legii privind serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public

de alimentare cu apă şi de canalizare, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de

apă de la reţelele proprii;

d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să

întreprindă măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului;

e) să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei

corespunzătoare, pentru citirea indicaţiilor contorului, pentru demontarea  contorului

şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii

contorului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor

sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare;

f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei

corespunzătoare, la căminurile de control pentru prelevarea probelor de control, la

reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul

Consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;

g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă

şi de canalizare şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului;

h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;

i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de

canalizare;

j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de

actele normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot

afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;

k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în

care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;

l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii privind

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la instalaţiile interne de apă şi

de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz

de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru

sănătatea publică;

m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, Operatorul despre toate cazurile

înstrăinării  imobilului, precum şi despre modificarea altor date menţionate în

contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de
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alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a 

substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de 

poluanţi, precum şi în alte cazuri prevăzute de Legea privind serviciul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare; 

o) să sesizeze imediat Operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau

violarea sigiliilor aplicate;

p) să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral Operatorului

plata pentru serviciile furnizate şi penalităţile calculate conform prevederilor

contractului;

q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului

şi al sigiliilor aplicate;

r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului,

situate pe proprietatea consumatorului;

s) să solicite Operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru

alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a serviciului public de

alimentare cu apă şi de canalizare;

t) să numească prin ordin şi să prezinte Operatorului persoanele responsabile pentru

prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective

(consumatorul noncasnic);

u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze

actele respective (consumatorul noncasnic);

v) să respecte condiţiile de deversare a apelor uzate, să nu evacueze în sistemul public

de canalizare a substanțelor interzise spre deversare şi a substanțelor care pot

provoca avarieri ale reţelelor sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare

(consumatorul noncasnic);

w) să comunice imediat Operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic

care pot aduce la deteriorarea a regimului normal de funcţionare al reţelelor publice

şi instalaţiilor de epurare (consumatorul noncasnic);

x) să întreţină în condiţii normale căminul de branşare şi căminul de control al calităţii

apelor uzate.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

15. În conformitate cu prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de

canalizare, Codului Civil şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare, Operatorul restituie suma percepută suplimentar de

la Consumator şi repară prejudiciile cauzate Consumatorului în procesul de furnizare a

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

16. Operatorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în cazul

în care acestea nu sunt datorate culpei Operatorului.

17. Consumatorul repară daunele justificate, provocate de nerespectarea prevederilor

contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

VI. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA INSTALAŢIILOR INTERNE DE APĂ ŞI

DE CANALIZARE, ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA FURNIZAREA SERVICIULUI

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 

18. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei consumatorului sau recepţionarea

apelor uzate de la consumator, preîntâmpinând în prealabil Consumatorul, în

următoarele cazuri:

a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale

consumatorului, şi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de

exploatare tehnică;
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b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului, împuternicit

cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau

de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise

sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi

prelevarea probelor de ape uzate, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea

distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru

executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc.

Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act,

care urmează să fie expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;

c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;

d) neîndeplinirea de către Consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul

privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau

privind cerinţele de protecţie a mediului;

e) neachitarea de către Consumator a facturii pentru serviciul furnizat de Operator în

decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în factură,

prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul  66 lit. q)

din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru

serviciul recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată

indicată în factura, prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la

punctul 66 lit. q) din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă

şi de canalizare.

19. Suspendarea furnizării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la

consumator se efectuează prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare

de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în

zilele lucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne

de apă şi de canalizare ale Consumatorului se efectuează numai după avizarea

consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează

consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru

deconectare.

20. Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne de

apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după

înlăturarea de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea

tarifului pentru reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de

apă şi de canalizare ale consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de

canalizare, în termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce Consumatorul a

solicitat reconectarea.

21. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, de la

sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea consumatorului, se

efectuează în termen de cel mult 7 zile calendaristice, după depunerea de către

Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor respective şi asigurării accesului

personalului Operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.

22. Limitarea volumului de apă furnizat Consumatorului se va efectua de către Operator

după expediere consumatorului a avizului de limitare.
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Anexa 7. Somație

SOCIETATEA PE ACȚIUNI  S.A.  „ APĂ-CANAL CHIȘINĂU”” 
str. Albișoara, 38 mun. Chișinău MD - 2005 

tel. 022 -256 -901, fax:022-222-349, e-mail acc@acc.md
__________________________________________________________________ 

nr._________din_____________ 

  Administratorul S.R.L. _____ 
       str. ______________________ 
        _________________________ 

S O M A Ț I E  
în sumă de __________________ lei  

Conform  contractului nr._____________ din______ S.A.„Apă-Canal Chișinău” Vă 
furnizează/prestează  serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la locul de consum 
din str. Viilor, nr.___. 

D-voastră nu v-ați onorat obligațiunile stabilite în pct 2.2.2 din contract privind achitarea
serviciilor furnizate/prestate în termenul stabilit în factura de plată. 

Vă aducem la cunoștință că pentru perioada  01.2016- 05.2016 ați acumulat o datorie în 
sumă de ______________lei . 

Totodată, în conformitate cu  pct. ________ din contract s-a calculat penalitate în mărime de 
0,1 la sută din suma neplătită pentru fiecare zi întârziată, în mărime de ________lei. 

Conform  art.514 Cod Civil, obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din orice 
alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii . 
     Conform 572(2) Cod Civil, obligația  trebuie să fie executată în modul corespunzător, cu bună-
credință, la locul și momentul stabilit. 

În contextul celor expuse, solicităm în termen de 10 zile calendaristice din data 
recepționării prezentei  somații  să  achitați benevol  suma de 10 015, 61lei. 

În caz de neachitare în termenul stabilit a sumei indicate  vom fi nevoiți să ne adresăm   
în instanţa de judecată, ceia ce va duce la  suportarea  din partea Dvs  a cheltuielilor 
suplimentare:  taxa de stat  în mărime de 3% din suma datoriei și alte cheltuieli de judecată, 
precum și taxele de executare silită. 

 Director general   ______________  

ex._____________ 
022 256 983 
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Anexa 8. Cerere de chemare în judecată 

 Judecătoria raionului Nisporeni 
     str. I. Vodă nr. 5,  or. Nisporeni MD-6427 

 Reclamant: S.A. „ Apă Canal Chișinău” 
   str. Albișoara, 38,mun. Chișinău MD 2005 

    tel. 022 -256 -901, fax:022-222-349, e-mail acc@acc.md 
 C/F 1000000000000 
 Cod IBAN 00000000000000000 
 BC  „ProCreditBank”,  

  Pîrît:    S.R.L.  _________________ 

  C/F 10000000000000 
  cod IBAN   0000000000000000 

r-nul Nisporeni, satul Grozești.  MD 6427
tel.00000000,  fax  0000000000

    Cerere de chemare în judecată 
  cu privire la   încasarea datoriei  

     Prin prezenta, solicităm: 
1. Admiterea  cererii de chemare în judecată.
2. Încasarea  de la S.R.L. ____________ în beneficiul SA„ Apă-Canal Chişinău” a
- datoriei în sumă de  61178,78lei ,
- penalității   în sumă de 4719,34lei,
- taxei de stat în sumă de 1 976,94 lei.

 Motivele  cererii sunt următoarele: 

În fapt, S.A.,,Apă-Canal Chişinău”, în baza Contractului  nr.______din _____, furnizează/ prestează 
serviciul public  de alimentare cu apă şi de canalizare,  la locul de consum  din  str. ______________. 

 Potrivit  pct 4.1.1. din contract,  consumatorul este obligat să achite  lunar, în termenele 
stabilite facturile de plată emise,  conform tarifelor în vigoare. 

Pîrîtul  nu și-a onorat obligațiunile contractuale stabilite în pct. 4.1.1 și  n-a achitat plata pentru 
serviciile furnizate în perioada 04.2015-01.08.2016, respectiv datoria   acumulată constituie suma de 
61178,78 lei .  

În conformitate cu  pct. 5.6  din contract s-a calculat penalitate în mărime de 0,1 la sută din suma 
neplătită pentru fiecare zi întârziată, în mărime de 4719,34 lei . 

În scopul soluționării litigiului în cauză pe cale extrajudiciara, am adresat  reclamaţia nr.11.5-
08/2007 din 10.07.2016,  la care nu  am primit răspuns. 

      Conform prevederilor art. 17 lit. g) din Legea  privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 303 din 13.12.2013, consumatorul  este obligat să achite, în termenele stabilite, facturile 
pentru serviciul public  de alimentare cu apă și de canalizare. 

Potrivit  art.  512 Cod Civil al RM,  în virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să 
pretindă de la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. 

      Prevederile  art.514, 572(2) Cod Civil,  stipulează că, obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit 
(delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii . 
 Obligația  trebuie să fie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și momentul 
stabilit. 

      Conform   art. 2, 3, alin.1 lit. a) din Legea taxei de stat, nr. 1216 din 03.12.1992,  taxa de stat  se 
încasează pentru  cererile de chemare în judecată în cuantum de 3%  din valoarea acțiunii. 
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        În drept, întemeiem prezenta acțiune în baza dispozițiilor art. 512,514,572, 970 din Codul  Civil 
al RM, art. 17 lit g) din Legea 303/2013, art.2,3 din Legea taxei de stat, nr. 1216 /1992 , art.38,166,167 
Codul de Procedură Civilă al RM. 

La cerere anexăm: 
1. copia contractului nr. 156634 din 03.05.2005,
2. copia actului de cercetare din 05.04.2015,
3.copia reclamației  nr.11.5-08/2007 din 10.07.2016 și avizul de recepție,
4.calculul desfăsurat al datoriei pentru perioada 04.2015-01.08.2016,
5.dispoziția de plată a taxei de stat nr.364 din 10.08.2016,
6.copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice,
7.copia procurii.

   Director   ______________ 



156 

Anexa 9. Fișa de evidență
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Anexa 9. Fișa de evidență (continuare)
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Anexa 10. Diagrama de flux
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Introducere 

La baza elaborării prezentului Normativ în construcţii (MSN) este proiectul CH1,1n-ului «BHyrpeHH"1Lii 
BOAonpoBo.Q 1,1 KaHan1,1Jal.("1R» actualizat, elaborat de colectivul de autori sub conducerea 
OAO «CaHTexHl/1111- npoeKT». 

Lucrarea a fost executată cu scopul: 

- înlăturării erorilor şi interpretării neunivoce a anumitor prevederi, observate în procesul aplicării do
cumentului în vigoare;

_ aducerii prevederilor învechite în conformitate cu condiţiile actuale, caracterul relaţiilor economice şi 
legislaţia în vigoare; 

- luării în consideraţie dezvoltarea materialelor şi tehnologiilor în domeniul construcţiilor.

Normativul cuprinde recomandări care permit sporirea siguranţei obiectelor proiectate şi îmbunătăţirea 
considerabilă a calităţii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă rece şi caldă. Coloanele de 
apă rece şi caldă, la care se racordează obiectele sanitare, se recomandă a fi amplasate în afara limi
telor apartamentelor de locuit, în nişele reţelelor edilitare fiind amenajate la fiecare etaj cu cutii colec
toare, dimensiunea cărora trebuie să fie suficientă pentru efectuarea lucrărilor necesare de exploata
re. 

Acest lucru oferă posibilitatea deconectării conductei de apă rapide în orice apartament sau alte încă
peri cu ajutorul robinetelor de închidere - deschidere, unde a avut loc o avarie (fără a fi deconectată 
toată coloana), indiferent de prezenţa sau lipsa locatarilor din apartament. În afară de aceasta, perso
nalul de întreţinere va avea posibilitatea unui control asupra parametrilor necesari ai sistemelor de 
alimentare cu apă: presiunea şi debitul de apă în fiecare apartament rezidenţial, parte a clădirii sau 
spaţiilor publice de destinaţie specială, în orice moment al zilei şi operativitatea remedierii defecţiunilor 
apărute, precum şi să efectueze o verificare profilactică a sistemelor de alimentare cu apă în conformi
tate cu graficele aprobate, şi în caz de necesitate, să schimbe armătura veche sau defectă, aparatele 
de măsură şi control etc. 

IV 
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NORMATIV j N CONSTRUCTII 

Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare 

Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare 

YcTaHOBKIII III ceTIII BOAOCHa6>KeHlll51 III KaHaJ11113al..ţllllll 

BHyi-peHHllll4 BOAOnpOBOA III KaHaJ111138L.ţlll51 

lnstallations and networks of water supply and sewerage 

Internai installation of water supply and sewerage 

Data punerii în aplicare: 2015-11-27 

1 Domeniu de aplicare 

Prezentul Normativ în construcţii (în continuare - Normativ) se referă la sistemele interioare de alimen
tare cu apă rece şi caldă, canalizarea apelor menajere, industriale şi meteorice a clădirilor şi edificiilor 
de diferite destinaţii cu înălţimea până la 75 metri. 

Prezentul Normativ nu se referă la: 

- sistemele de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor ale întreprinderilor, care produc sau
depozitează substanţe explozive, uşor inflamabile şi combustibile, precum şi la alte obiecte, la care
cerinţele pentru sistemul interior de combatere a incendiilor sunt stabilite de documentele normative
corespunzătoare;

- sistemele automate de stingere cu apă a incendiilor;

- punctele de termoficare;

- instalaţiile de tratare a apei calde de consum;

- sistemele de alimentare cu apă caldă, ce distribuie apa pentru nevoi tehnologice ale întreprinderilor
industriale (inclusiv pentru tratamente) şi la sistemele de alimentare cu apă în limita utilajului tehnolo
gic;

- sistemele speciale de alimentare cu apă industrială (apă deionizată, răcire profundă etc.).

2 Referinte normative 

Lista documentelor normative, la care se fac referinţe în prezentul Normativ, este prezentată în anexa 
A. 

3 Termeni si definitii ' ' 

Termenii şi definiţiile care se aplică în prezentul Normativ sunt prezentate în anexa B. 

1 
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4 Prevederi generale 

4.1 Conductele, montate în afara clădirii, inclusiv cele destinate pentru stingerea incendiilor exteri-
oare, trebuie să corespundă normativelor pentru reţelele exterioare de alimentare cu apă şi canaliza
re. La proiectarea sistemelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor menajere, industriale 
şi meteorice trebuie respectate cerinţele altor documente normative în vigoare. 

Prepararea apei calde trebuie prevăzută în conformitate cu NCM G.04.07. 

4.2 La toate tipurile de clădiri, construite în zonele canalizate, trebuie prevăzute sisteme interioare 
de alimentare cu apă şi canalizare. 

Calitatea apelor uzate după epurare în instalaţiile locale de epurare trebuie să corespundă condiţiilor 
tehnice de recepţionare a acestora în reţeaua exterioară de canalizare şi normativelor departamenta
le. 

În zonele necanalizate ale localităţilor trebuie prevăzute reţele interioare de alimentare cu apă şi cana
lizare cu instalaţii locale de epurare a apelor uzate pentru clădirile de locuit cu peste două etaje, hote
luri, aziluri de invalizi şi bătrâni, spitale, maternităţi, policlinici, ambulatorii, dispensare, staţii sanitaro
epidemiologice, sanatorii, case de odihnă, staţiuni balneare, instituţii de învăţământ preşcolar, şcoli 
internat, instituţii şcolare primare şi secundar-profesionale, licee, cinematografe, cluburi şi alte localuri 
de agrement, unităţi de alimentaţie publică, instituţii sportive, băi şi spălătorii. 

NOTE: 

1. În clădirile industriale şi auxiliare sistemele interioare de alimentare cu apă şi canalizare se permite a nu fi prevăzute în cazu
rile, în care întreprinderea nu are sistem centralizat de alimentare cu apă şi numărul de angajaţi nu depăşeşte 25 de muncitori
pe schimb. 

2. În clădirile dotate cu reţea interioară de alimentare cu apă pentru consum menajer şi industrial este necesar să se prevadă 
reţeaua interioară de canalizare.

4.3 În zonele necanalizate ale localităţilor, se admite dotarea cu haznale a următoarelor clădiri şi 
construcţii dacă debitul apelor uzate nu va depăşi 1 m3 pe zi: 

- clădiri de producţie şi auxiliare ale întreprinderilor industriale, al căror număr de muncitori nu depă
şeşte 25 pe schimb;

- case de locuit cu înălţimea de 1-2 etaje;

- cămine de locuit cu înălţimea de 1-2 etaje, pentru un număr de maximum 50 de persoane;

- obiecte cu destinaţie sportivă şi recreativă prevăzute pentru un număr de 240 de locuri, exploatate
doar pe timp de vară;

- cluburi şi alte localuri de divertisment, pentru un număr de maximum 50 de persoane;

- construcţii cu destinaţie sportivă cu suprafeţe deschise.

- întreprinderi de alimentaţie publică pentru un număr de maximum 25 de locuri.

4.4 Necesitatea amenajării reţelelor interioare de canalizare a apelor meteorice se reglementează 
prin NCM C.04.03 şi CH111n 2.08.01. 

4.5 Ţevile, armaturile, echipamentele şi materialele utilizate la construirea reţelelor interioare de 
alimentare cu apă rece şi caldă, canalizarea apelor uzate şi meteorice, trebuie să corespundă cerinţe
lor prezentului normativ, standardelor naţionale, regulilor sanitara-epidemiologice şi altor documente 
conform legislaţiei în vigoare. 

4.6 Nu se admite pozarea conductelor reţelelor interioare de alimentare cu apă, canalizarea apelor 
uzate şi meteorice, în locurile, unde accesul în timpul exploatării acestora şi în cazuri de avarie, impu-
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ne slăbirea structurilor şi elementelor portante ale clădirii şi construcţiei (fundaţiilor, elementelor de 
protecţie şi planşeelor). 

5 Determinarea debitelor de calcul de apă şi de ape uzate 

5.1 Pentru calculul hidraulic al reţelelor instalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi determinarea 
parametrilor utilajului trebuie utilizate următoarele debite de calcule de apă caldă şi rece: 

- debitele zilnice medii (anuale) de apă (total - q1011, apă caldă - qh
1, apă rece - qc

1) pe durata de calcul
de consum de apă (t, h), m3/zi);

- debitele zilnice maxime (total - Q101max, apă caldă - Ohmax, apă rece - ocmax), m3/zi;

- debitele orare maxime (total - q101
hr, apă caldă - qh

hr, apă rece - qc
hr), m3/h;

- debitele orare minime (total - q101
hrmin, apă caldă - qh

hrmin, apă rece - qc
hrmin), m3/h;

- debitele secundare maxime (total - q10', apă caldă - qh, apă rece - qc), m3/s;

Debitele de calcul (specifice medii anuale) zilnice de apă pentru diferiţi consumatori se adoptă în con
formitate cu tabelele C.1 şi C.2 din anexa C. 

Debitele de calcul (medii orare) de apă pentru diferite obiecte sanitare şi tehnice se adoptă în confor
mitate cu tabelul C.3 din anexa C. 

Debitele zilnice maxime de apă (total, apă caldă, apă rece) se determină prin produsul valorilor medii 
corespunzătoare debitelor zilnice de apă cu coeficientul maxim de neuniformitate (Kd), adoptate con
form tabelului C.4 din anexa C. 

Debitele de calcul orare şi secundare maxime se determină în conformitate cu tabelul C.5 - C.9 din 
anexa C, luând în calcul pct.5.2. 

Debitele de calcul orare medii de apă (total - q10'r, apă caldă - qhr, apă rece - q�) se determină prin 
divizarea debitelor zilnice medii de calcul de apă corespunzătoare la durata calcul a consumului de 
apă (T, h). 

Debitele zilnice medii de apă (total - Q101r, apă caldă - Qhr, apă rece - Q�) se determină prin însuma
rea valorilor debitelor zilnice medii de apă ale diferiţilor consumatori şi/sau a obiectelor sanitare, insta
laţiilor de alimentare cu apă a totîntreg sau în părţi separate. 

5.2 Debitele de calcul a apei rece în instalaţiile de alimentare cu apă (total, a apei reci) se determi-
nă în funcţie de: 

a) debitul specific mediu orar de apă, 1/h, raportat la un singur consumator sau obiect sanitar;

b) numărul consumatorilor de apă U şi/sau numărul obiectelor sanitare N (pentru instalaţie integrală şi
pentru porţiuni separate ale schemei de calcul a reţelei de alimentare cu apă). Dacă nu se cunoaşte
numărul de obiecte sanitare (de puncte de distribuţie a apei) N, se admite de a se adopta numărul lor
ca fiind egal cu cel al consumatorilor U.

c) numărul consumatorilor U în clădirile de locuit şi clădirile cu multe apartamente, conform tabelelor
C.6 - C.9 din anexa C. La utilizarea tabelelor C.6 - C.9 debitele medii zilnice trebuie adoptate în con
formitate cu tabelul C.1 pentru clădiri de locuit în funcţie de gradul de dotare cu instalaţii tehnico
sanitare.

Debitele de calcul de apă în instalaţiile interioare de alimentare cu apă caldă se determină conform 
capitolului 1 O: 
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_ pentru regimul de distribuţie a apei similar cu cele specificate în a) b) şi c) ţinând cont de debitul de 
circulaţie vehiculat pe tronsoanele de la punctul de încălzire până la primul punct de consum al apei: 

- pentru regimul de circulaţie la calculul termohidraulic;

Debitele de calcul orare minime (total, apă caldă, apă rece), m3/h, se determină cu formula: 

Qhr min = QT x Kmin , (1) 

în care K min- se adoptă conform tabelului 1 în funcţie de valoarea lui Kmax, calculate cu formula: 

K = qhr max , (2) 
max qT 

în care Qhr max - debitul de calcul orar maxim de apă, se adoptă ca fiind egal cu Qh/01 sau cu Qhrhşi, res
pectiv, Qhrc . 

Tabelul 1 

Kmax 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,00 >3.00

Kmin 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 

5.3 Pentru coloanele sistemelor de canalizare, în calitate de debit de calcul, se consideră debitul 
secundar maxim de la obiectele sanitare racordate la coloană, care nu provoacă aspiraţia gărzii hidra
ulice la oricare obiect sanitar (receptor de apă uzată). Acest debit trebuie determinat ca suma debitului 
de calcul maxim exprimat în 1/s de apă pentru toate obiectele sanitare, la care apele uzate intră în 
coloană (determinat conform cerinţelor pct.5.1) şi debitului de calcul maxim de la obiectul cu debit 
maxim (tabelul C.3 anexa C, de exemplu de la vasul de closet 1,6 1/s). 

5.4 Pentru conductele de legătură ale sistemelor de canalizare în calitate de debit de calcul trebuie 
considerat debitul qs1, 1/s, al cărui valoare se calculează în funcţie de numărul obiectelor sanitare N, 
racordate la tronsonul proiectat al conductei, şi lungimea acestui tronson de conductă L, m, cu formu
la: 

în care: 

qh/01 - debitul orar maxim total de apă, m3/h;

Ks- coeficient, adoptat conform tabelului 2; 

lot 

q ,1 =�+K xq ,.2, 
3,6 '

0 
(3) 

qo5
•

2 
- debitul de calcul maxim, 1/s, de la obiectul sanitar cu capacitatea maximă (tabelul C.3 anexa C). 

N 
1 

4 0,61 

8 0,63 

12 0,64 

16 0,65 

20 0,66 

24 0,67 

28 0,68 

32 0,68 

36 0,69 

40 0,70 

Tabelul 2. Valorile lui Ks în funcţie de numărul obiectelor sanitare N 
şi lungimea conductei de legătură L 

Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 

0,51 0,46 0,43 0,40 0;36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 

0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 

0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 

0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 

0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 

0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 

0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 

0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 

0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 

0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 

4 

500 1000 

0,15 0,13 

0,16 0,13 

0,16 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,15 

0,18 0,15 

0,18 0,15 

0,19 0,16 

0,19 0,16 
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Tabelul 2 (continuare) 

N 
Valorile lui Ks la L, m, egală cu 

1 3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 500 1000 

100 0,77 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 0,23 0,20 

500 0,95 0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,50 0,44 

1000 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,77 0,71 

NOTĂ - Drept lungime, L, trebuie adoptată distanţa de la ultima coloană a tronsonului de calcul până la cea mai apropiată 
racordare a următoarei coloane sau, în lipsa unor astfel de racordări, până la cel mai apropiat cămin de canalizare. 

6 Calitatea, temperatura şi presiunea apei în sistemele de alimentare cu apă 

6.1 Calitatea apei reci şi calde (indicatorii sanitara-epidemiologici şi fizico-chimici) livrate în scopuri 
menajere şi potabile, trebuie să corespundă normelor în vigoare. Calitatea apei furnizate pentru nece
sităţi industriale se determină prin tema de proiect (cerinţele tehnologice). 

6.2 Temperatura apei calde în conductele de distribuţie trebuie să fie de minimum 60°C şi de ma
ximum 75°C. 

NOTĂ- Cerinţele prezentului punct nu se referă la punctele de distribuţie a apei pentru nevoi industriale (tehnologice), precum 
şi la punctele de distribuţie a apei pentru nevoile personalului de deservire a instituţiilor specificate. 

6.3 În încăperile instituţiilor preşcolare temperatura apei calde, furnizate la armatura de distribuire a 
duşurilor şi lavoarelor, nu trebuie să depăşească 37°C. 

6.4 Alegerea schemei de preparare a apei calde şi, după caz de tratare a ei, trebuie să se facă în 
conformitate cu cerinţele documentului normativ NCM G.04.07 şi cu normativele de proiectare a punc
telor termice. 

6.5 În sistemele de alimentare cu apă caldă a unităţilor de alimentaţie publică şi altor consumatori, 
unde este nevoie de apă caldă cu temperatura mai mare decât cea specificată în pct.6.2, trebuie pre
văzută încălzirea suplimentară a apei cu instalaţii locale de preparare a apei calde. 

6.6 Temperatura apei calde, distribuită de instalaţiile de preparare a apei calde în conductele de 
distribuţie ale sistemelor centralizate de apă caldă, trebuie să corespundă cerinţelor de proiectare a 
punctelor de termoficare. 

6.7 Presiunea hidrostatică în sistemul de alimentare cu apă pentru consum menajer sau pentru 
consum menajer şi combaterea incendiilor, la cota inferioară de poziţionare a obiectelor sanitare nu 
trebuie să depăşească 0,6 MPa, la cota superioară de poziţionare a obiectelor sanitare - conform 
datelor tehnice ale acestor obiecte, iar în lipsa unor astfel de date - de minimum 0,04 MPa. 

6.8 În localităţile şi la întreprinderile, unde sursele de alimentare cu apă potabilă nu asigură toate 
necesităţile consumatorilor, în urma unui studiu de fezabilitate şi în baza temei de proiectare, se admi
te ca la pisoare şi la rezervoarele vaselor de closet să se alimenteze cu apă de calitate nepotabilă. 

7 Sisteme de alimentare cu apă rece şi caldă 

7 .1 Sistemele de alimentare cu apă rece şi caldă pot fi centralizate sau locale. 

7.2 Sistemul interior de alimentare cu apă (apă menajeră şi potabilă, industrială, pentru combaterea 
incendiilor) cuprinde: branşamente la clădiri, noduri pentru măsurare şi înregistrare a consumului de 
apă rece şi caldă, reţea de distribuţie, coloane, conducte de legătură la obiectele sanitare şi instalaţiile 
tehnologice, armatură de distribuţie, de închidere şi reglare a apei. În funcţie de condiţiile locale şi 
tehnologia de producţie, în sistemele interioare de alimentare cu apă se admite prevederea unor re
zervoare de acumulare (înmagazinare) şi de compensare. 
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7.3 În clădiri (construcţii), în funcţie de destinaţia acestora, trebuie prevăzute următoarele sisteme 
interioare după scopul întrebuinţării apei cum ar fi: 

- pentru consum menajer;

- pentru consum menajer şi combaterea incendiilor;

- pentru combaterea incendiilor;

- pentru consum industrial (unul sau mai multe).

Sistemele pentru combaterea incendiilor în clădiri şi construcţii, care dispun de reţele de alimentare cu 
apă menajeră sau industrială, se recomandă de a fi combinate cu una din aceste reţele. 

7.4 În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, pentru menţinerea temperaturii la punctele 
de distribuţie a apei la nivelul specificat în pct.6.2, trebuie prevăzută circulaţiei apei calde în perioada 
opririi distribuţiei de apă. 

Se admite de a nu se prevedea circulaţia apei calde în sistemele centralizate de alimentare cu apă 
caldă cu un consum reglementat în timp, dacă temperatura în reţelele de distribuţie nu va coborî sub 
cea indicată în capitolul 6 din prezentul normativ. 

7.5 În clădirile, unde presiunea de calcul a apei la obiectele sanitare, armăturile obiectelor sanitare 
(robinete, baterii de amestec) depăşeşte valorile admisibile, indicate în pct.6.7, trebuie instalate regu
latoare de presiune la fiecare etaj (apartament) sau armatură cu regulator de debit de apă încorporat. 

7.6 În camerele de baie şi duşuri trebuie instalate uscătoare de prosoape. 

Soluţiile de planificare arhitecturală trebuie să permită instalarea uscătoarelor de prosoape într-un loc 
comod pentru exploatare. 

Uscătoarele de prosoape pot fi conectate la conductele de distributie ale sistemelor de alimentare cu 
apă caldă, la sistemele de încălzire, la sistemul de alimentare cu e�ergie electrică. În cazul unei justi
ficări, se admite ca uscătoarele de prosoape să fie instalate pe conductele de circulaţie a apei calde. 

7.7 În clădirile de locuit şi publice care au mai mult de patru etaje se recomandă interconectarea 
coloanelor de distribuţie a apei calde cu conductele de circulaţie. 

7.8 La distribuirea apei menajere nu se admite racordarea obiectelor sanitare şi a instalaţiilor tehno-
logice la conductele de circulaţie a apei calde. 

7.9 Conductele sistemelor de alimentare cu apă caldă, cu excepţia conductelor de racordare la 
obiectele sanitare, trebuie să fie izolate contra pierderilor de căldură. Conductele sistemului de alimen
tare cu apă rece (cu excepţia conductelor ramificate destinate combaterii incendiilor), care se insta
lează în canale, nişe, grupuri sanitare, tunele, precum şi în încăperile cu umiditate ridicată, trebuie să 
fie izolate pentru evitarea formării de condens. 

7.1 O La pozarea ascunsă a conductelor în şliţuri, în elementele pardoselilor, în tavane suspendate 
trebuie utilizate ţevi din materiale plastice, care trebuie montate fără îmbinări demontabile. 

Îmbinarea acestor ţevi cu alte conducte şi montarea dispozitivelor de închidere trebuie executate în 
locuri deschise pentru a uşura montarea şi exploatarea acestora. 

8 Sisteme de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor 

8.1 Pentru clădirile de locuit, publice, administrativ-sociale, precum şi pentru clădirile administrativ
sociale ale întreprinderilor industriale necesitatea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru 
combaterea incendiilor, precum şi debitul minim de apă pentru stingerea incendiilor trebuie să se de-
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termine în conformitate cu tabelul 3, iar pentru clădirile industriale şi depozite - în conformitate cu ta
belul 4. 

Necesitatea prevederii unui sistem de stingere automată a incendiilor trebuie adoptată conform NCM 
E.03.03. În acest caz trebuie luată în considerare funcţionarea concomitentă a hidranţilor de incendiu,
instalaţiilor cu sprinkler/drencer, precum şi pulverizatoare.

Tabelul 3 

Clădiri de locuit, clădiri publice, clădiri şi încăperi 
Debitul minim de apă pentru 

pentru instituţii şi organizaţii , instituţii culturale, de Numărul 
divertisment, clădiri sociale şi încăperi ale de jeturi 

stingerea interioară a incendiilor, 

întreprinderilor industriale 
1/s, pentru un singur jet 

1. Clădiri de locuit:

la înălţimea de la 28 până la 50 m 1 2,5 

idem, cu lungimea totală a culoarelor peste 1 O m 2 2,5 

la înălţimea de la 50 până la 75 m 2 2,5 

idem. cu lungimea totală a culoarelor peste 10 m 3 2,5 

înălţimea de la 75 până la 100 m 4 2,5 

2. Clădiri administrativ-publice

înălţimea de la 15 până la 28 m, inclusiv şi volumul până 
1 2,5 

la 25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m, şi volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

3.lnstituţii culturale, de divertisment, biblioteci, arhive şi
conform CH1-1n 2.08.02 

edificii sportive
4. Cămine şi clădiri publice, nespecificate în poziţiile 2
si 3:
înălţimea până la 28 m şi volumul de la 5 OOO până la 25

1 2,5 
OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m şi volumul până la 25 OOO m3 2 2,5 

idem. cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

5. Clădiri administrativ-sociale ale întreprinderilor indus-
triale:

volumul de la 5 OOO până la 25 OOO m3 1 2,5 

volumul peste 25 OOO m3 2 2,5 

6. Clădiri multifuncţionale

înălţimea până la 28 m şi volumul de la 5000 până la 
2 2,5 

25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 3 2,5 

înălţimea de la 28 până la 50 m şi volumul până la 
3 2,5 

25 OOO m3 

idem, cu volumul peste 25 OOO m3 4 2,5 

Volumul clădirii se determină conform CH1.1n 2.08.02, iar înălţimea conform CH1.1n 2.08.1. 

Dacă există ţevi şi furtunuri de refulare sau alte echipamente cu diametrul de 38 mm, debitul minim de 
apă pentru clădirile de locuit se admite de a fi adoptat egal cu 1,5 I/s pentru un singur jet. 
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Tabelul 4 

Gradul de rezistenţă 
Numărul de jeturi şi debitul minim, 1/s, ce revine unui jet, pentru 

Categoria combaterea incendiilor în interiorul clădirilor industriale şi depozite 
la foc a clădirilor de pericol cu înăltimea până la 50 m şi volumul, mii m3 

industriale şi de incendiu de la 0,5 de la 5 până de la 50 de la 200 de la 400 
depozitelor până la 5 la 50 până la 200 până la 400 până la 800 

I şi li A, 6,8 2x2,5 2x5 2x5 3x5 4x5 

III B 2x2,5 2x5 2xs - -

III r, .Q, - 2x2,5 2x2,5 - -

IV şi V B 2x2,s 2x5 - - -

IV şi V r, .Q, - 2x2,5 - - -

NOTĂ- Pentru fabrici-spălătorii sistemul interior de combatere a incendiilor trebuie prevăzut în încăperile de prelucrare i,;i depo
zitare a rufelor uscate. 

Debitul minim de apă pentru combaterea incendiilor interioare, în clădirile cu înălţimea şi volumul pes
te cele indicate în tabelele 3 şi 4, trebuie justificat şi avizat în modul stabilit. 

Numărul de jeturi şi debitul specific al unui jet pentru clădiri: 

- preponderent de construcţie tip carcasă cu elementele scheletului din lemn masiv sau stratificat şi
elemente de închidere din lemn, care au fost supuse unui tratament ignifug, se adoptă în funcţie de
categoria de explozie şi incendiu a încăperilor amplasate în acestea, privind pericolul de explozie şi
incendiu, ca pentru clădirile de gradul IV de rezistenţă la foc ţinând cont de cerinţele din pct.8.3;

- preponderent cu schelet metalic neprotejate şi elemente de îngrădire din foi de material necombusti
bil protejate cu termoizolant, grupa de combustibilitate C1, se adoptă conform tabelului prezentat în
funcţie de categoria pericolului de explozii şi incendiu a încăperilor amplasate în aceste clădiri, ca
pentru clădirile de gradul de rezistenţă la foc 111, ţinând cont de cerinţele din pct.8.3;

Debitul de apă pentru combaterea incendiilor, în funcţie de înălţimea părţii compacte a jetului şi dia
metrul ajutajului de pulverizare trebuie precizat conform tabelului 5. 
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Tabelul 5 

Debitul jetului 
Presiunea, MPa la 

Debitul jetului 
Presiunea, MPa la hidrantul 

Debitul jetului de 
Presiunea, MPa la hidrantul 

hidrantul de incendiu cu de incendiu cu furtunuri de de incendiu cu furtunuri de 
Înălţimea 

de stingere a furtunuri de lungimea, m de stingere a lunaimea, m stingere a lunaimea, m 
părţii 

incendiilor, 1/s 10 15 20 incendiilor, 1/s 10 15 20 incendiilor, 1/s 10 15 20 
compacte a Diametrul ajutajului ţevii de refulare, mm 

jetului 
13 16 19 

Hidranţi de incendiu d=50 mm 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 o, 151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - -

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - - -

18 3,6 0,390 0,398 0,406 5, 1 0,360 0,380 0,400 - - - -
I 

Hidranţi de incendiu d=65 mm 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 

8 - - - - 2,9 o, 110 o, 112 0,114 4,1 o, 114 o, 117 o, 121 

10 - - - - 3,3 0,1470 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 O, 151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 

14 2,8 0,230 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 

16 3,2 0,310 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 

18 3,6 0,380 0,383 0,385 5,1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,418 0,424 7,5 0,372 0,385 0,397 
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8.2 Pentru clădiri publice, administrativ-publice şi administrativ-sociale: 

_ cu o înălţime peste 50 m şi volumul până la 50 OOO m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puţin de 
40 I/s, din care de la hidranţii de incendiu - 4 jeturi a câte 2,5 I/s fiecare şi 30 I/s la coloana sistemului 
de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor. 

- cu o înălţime peste 50 m şi volumul peste 50 OOO m3,debitul de apă trebuie adoptat nu mai puţin de
50 I/s, dintre care de la hidranţii de incendiu - 8 jeturi a câte 2,5 I/s fiecare şi 30 1/s la coloana sistemu
lui de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor.

Pentru clădirile industriale (indiferent de categorie) cu o înălţime de peste 50 m şi volumul până la 50 
OOO m3 trebuie adoptat nu mai puţin de 4 jeturi a câte 5 I/s fiecare; la volume mai mari ale clădirilor - 8 
jeturi a câte 5 I/s fiecare. 

Pentru clădirile care au numărul de jeturi de calcul egal cu 8 calculul reţelei de apă se efectuează, 
reieşind din condiţia ca 4 să acţioneze la etajul incendiat şi câte 2 la etajul inferior şi superior celui 
incendiat. 

Coloanele sistemelor de apă pentru combaterea incendiilor se alimentează cu ajutorul unor pompe 
individuale şi se instalează în locuri accesibile, vestibule, culoare tip I, în faţa scărilor tip H3 sau în 
ghene adiacente tip I, în faţa lifturilor care lucrează în regim de .transportare a pompierilor". 

Presiunea apei la racordurile fixe şi de îmbinare trebuie să fie de cel puţin de 0,2 MPa şi maxim de 
0,5 MPa. Racordurile fixe trebuie să fie amplasate în cutii care au uşi cu lacăte interioare. 

8.3 În clădirile industriale şi depozite, pentru care în conformitate cu tabelul 4 este necesară instala
rea unui sistem interior de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor, debitul minim de apă 
pentru stingerea incendiilor interioare, determinat conform tabelului 4, trebuie majorat: 

- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la construcţiile
de îngrădire a materialului termoizolant din materiale necombustibile sau greu combustibile, precum şi
din material lemnos masiv sau stratificat (inclusiv cele ignifugate)- cu 5 I/s;

- în cazul utilizării elementelor scheletului clădirii din elemente metalice neprotejate, iar la elementele
de închidere a materialului termoizolant din materiale combustibile - cu 1 O I/s pentru clădiri cu volumul
până la 1 O mii m3

, la un volum de peste 1 O mii m3 se mai adaugă încă 5 I/s pentru fiecare volum ulte
rior de 100 mii m3 complet sau incomplet;

8.4 În încăperile cu o capacitate de peste100 de persoane, finisate cu materiale combustibile, nu
mărul de jeturi de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat cu unul mai mult decât 
cele specificate în tabelul 3. 

8.5 Sisteme interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor nu se prevăd în: 

a) clădirile şi încăperile cu volumul sau înălţimea mai mici decât cele specificate în tabelul 3 şi 4;

b) clădirile şcolilor generale (cu excepţia şcolilor internat), inclusiv şcolile cu săli de festivităţi, utilate cu
aparatură staţionară de proiectare a filmelor, precum şi în băi;

c) cinematografele cu funcţionare sezonieră, indiferent de numărul de locuri;

d) clădirile industriale unde utilizarea apei poate conduce la explozii, incendii sau răspândirea focului;

e) clădirile industriale cu rezistenţa la foc de gradul I şi li de categoria C şi F indiferent de volumul lor,
şi în clădirile industriale cu rezistenţa la foc de gradul III-V, cu volumul sub 5000 m3,de categoria C, F;

f) clădirile de producţie şi administrativ-sociale ale întreprinderilor industriale, precum şi în spaţiile
pentru depozitarea fructelor şi legumelor şi în frigidere, la care nu sunt prevăzute instalaţii de alimen
tare cu apă cu consum menajer sau industrială, pentru care se prevede stingerea incendiilor din reci
piente (rezervoare, bazine);
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g) clădirile cu depozite furajere, pesticide şi îngrăşăminte minerale.

Se admite neprevederea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor în 
clădirile industriale destinate prelucrării produselor agricole de categoria B, cu gradul I şi li de rezisten
ţă la foc, cu volumul sub 5000 m3

• 

8.6 Pentru părţi de clădiri cu număr diferit de etaje sau pentru clădiri cu destinaţie diferită, separate în 
secţiuni individuale prin pereţi şi planşee antifoc tip I, necesitatea de instalare a sistemului interior 
pentru combaterea incendiilor şi debitul de apă la stingerea incendiului trebuie adoptat separat pentru 
fiecare parte a clădirii, conform pct.8.1 şi pct.8.2. 

În acest caz debitul de apă pentru stingerea incendiilor interioare trebuie adoptat: 

- pentru clădirile, care nu au pereţi antifoc tip I, separaţi prin alte tipuri de ecrane antifoc- pe întreg
volumul clădirii;

- pentru clădirile, separate prin pereţi antifoc tip I şi li - pe volumul acelei părţi a clădirii, unde se cere
debitul cel mai mare de apă;

La îmbinarea clădirilor de gradul I şi li de rezistenţă la foc cu treceri din materiale incombustibile şi 
instalarea uşilor antifoc, volumul clădirii se calculează separat pentru fiecare clădire; în absenţa uşilor 
antifoc - pentru volumul total al clădiri şi categoria cea mai periculoasă. 

8.7 Presiunea hidrostatică în sistemul interior de consum menajer şi de combaterea incendiilor tre-
buie să corespundă cerinţelor din pct.6.7. 

Presiunea hidrostatică la cota hidrantului de incendiu amplasat la cota cea mai joasă în sistemul sepa
rat de combatere a incendiilor, precum şi în schemele, unde coloanele de hidranţi se folosesc pentru 
tranzitarea debitelor de apă şi menajeră la etajul superior (în schemele cu distribuţie superioară), nu 
trebuie să depăşească 0,9 MPa. 

În cazul în care presiunea la hidranţii de incendiu depăşeşte 0,4 MPa, între hidrant şi racordul fix tre
buie prevăzută instalarea unor diafragme care reduc surplusul de presiune. Se admite instalarea 
acestor diafragme de acelaşi diametru al orificiului la 3-4 etaje ale clădirii. 

8.8 Presiunea liberă la hidranţii de incendiu interioare trebuie să asigure obţinerea unor jeturi com
pacte cu o înăltime, care ar permite stingerea incendiilor în orice moment al zilei si în cel mai îndepăr
tat loc al clădidi. Înălţimea cea mai mică şi raza de acţiune a părţii compacte a jetului de incendiu tre
buie adoptate egale cu înălţimea încăperii, calculată de la pardoseală până la cel mai înalt punct al 
planşeului, dar nu mai mic de: 

- 6 m la clădirile de locuit, publice, administrativ-publice, administrativ-sociale, industriale şi auxiliare
ale întreprinderilor industriale, cu înălţimea sub 50 m;

- 8 m la clădirile de locuit, administrativ-publice, administrativ-sociale, cu înălţimea peste 50 m;

- 16 m la clădirile publice, industriale şi auxiliare ale întreprinderilor industriale, cu înălţimea peste 50
m. 

NOTE: 

1. Presiunea necesară la hidranţii de incendiu trebuie determinată luând în consideraţie pierderile de sarcină în furtunurile cu
lungimea de 1 O, 15 sau 20 m.

2. Pentru obtinerea unor jeturi de apă cu debitul de până la 4 1/s trebuie folosite robinete de incendiu si furtunuri cu diametrul de
50 mm, pentru obţinerea unor jeturi de apă cu un debit mai mare - cu diametrul de 65 mm. În cazul unei justificări tehnico
economice se admite utilizarea unor robinete de incendiu cu diametrul de 50 mm şi cu debitul peste 4 1/s.

3. Pentru jeturile cu debitul de 1,5 1/s se vor utiliza robinete de incendiu şi furtunuri cu diametrul de 38mm. 

8.9 Poziţionarea şi capacitatea rezervoarelor de înălţime ale clădirii trebuie să asigure obţinerea în 
orice moment a unui jet de apă cu înălţimea de minim 4 m, la etajul superior sau la etajul amplasat 
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sub rezervor, şi de minim 6 m la celelalte etaje; în acest caz numărul jeturilor de apă trebuie adoptat 
egală cu două la debitul de 2,5 I/s la fiecare timp de 1 O min, la un număr total de calcul de jeturi de 
două şi mai multe, şi egal cu un jet în celelalte cazuri. Pentru asigurarea înălţimii jeturilor compacte 
specificate se admite utilizarea schemelor interioare de alimentare cu apă prin instalarea unor pompe 
de alimentare suplimentară. 

În cazul montării unor senzori de poziţie la hidranţii interiori pentru pornirea automată a pompelor de 
incendiu, precum şi la utilizarea schemelor cu pompe de alimentare suplimentară, prevederea rezer
voarelor de înălţime nu este obligatorie. 

8.10 Durata de funcţionare a hidranţilor trebuie adoptată egală cu 3 h. În cazul sistemelor cu funcţio
narea automată de combatere a incendiilor, durata de funcţionare a hidranţilor trebuie adoptată egală 
cu durata de funcţionare a sistemelor automate. 

8.11 În clădirile cu sase si mai multe etaje cu sistem comun de apă menajeră si pentru combaterea 
incendiilor, coloane!� de �pă trebuie legate într-un circuit închis la partea sup�rioară. În acest caz, 
pentru asigurarea schimbului de apă în clădiri, este necesară legarea într-un circuit închis coloanele 
de apă pentru incendiu cu una sau câteva coloane de apă menajeră, prevăzându-se robinete de în
chidere. 

Coloanele sistemului separat de alimentare cu apă pentru stingerea incendiului se recomandă de a fi 
interconectate, prin punţi de conexiune, cu alte sisteme de alimentare cu apă în cazul când această 
interconectare este permisă. 

La sistemele de combatere a incendiului cu conductă uscate, în clădiri neîncălzite, armatura de închi
dere trebuie prevăzută în încăperi încălzite. 

8.12 La stabilirea locurilor de amplasare şi a numărului de coloane şi de hidranţi în clădiri, trebuie 
ţinut cont de următoarele: 

- în clădirile industriale şi cele publice, la un număr de jeturi de apă de calcul de cel puţin 3, iar în clă
dirile de locuit - cel puţin 2, pe coloane se admite instalarea unor hidranţi dubli.

- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mică de 10 m, la un număr de calcul de
două jeturi de apă, fiecare punct al încăperii se admite a fi stropit cu două jeturi, alimentare din ace
eaşi coloană de apă.

- în clădirile de locuit cu lungimea coridoarelor comune mai mare de 1 O m, precum şi în clădirile indus
triale şi publice cu un număr de calcul de două sau mai multe jeturi de apă, fiecare punct al încăperii
trebuie stropit cu două jeturi, câte unul din două coloane adiacente (cutii de incendiu diferite).

În mod obligatoriu trebuie prevăzută instalarea unor hidranţi în holuri, holuri ale lifturilor, destinate 
pentru ridicarea echipelor de pompieri. 

Hidranţi interiori la etajele tehnice, în poduri şi subsoluri tehnice, trebuie prevăzuţi în cazul existenţei în 
acestea a unor materiale şi elemente combustibile. 

Numărul de jeturi, alimentate din fiecare coloană, trebuie adoptat nu mai mult de două. 

NOTE: 

1. La un număr de patru şi mai multe jeturi, pentru obţinerea debitului total necesar de apă se admite utilizarea hidranţilor de la
etajele vecine.

2. Lungimea totală a coridorului cuprinde suma lungimilor ale coridoarelor inter apartament, holurilor de iluminare, trecerilor,
galeriilor şi altor încăperi similare de la acelaşi etaj (cu excepţia casei scărilor şi holurilor lifturilor).

8.13 Hidranţii interiori se instalează la o înălţime de 1,35 m de la nivelul pardoselii în cutii, care au 
guri de aerisire, sunt adaptate pentru sigilarea lor şi inspectarea vizuală fără a fi deschise. Hidranţii 
dubli pot fi instalaţi unul deasupra altuia, al doilea hidrant fiind instalat la o distanţă nu mai mică de 1 
m de la pardoseală. 
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8.14 În cutiile hidranţilor de incendiu ale clădirilor industriale, auxiliare şi publice, trebuie prevăzută 
posibilitatea amplasării a două extinctoare n:ianuale. 

Fiecare hidrant trebuie să fie dotat cu furtun de acelaşi diametru, cu lungimea de 1 O, 15 sau 20 m şi 
ţeavă de refulare. 

În clădiri sau părţi ale acestora, separate prin pereţi antifoc, trebuie utilizate ajutaje de pulverizare, ţevi 
de refulare, robinete de acelaşi diametru, şi furtunuri de o anumită lungime. 

8.15 Reţelele interioare de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor din fiecare zonă a clădi
rii, cu înălţimea de 50 m şi mai mult, trebuie să aibă două racorduri de ţeavă scoase în exterior de 
diametrul 80 mm pentru conectarea furtunurilor maşinilor pompierilor, cu instalarea în clădire a unei 
clapete de reţinere şi a unei vane, amplasate în imediata apropiere de intrarea exterioară. 

8.16 Hidranţii interiori trebuie amplasaţi predominant la intrări, pe paliere încălzite (cu excepţia celor 
antifum) a casei scărilor, în vestibuluri, coridoare, treceri, holuri ale lifturilor, destinate transportării 
echipelor de pompieri, şi alte locuri uşor accesibile, astfel încât amplasarea acestora să nu împiedice 
evacuarea oamenilor. 

8.17 În încăperile, dotate cu sisteme automate de combatere a incendiilor, hidranţii interiori se admi
te a fi instalaţi pe reţeaua cu sprinkler, după nodurile de comandă. 

9 Conducte si armături 

9.1 Drept material pentru conductele interioare de alimentare cu apă rece, trebuie să fie adoptate: 

- pentru alimentarea cu apă de consum potabil- ţevi metalice zincate cu diametrul până la 150 mm şi
ne zincate în cazul diametrelor mari sau din alte materiale, inclusiv material plastic, admise în acest
scop.

- pentru alimentarea cu apă de consum tehnologic - luând în considerare cerinţele pentru calitatea
apei, presiunea şi economia de metal.

- îmbinarea ţevilor trebuie prevăzută prin sudare, cu flanşe, filetare sau lipire

În cazul sudării ţevilor zincate remedierea stratului de zinc trebuie prevăzută cu vopsea, ce conţine 
minim 94 % pulbere de zinc. 

NOTE: 

1. Se interzice pozarea ţevilor, din material plastic pentru sistemele comune şi separate de combatere a incendiului, cu excepţia
conductelor de racordare la obiectele sanitare, sub cablurile electrice în canale tehnice circulabile, canale vizitabile sau tunele.

2. Se admite înlocuirea ţevilor zincate cu ne zincate în baza unei justificări corespunzătoare.

3. Ţevile din polietilenă, după rezistenţă, trebuie să corespundă mărcii PN10 bari pentru apa rece şi nu mai puţin de PN16 bari
pentru apa caldă.

9.2 În sistemele comune destinate alimentării cu apă pentru combaterea incendiilor, racordările şi 
reţelele de distribuţie în subsoluri, poduri, etaje tehnice, etc., trebuie executate din ţevi metalice (cu 
excepţia celor din fontă), iar coloanele şi conductele de legătură în apartamente pentru alimentarea cu 
apă de consum menajer, conform pct.9.1. 

Sistemul separat de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor (racordările, reţelele, coloanele) 
trebuie executate din ţevi metalice (cu excepţia celor din fontă). 

9.3 Pe reţelele de alimentare cu apă menajeră, în caz de necesitate, trebuie prevăzute armături de 
închidere, robinete, de amestec şi amestecătoare termice (vane, robinete cu ventile şi bile, amestecă
toare, clapete de reţinere, regulatoare de presiune şi de debit de apă), certificate în modul prevăzut. 

9.4 Instalarea armăturii de închidere la reţelele interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzută: 
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- la fiecare branşament;

- la reteaua de distributie inelară (cu circuit închis), pentru a asigura posibilitatea de închidere pentru
repara'ţie a unor tronsoane separate (nu mai mult de jumătate din inel);

- la reţeaua inelară (cu circuit închis) a sistemului de apă rece industrial, în scopul asigurării alimentării
bilaterale a agregatelor, care necesită alimentarea continuă a apei;

- la baza coloanelor sistemelor de combatere a incendiilor cu un număr de 5 hidranţi şi mai mult;

- la baza coloanelor în reţelele de apă menajeră în clădirile cu 3 şi mai multe etaje; la branşamentele
care alimentează 5 sau mai multe puncte de distribuţie;

- pe ramificaţiile spre coloane de la conductele magistrale de distribuţie;

- pe conductele de legătură care duc spre apartamente şi (sau) pe conductele de alimentare la fiecare
obiect sanitar.

- la baza coloanelor de alimentare şi recirculare a apei în clădirile şi construcţiile cu 3 şi mai multe
nivele;

- la branşamentele separate pentru fiecare secţiune;

- înainte de hidranţii de grădină (pentru stropit);

- înainte de dispozitivele, aparatele şi agregatele cu destinaţie specială (de producţie, medicale, de
cercetare etc.), în caz de necesitate în schemele nodurilor de evidenţă a consumului.

Armături de închidere trebuie prevăzute la partea inferioară şi partea superioară a coloanelor inelate 
pe verticală. 

Pe tronsoanele inelate trebuie prevăzută armătură, care ar permite trecerea apei în două direcţii. 

Armătura de închidere pe coloanele, care trec prin magazine, cantine, restaurante şi alte încăperi, 
care nu sunt accesibile pe timp de noapte, trebuie montate în subsoluri, sau etaje tehnice, la care este 
acces permanent. 

9.5 În cazul instalării a armăturii cu diametrul mai mare de 50 mm, la o înălţime de 1,6 m de la par
doseală ar trebui prevăzute platforme fixe sau punţi pentru deservirea lor. 

9.6 În caz de necesitate a montării unor regulatoare de presiune pe racordurile reţelelor de alimen
tare cu apă a clădirilor şi cartierelor, acestea trebuie prevăzute în aval de vană de închidere a contoru
lui de apă, sau în aval de pompele de apă potabilă şi menajeră, iar în aval de regulator trebuie prevă
zută o vană. Pentru a putea monitoriza şi ajusta regulatorul de presiune în amonte şi în aval de acesta 
trebuie montate manometre. 

în cazul instalării pompelor cu acţionare reglabilă nu se prevăd regulatoare de presiune. 

Instalarea regulatorului de presiune pe racordările la apartamente trebuie prevăzută până la contorul 
de apă şi după armătura de închidere a racordului şi fără manometre de monitorizare şi ajustare a 
regulatorului de presiune. 

9.7 În punctele de distribuţie a apei trebuie prevăzută montarea unor baterii de amestec cu conec-
tarea apei calde şi reci. 

9.8 Instalarea clapetelor de reţinere în sistemele de apă caldă trebuie prevăzute: 

- la tronsoanele care alimentează cu apă un grup de baterii de amestec;

- pe conducta de circulaţie înainte de racordul încălzitoarelor;
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- pe ramificaţiile de la conducta retur a reţelei termice către regulatorul termic;

- la nodurile de montare a contoarelor de apă în conformitate cu capitolul 13.

9.9 Montarea robinetelor pentru stropit (amestecătoarelor) trebuie prevăzută: 

- în vestiarele pentru îmbrăcămintea murdară;

- în toaletele publice;

- în încăperile pentru spălat cu 5 şi mai multe lavoare;

- în încăperi, dacă e necesară curăţarea umedă a pardoselii.

În clădirile şi construcţiile, dotate cu sisteme de alimentare cu apă caldă, la robinetele pentru stropit 
(amestecătoare) trebuie prevăzută racordarea de apă rece şi caldă. 

9.10 La reţeaua interioară de alimentare cu apă rece trebuie prevăzut, la fiecare 60-70 m ai perime
trului clădirii, câte un hidrant de stropit, amplasat în nişa peretelui exterior. 

9.11 La montarea reţelei de alimentare cu apă utilizând ţevi din materiale polimerice, instalarea con
ductoarelor de compensaţie, între cada de baie, chiuvetă etc, şi conducta de alimentare cu apă, nu 
este obligatorie. 

9.12 Fixarea conductelor de apă trebuie să se efectueze cu piese de fixare corespunzătoare fiecărui 
tip de ţeavă şi în conformitate cu recomandările producătorului. 

1 O Reţele interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă de consum 

10.1 Reţele interioare de alimentare cu apă rece pot fi adoptate: 

- ramificate, dacă se admite întreruperi în livrarea apei şi la un număr de hidranţi mai mic de 12;

- inelare sau cu racorduri inelate în cazul a două retele ramificate cu bransamente la consumatori, de
la fiecare dintre ele pentru a asigura alimentarea pe�manentă cu apă.

Reţelele inelare de apă rece trebuie să fie conectate la reţeaua inelară exterioară cu minim două ra
corduri. Două sau mai multe racorduri trebuie prevăzute pentru: 

- clădirile, în care sunt instalate 12 sau mai mulţi hidranţi;

- clădirile de locuit cu peste 400 de apartamente, cluburi şi alte localuri de divertisment, cinematografe
cu mai mult de 300 locuri;

- teatre, cluburi şi localuri de distracţie cu scenă, indiferent de numărul de locuri;

- clădirile, dotate cu sisteme sprinkler şi drencer la un număr de posturi de comandă mai mare de trei;

- băi publice cu 200 sau mai multe locuri;

- curăţătorii cu capacitatea mai mare de 2 t de albituri pe schimb.

10.2 La proiectarea a două sau mai multe racorduri trebuie prevăzută conectarea lor, după posibili
tăţi, la diferite tronsoane ale reţelelor inelare exterioare. Între racordurile de la reţeaua exterioară tre
buie instalate armături de închidere pentru a asigura alimentarea cu apă a clădirilor în caz de avarie 
pe unul din tronsoanele retelei. 
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10.3 Dacă există necesitatea de instalare în clădiri a pompelor pentru ridicarea presiunii în reţeaua 
interioară de alimentare cu apă, racordurile trebuie să fie unite înainte de pompe fiind prevăzută o 
vană pe conducta de legătură pentru a asigura alimentarea apei la fiecare pompă de la fiecare racord. 

La instalarea la fiecare racord a instalaţiilor de pompare independente unirea racordurilor nu este ne

cesară. 

10.4 Pe branşamentele reţelei interioare trebuie prevăzută instalarea unor clapete de reţinere, în 
cazul în care, pentru reţeaua interioară de apă sunt prevăzute câteva branşamente care au noduri 
apometrice şi sunt unite în interiorul clădirii. 

10.5 Distanţa pe orizontală dintre racordurile reţelelor de apă menajeră, de canalizare, şi a apelor 
meteorice, trebuie să fie cel puţin de 1,5 m la diametre până la 200 mm inclusiv şi cel puţin de 3 m - la 
diametre mai mari de 200 mm. Se admite instalarea în comun a racordurilor sistemelor de alimentare 
cu apă de destinaţie diferită. 

10.6 Pe branşamentele instalaţiilor trebuie prevăzute reazeme la cotiturile ţevilor în plan vertical sau 
orizontal, atunci când eforturile generate nu pot fi preluate de îmbinările conductelor. 

10.7 Intersecţia racordului cu pereţii clădirii trebuie executată în pământuri uscate, cu un spaţiu de 
0,2 m între conductă şi elementele construcţiei cu astuparea ulterioară a găurii din perete cu materiale 
elastice impermeabile la apă şi la gaz (în zonele gazificate), în pământuri umede - cu instalarea unei 
garnituri de etanşare. 

10.8 Montarea reţelelor de distribuţie ale sistemelor de alimentare cu apă rece şi caldă în clădirile de 
locuit şi publice trebuie prevăzută în subsoluri tehnice, subsoluri, poduri şi pardoseli, etaje tehnice, iar 
în caz de lipsă a podurilor - la primul etaj în canalele sub pardoseală împreună cu conductele de în
călzire sau sub pardoseală cu executarea unui friz demontabil şi pregătirea unei bucşe de material 
plastic sub pardoseală, precum şi pe pereţii clădirilor, unde se admite montarea deschisă a conducte
lor, sau sub tavanul încăperilor nelocuibile a etajului superior. Montarea coloanelor ascendente şi de 
distribuţie trebuie prevăzută, în canale, deschis - pe pereţii camerelor de duş, bucătăriilor şi altor încă
peri similare cu instalarea dispozitivelor de oprire, reglare şi măsurare. 

Pentru încăperile cu finisaj care impune cerinţe mai ridicate, şi pentru toate reţelele la care se utilizea
ză conducte din materiale polimere (exceptând cele utilizate la grupurile sanitare), trebuie prevăzută 
montarea ascunsă a conductelor. 

Montarea ascunsă a conductelor, îmbinate prin filet, nu se admite dacă nu se asigură accesul la toate 
îmbinările (exceptând cornierele, utilizate la fixarea armăturii de distribuţie pe perete). 

Coloanele sistemelor de apă rece şi caldă, la care se unesc obiectele sanitare (cu excepţia coloanelor 
destinate doar pentru conectarea uscătoarelor de prosoape), se recomandă să se amplaseze în afara 
apartamentelor, în canalele reţelelor edilitare amenajate cu uşi de deschidere la fiecare etaj, dimensi
unile cărora trebuie să fie suficiente pentru a putea efectua lucrările de exploatare necesare. 

Coloanele de distribuţie şi racordurile de apă în apartamente şi alte încăperi, cu instalarea armăturii de 
închidere, contoarelor de apă, regulatoarelor de presiune se recomandă de a fi montate în afara apar
tamentelor în canale de comunicaţie sau în dulapuri speciale cu posibilitatea de acces liber la ele în 
orice moment al personalului de intervenţie, care deservesc aceste reţele. 

10.9 Montarea reţelelor interioare de apă în interiorul clădirilor industriale, de regulă, trebuie prevăzu
tă de tip deschis - pe ferme, coloane, pereţi şi sub acoperiş. Dacă nu este posibilă montarea deschi
să, atunci se admite instalarea în canale comune împreună cu alte reţele inginereşti, cu excepţia celor 
prin care se transportă gaze şi lichide uşor inflamabile, combustibile şi toxice. 

Montarea comună a conductelor de apă menajeră cu conductele de canalizare se admite doar în ca
nale de trecere şi atunci conducta de canalizare trebuie instalată sub conducta de apă. 

Canale speciale pentru montarea conductelor de alimentare cu apă trebuie să se prevadă doar în 
cazuri justificate şi cazuri excepţionale. 
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Conductele care transportă apa pentru utilsijul tehnologic, se admite a fi montate în pardoseală sau 
sub aceasta. 

10.10 În cazul montării în comun în acelaşi canal a conductelor care transportă apă caldă sau aburi, 
conductele de apă rece trebuie montată mai jos de acestea cu aplicarea unei termoizolaţii. 

10.11 Conductele orizontale trebuie prevăzute cu o pantă de cel puţin 0,002 (spre coloane). 

10.12 Conductele, cu excepţia coloanelor pentru combaterea incendiilor, montate în canale, cămine, 
cabine, tunele precum şi în încăperi cu umiditate ridicată, trebuie izolate anti condens. 

10.13 Montarea retelei interioare de apă rece trebuie prevăzută în încăperi cu temperatura pe timp de 
iarnă peste 2°C. Î� cazul montării reţelei interioare într-o încăpere unde temperatura este sub 2 °C 
trebuie prevăzute măsuri antiîngheţ. 

Atunci când este posibilă căderea temperaturii de scurtă durată a încăperii sub 0°C, precum şi la in
stalarea conductelor în zona de influenţă a aerului rece exterior (aproape de uşile exterioare şi porţi), 
trebuie prevăzută izolarea termică a conductelor. 

10.14 Dispozitive pentru evacuarea aerului trebui prevăzute în punctele superioare ale reţelelor de 
apă caldă. 

În punctele inferioare ale reţelelor de apă trebuie prevăzute robinete de golire, cu excepţia cazului în 
care în aceste puncte se prevăd robinete simple. 

10.15 Pentru sistemele de alimentare cu apă caldă trebuie prevăzute măsuri de compensare a varia
ţiei termice a lungimii conductelor. 

10.16 Pe reţelele interioare de apă caldă şi de recirculare inclusiv pe coloane (cu excepţia conductelor 
de legătură la obiectele sanitare), trebuie prevăzută izolarea termică. 

11 Calculul reţelelor interioare de alimentare cu apă rece 

11.1 Calculul hidraulic al reţelelor interioare de alimentare cu apă rece trebuie efectuate la un debit 
maxim de apă exprimat în 1/s. 

Pentru ansamblurile de clădiri, prevăzute cu prepararea apei calde şi/sau ridicarea presiunii apei în 
sistem, care se efectuează cu staţii de pompare amplasate în puncte de termoficare separate (sau 
încorporate în una din clădiri), determinarea debitelor de calcul de apă şi calculul hidraulic al conduc
telor trebuie efectuat în conformitate cu capitolul 5 al prezentului normativ. 

11.2 Reţelele comune de apă menajeră, cu apă pentru combaterea incendiilor, şi de apă industrială 
cu apă pentru combaterea incendiilor, trebuie să fie verificate pentru cazul debitului de calcul de apă 
pentru combaterea incendiului la un debit de calcul maxim pentru necesităţile comunale şi cele indus
triale. Consumul de apă pentru duşuri, spălatul pardoselilor, stropirea teritoriului nu se ia în calcul. 

Calculul hidraulic al reţelelor de alimentare cu apă se face pentru reţelele inelare, fără excluderea unor 
tronsoane ale reţelei, coloane sau instalaţii. 

NOTĂ - Livrarea apei reci în reţeaua închisă de apă caldă se admite de a nu fi prevăzută pentru clădirile de locuit pe durata de 
stingere a incendiilor şi de lichidare a avariilor la reţelele exterioare. 

11.3 La calcularea reţelelor de apă menajeră, industrială şi pentru combaterea incendiilor trebuie 
asigurată presiunea necesară a apei la obiectele sanitare şi hidranţi, aflate în punctele cele mai înalte 
şi îndepărtate de la conducta de racord. 

11.4 Calculul hidraulic al reţelelor de apă, care se alimentează de la câteva racorduri, trebuie efectu
at ţinând cont de deconectarea unuia dintre ele. 
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În prezenţa a două racorduri fiecare dintre ele trebuie să fie calculate la capacitatea de 100% debit de 
apă. 

11.5 Diametrele conductelor interioare de alimentare cu apă trebuie prevăzute conform presiunii 
disponibile în reţeaua exterioară. 

Diametrul bretelelor de conexiune inelară se adoptată egal cu diametrul coloanei de cel mai mare 
diametru. 

11.6 Viteza apei în conductele sistemului interior de alimentare cu apă nu trebuie să depăşească 1,5 
m/s, în caz de stingere a incendiului - 3,0 m/s, iar în sisteme cu sprinklere şi drencere - 10,0 m/s. 

Diametrele coloanelor în nodul de distribuţie trebuie luate în conformitate cu valoarea debitului de apă 
maxim pe secundă în coloană. 

12 Calculul reţelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum 

12.1 Calculul hidraulic de alimentare cu apă caldă de consum cu recirculare se efectuează pentru 
două regimuri (regim de distribuţie şi de circulaţie) şi cuprinde: 

a) determinarea debitelor de calcul;

b) alegerea diametrelor conductelor de alimentare şi determinarea pierderilor de sarcină în conductele
de alimentare în regim de distribuţie a apei;

c) alegerea diametrelor conductelor de recirculare, determinarea debitului necesar de recirculare şi
acordarea pierderilor de sarcină pe diferite inele ale reţelei de alimentare cu apă caldă de consum în
regim de recirculaţie.

12.2 La calcularea instalaţiilor de încălzire a apei şi a tronsoanelor de conducte de la instalaţiile de 
încălzire a apei până la ultimul punct de consum al apei determinarea diametrului conductei în regim 
maxim de distribuţie se face pentru debitul de calcul, egal cu suma dintre debitul de calcul maxim de 
apă caldă şi debitul suplimentar ( circulant), care constituie O, 15 - 0,3 din debitul specificat de apă cal
dă; la calculul coloanelor cu sau fără uscătoare de prosop, precum şi al conductelor cu bretele inelare, 
debitul suplimentar circulant de apă constituie O, 10-0, 15 din debitul de apă de calcul maxim. 

În regimul minim de distribuţie valoarea debitului de calcul de apă caldă de consum trebuie adoptată 
egală cu 0,3-0,4 din debitul secundar maxim de calcul al apei calde. 

12.3 Diametrele coloanelor de apă trebuie alese în funcţie de valoarea debitului de calcul maxim de 
apă. 

Diametrele bretelelor de conexiune inelare trebuie adoptate cel puţin egale cu cel mai mare diametru 
al coloanei de distribuţie. 

12.4 La calculul tronsoanelor de conducte de recirculaţie ale reţelelor de apă caldă, diametrele con
ductelor se determină în funcţie de valoarea debitului de apă caldă în regim de circulaţie (fără consum 
de apă), considerate egal cu 0,3-0,4 din valoarea debitului de calcul maxim pentru acel număr de con
sumatori (obiecte sanitare), care sunt deserviţi de acest tronson de conductă de recirculaţie. 

Modificarea necesară a rezistenţă în coloanele de recirculaţie poate fi obţinută ţinând cont de distribu
ţia discretă a diametrelor, prin utilizarea diafragmelor de obturare (diametrul cel puţin de 10 mm); ven
tilelor de reglare, dispozitivelor (regulatoarelor) automate; 

12.5 Dacă există bretele de conexiune inelare între coloanele de distribuţie la calculul pierderilor de 
căldură, se ţine cont şi de pierderile de căldură în bretele conductelor de conexiune inelare. 

12.6 Pierderile de sarcină în regim de circulaţie în ramuri separate ale reţelei de apă caldă (inclusiv 
conductele de circulaţie) nu trebuie să difere cu mai mult de 10%. 
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12. 7 Viteza de circulaţie a apei calde în c.onductele reţelei de alimentare cu apă caldă nu trebuie să
depăşească 1,5 m/s.

12.8 Pentru asigurarea debitelor de recirculare pe timp de noapte, în locurile de conectare a coloa
nelor de recirculaţie la pe conducta de recirculaţie trebuie să se prevadă clapete de echilibrare. 

13 Aparate de măsurare şi înregistrare a consumului de apă 

13.1 Pentru clădirile nou construite, reconstruite şi reparate capital dotate cu sisteme de alimentare 
cu apă caldă şi sau rece, trebuie prevăzută măsurarea şi înregistrarea consumului de apă prin instala
rea contoarelor de apă rece şi caldă, ale cărora parametri trebuie să corespundă cerinţelor metrologi
ce şi celor din prezentul capitol. 

Contoarele de apă se instalează la branşamentele de apă rece şi caldă, în fiecare clădire şi construc
ţie, în fiecare apartament al clădirilor de locuit şi la ramificaţiile conductelor în oricare încăperi nelocui
bile, construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit, industriale sau publice. La conductele de legătură cu 
obiectele sanitare şi utilajele tehnologice contoarele se instalează conform sarcinii de proiectare. 

La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea contoarelor nu este necesară. 

Contoarele de apă caldă (apă cu temperatura până la 90°C) trebuie instalate pe conductele de ali

mentare şi de recirculaţie a apei calde, cu instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de recircula
re. 

În amonte de contoare trebuie prevăzută instalarea unor filtre mecanice sau mecanice cu magnet. 
Pierderile de sarcină în filtre nu trebuie să depăşească 50% din pierderile de sarcină indicate în 
pct.13.13. 

13.2 Contoarele de apă pe conducta de branşament a apei reci (caldă) la clădiri şi construcţii trebuie 
instalate într-o încăpere uşor accesibilă cu iluminare naturală sau artificială şi cu temperatura aerului 
nu mai joasă de 5°C. 

Contoarele de apă rece şi caldă se recomandă de a fi instalate într-o singură încăpere (de preferat, 
combinată cu încăperea unde se instalează termocontoarele reţelei de încălzire a clădirii). 

Contoarele de apă trebuie instalate în aşa fel încât să fie accesibile pentru a putea citi indicaţiile, efec
tua deservirea, scoaterea şi demontarea pe loc, pentru verificarea metrologică. Pentru contoarele cu 
masa peste 25 kg trebuie să fie prevăzut spaţiu pentru instalarea mecanismului de ridicare. Pardosea
la unde urmează a fi instalate contoarele trebuie să fie dreaptă şi rigidă. 

13.3 Contoarele de apă trebuie să fie protejate contra vibraţiilor (parametrii admisibili ai vibraţiei se 
iau conform fişei tehnice a dispozitivului). Contoarele nu trebuie să fie supuse unor solicitări mecanice 
din partea conductelor şi armăturii de închidere şi trebuie să fie instalate pe suporturi sau console. 

13.4 Dacă nu este posibilă instalarea contoarelor de apă rece şi/sau caldă în clădiri, se admite insta
larea lor în afara clădirilor, în cămine speciale doar în cazul în care în fişa tehnică a contorului este 
specificat că contorul de apă poate funcţiona în condiţii de inundare, iar pentru trecerea debitului de 
stingere a incendiului nu este prevăzută o clapetă cu acţionare electrică pe conducta de ocolire. 

13.5 În punctele de termoficare (centralizate sau individuale) pentru măsurarea consumului de apă 
caldă trebuie instalate contoare pe conductele de apă rece care alimentează instalaţiile de preparare 
a apei calde. 

13.6 Contoarele de apă caldă şi rece trebuie instalate pe tronsoanele orizontale ale conductelor. Se 
admite instalarea contoarelor pe tronsoanele verticale şi înclinate ale conductelor dacă acest tip de 
instalare este indicat în fişa tehnică a contorului. 
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La instalarea contoarelor de apă rece şi caldă pe tronsoanele verticale ale conductelor se utilizează 
contoare conforme cu cerinţele metrologice corespunzătoare. 

13.7 La proiectarea conductelor de legătură a nodurilor apometrice de apă rece şi caldă trebuie ca: 

- de fiecare parte a contorului să se prevadă instalarea armăturii de închidere, care să asigure oprirea
alimentării cu apă pe tronsonul cu contor instalat; pentru contoarele de apă, la conductele de legătură
spre apartamente, armatura de închidere se instalează numai în amonte de acesta;

- între contor (cu excepţia contoarelor apartamentelor) şi a doua (în direcţia mişcării apei), armătură
de închidere să se instaleze un robinet de control cu bilă ( cu dop) prevăzut pentru conectarea dispozi
tivelor de verificare metrologică a contoarelor, un astfel de robinet trebuie instalat la o distanţă de cel
mult 0,5 m, în aval de robinetul de închidere; pentru contoare de apă cu palete (cu un diametru până
la 50 mm), diametrul robinetelor de control este de 15 mm, pentru cele cu turbine (cu diametrul peste
50 mm)- 25 mm;

- pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane rectilinii, a căror lungime se stabileşte în
conformitate cu cerinţele din fişele tehnice ale aparatelor.

13.8 Conducta de ocolire la contoarele de apă rece trebuie montată, dacă: 

- există un singur racord pentru apă menajeră sau o conductă comună de apă menajeră şi de comba
tere a incendiului;

- contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de calcul (luând în calcul debitul pen
tru stingerea incendiului).

Toate dispozitivele de închidere ale nodurilor apometrice trebuie să_fie sigilate în poziţie deschisă, iar 
robinetul de închidere de pe conducta de ocolire în poziţie închisă. ln cazul în care nu se îndeplinesc 
cerinţele din pct.13.11, armăturile de închidere de pe conductele de ocolire a contoarelor de apă tre
buie prevăzute cu acţionare electrică cu pornire de la butoanele instalate pe hidranţii antiincendiu sau 
de la dispozitivele (sistemele) automate antiincendiu. Dacă în conductele clădirilor şi construcţiilor nu 
este o presiune suficientă pentru stingerea incendiului, trebuie asigurată deschiderea armăturilor de 
închidere de pe conductele de ocolire concomitent cu pornirea pompelor antiincendiu. 

În reţelele de apă caldă instalarea conductelor de ocolire a contoarelor nu este necesară. 

NOTĂ - În cazul când s11nt prevăzute două racorduri ale sistemelor de alimentare cu apă se admite instalarea contoarelor de 
apă la fiecare racord fără conducte de ocolire, dacă fiecare dintre contoare corespunde cerinţelor din pct.13.11 a). 

13.9 Contoarele de apă rece şi caldă instalate în clădiri de locuit şi publice (inclusiv pe racordurile la 
apartament), trebuie să aibă dispozitive de formare a impulsurilor electrice, precum şi senzori de im
pulsuri electrice demontabili sau staţionari. 

Contoarele de apă, instalate pe racordurile la apartamente, trebuie să aibă o clapetă de reţinere în
corporată sau montată în nodul apometric şi o protecţie împotriva falsificării indicaţiilor contorului sub 
acţiunea magneţilor permanenţi din exterior. 

13.10 Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă trebuie efectuată în funcţie de debitul de 
apă mediu zilnic, conform tabelului 6. 
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Diametrele Cu palete 
contoarelor, 

15 20 25 32 
mm 
Debitele zilnice <3. <5 .. <1 o· .. dela dela dela 
medii de apă 9 24 34 
m3/zi până până până 

la 25 la 35 la 50 

NOTE: 

*- pentru contoare conform rocT P 50193.1 cu debitul nominal On = 0,6 m3/h 

**-idem, On = 1,0 m3/h 

••• -idem, On = 1,5 m3/h 
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Tabelul 6 

40 50 40 

dela dela dela 
49 77 49 

până până până 
la 78 la 150 la 78 
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Cu turbine 

50 65 80 100 125 150 200 250 

dela de la dela dela dela dela dela dela 
77 148 400 650 858 1500 3200 4900 

până până până până până până până până 
la 150 la 410 la 680 la 900 la la la la 

1600 5100 5000 9100 
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13.11 Contorul cu diametrul convenţional adoptat preliminar, conform pct.13.1 O, trebuie verificat: 

a) la capacitatea de trecere a debitului de calcul orar maxim; pierderile de sarcină în contoarele de
apă rece nu trebuie să depăşească, pentru cele cu palete 0,05 MPa, iar pentru cele cu turbine
0,025 MPa.

b) la capacitatea de trecere sumară a debitului de calcul orar maxim a apei reci şi a debitului de calcul
de apă pentru stingerea incendiilor; pierderile de sarcină în contor nu trebuie să depăşească, pentru
cele cu palete O, 1 MPa, iar pentru cele cu turbine 0,05 MPa.

c) la posibilitatea de măsurare a debitelor de calcul orare minime de apă rece şi caldă; debitul minim
de apă pentru contorul ales (conform fişei tehnice a aparatelor funcţie de clasa metrologică) nu trebuie
să depăşească debitul de calcul orar minim de apă.

13.12 Dacă contorul ales nu corespunde condiţiilor din aliniatele a) sau b ), ale pct.13.11, atunci pentru 
montare trebuie adoptat un contor cu cel mai apropiat diametru mai mare. Dacă contorul de apă ales 
nu corespunde condiţiei din aliniatul c) atunci pentru instalare trebuie adoptat un contor cu cel mai 
apropiat diametru mai mic. 

Dacă contorul nu corespunde concomitent condiţiilor din aliniatele a) şi c) sau b) şi c) ale pct.13.11, 
atunci trebuie prevăzută instalarea: 

- unui contor combinat (cu turbină şi cu palete, cu supapă încorporată care comutează fluxul de apă);

- unui contor de clasă metrologică corespunzătoare;

- câtorva contoare cu acelaşi diametru (montate în paralel), numărul cărora se determină prin calcul
cu condiţia să îndeplinească cerinţele din pct.13.11.

13.13 Pierderile de sarcină în contoarele de apă rece şi caldă trebuie determinate în funcţie de valoa
rea debitelor de calcul conform anexei D. 

14 Instalaţii de pompare şi sisteme de ridicare a presiunii 

14.1 În cazul când presiunea necesară în reţeaua exterioară de alimentare cu apă este permanent 
sau periodic insuficientă, precum şi la necesitatea de a menţine o circulaţie forţată în reţeaua centrali
zată de apă caldă trebuie prevăzute instalaţii de ridicare a presiunii. 

14.2 Tipul instalaţiei de ridicare a presiunii şi regimul de funcţionare trebuie ales pe baza calculelor 
tehnico-economice de comparaţie a opţiunilor elaborate: 

- pompe cu regim de lucru continuu sau ciclic dacă lipsesc rezervoarele de compensare;

- pompe cu debitul egal sau mai mare decît debitul orar maxim de apă, care să lucreze în regim inter-
mitent concomitent cu recipientele hidropneumatice (hidrofor) sau vase cu membrană elastică;

- pompe cu regim de funcţionare continuă sau ciclică cu debitul mai mic decât debitul orar maxim de
apă, care lucrează concomitent cu rezervorul de stocare.

14.3 Instalaţiile de ridicare a presiunii apei, care alimentează clădirile cu apă de consum menajer şi 
de combatere a incendiilor, se admite de a fi amplasate în aceste clădiri, precum şi în încăperile punc
telor de termoficare. 

Instalaţiile cu pompare de incendiu şi recipientele hidropneaumatice (hidrofor) destinate pentru stinge
rea incendiilor interioare se admite de a fi instalate la primul etaj, la demisol sau la subsolul clădirilor 
cu gradul de rezistenţă la foc I şi li. Încăperile instalaţiilor de pompare şi ale rezervoarelor hidropneu
matice trebuie să fie încălzite, îngrădite cu pereţi antifoc de tipul 1 şi planşee antifoc de tipul 3 şi să 
aibă o ieşire separată în exterior sau în casa scării care are ieşire. 
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Recipientele hidropneumatice (hidrofoarele) se admite de a fi instalate la etajele tehnice. La proiecta
rea recipientelor hidropneumatice trebuie r�spectate cerinţele NRS 35-03-67. 

14.4 Instalaţiile de pompare (cu excepţia celor de incendiu) nu se admite de a fi amplasate sub ca
merele locuibile. camerele pentru copii, inclusiv la grădiniţe şi creşe, şcoli, saloane de spital, încăperile 
administrative, sălile instituţiilor de învăţământ şi alte încăperi de acest tip. 

Nu se admite amplasarea instalaţiilor de pompare de incendiu în clădirile în care alimentarea cu ener
gie electrică se întrerupe în timpul lipsei personalului care o deserveşte. 

Încăperea destinată pentru recipientele hidropneumatice nu se admite de a fi amplasată în apropierea 
(lângă, deasupra, de desubt) încăperilor unde este posibilă aflarea concomitentă a 50 de persoane 
sau mai multe (săli, scene, vestiare etc.); 

14.5 Instalaţiile de pompare, care alimentează cu apă de consum menajer şi menajer combinat cu 
consum pentru combaterea incendiilor şi care funcţionează fără întrerupere de jet nu necesită amena
jarea zonei de protecţie sanitară. 

14.6 Instalaţiile de pompare pentru necesităţile industriale se recomandă de a fi amplasate direct în 
halele cu consum de apă. Funcţie de necesitate trebuie prevăzută îngrădirea instalaţiei de pompare. 

14.7 Debitul instalaţiilor de pompare a apei de consum menajer şi a celei industriale trebuie adoptat: 

- nu mai mic decât debitul maxim de apă, dacă lipsesc rezervoarele de compensare;

- nu mai mic decât debitul orar maxim de apă, dacă există rezervoare de înălţime sau recipiente hi-
dropneumatice şi pompe care lucrează în regim intermitent;

- conform curbei de consum şi graficului de lucru al pompelor (pentru utilizarea maximă a volumului de
compensare a rezervorului de înălţime sau al rezervorului de înmagazinare).

14.8 Dacă în clădiri sau construcţii sunt prevăzute sisteme de alimentare cu apă rece şi apă caldă, în 
cazul sistemelor de încălzire cu circuit închis, se recomandă să se prevadă o instalaţie de ridicare a 
presiunii pentru a asigura debitul total de apă caldă şi rece. 

14.9 Presiunea în sistemul de alimentare cu apă rece şi apă caldă, produsă de către instalaţia de 
ridicare a presiunii trebuie determinată luând în calcul presiunea disponibilă în reţeaua exterioară de 
alimentare cu apă. 

14.10 În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, în caz de presiune insuficientă în reţeaua 
publică de apă pe timp de noapte, în calitate de instalaţii suplimentare de ridicare a presiunii trebuie 
utilizate pompele de circulaţie, instalate pe conducta de alimentare. 

14.11 Grupurile de pompare, montate pe instalaţiile locale de ridicare a presiunii şi racordate la reţele
le exterioare cu variatia presiunii în ele de peste O, 1 MPa, trebuie prevăzute cu convertizoare de frec
venţă. În clădirile cu ;ezervoare de înălţime sau recipiente hidropneumatice, grupurile de pompare se 
admite a fi instalate fără convertizoare de frecvenţă. 

14.12 În cazul în care presiunile de calcul la conductele de aspiraţie ale pompelor sunt sub 0,05 MPa, 
trebuie prevăzută instalarea amenajarea unui rezervor tampon, a cărui capacitatea trebuie stabilită în 
conformitate cu capitolul 15. 

14.13 Instalarea instalaţiilor de pompare şi determinarea numărului de agregate de rezervă trebuie 
prevăzute conform normelor de instalare a reţelelor exterioare şi a instalaţiilor, aprobate pe teritoriul 
republicii ţinând cont de funcţionarea pompelor în paralel sau în serie, pentru fiecare treaptă. 

14.14 Pe circuitul de refulare, la fiecare pompă trebuie prevăzută o clapetă de reţinere, o vană şi un 
manometru, iar pe cel de aspiraţie - o vană şi un manometru. 
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La funcţionarea pompei cu înălţimea de aspiraţie negativă pe circuitul de aspiraţie nu este nevoie de a 
fi instalată vană. 

14.15 La amplasarea instalaţiilor de pompare în clădiri, încăperile punctelor de termoficare, trebuie 
prevăzută o soluţie care să asigure în încăperile clădirii normele admisibile ale zgomotului şi vibraţiei. 

Grupurile de pompare trebuie instalate pe fundaţii (platforme) vibroizolante. Pe conductele de refulare 
şi de aspiraţie trebuie prevăzută instalarea unor elemente vibroizolante. 

Se admite de a nu fi instalate platforme şi elemente vibroizolante în: 

- clădirile industriale unde nu este nevoie de protecţie împotriva zgomotului;

- la instalaţiile de pompare ale sistemelor de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor;

- clădirile separate ale punctelor de termoficare centrale, dacă acestea se află la o distanţă de cel
puţin de 25 m de la cea mai apropiată clădire.

14.16 Instalaţiile de pompare cu recipiente hidropneumatice trebuie prevăzute cu presiune variabilă. 
Completarea rezervelor de aer în recipient se recomandă să se facă cu ajutorul compresoarelor cu 
acţionare automată sau manuală. 

14.17 Instalaţiile de pompare pentru stingerea incendiilor trebuie să fie prevăzute cu posibilitatea de 
comandă manuală şi de la distanţă de la butoane de lansare la hidranţii de incendiu, iar pentru clădiri 
cu înălţimea de peste 50 m, centre culturale, săli de conferinţe, săli de spectacole şi pentru clădiri, 
dotate cu instalaţii drencer şi sprinkler - cu comandă manuală, automată şi de la distanţă. 

Pentru stingerea incendiilor se admite folosirea pompelor de apă menajeră. La o scădere a presiunii 
sub cea admisibilă, în regim automat trebuie să se pornească pompa de incendiu. 

Odată cu semnalul de pornire automată sau de la distanţă a pompelor de incendiu, prin deschiderea 
hidrantului, trebuie să se emită un semnal (luminos sau sonor) în încăperea postului de pompieri sau 
altă încăpere cu prezenţa non-stop a personalului de serviciu, pentru deschiderea vanei cu acţionare 
electrică de pe conducta de ocolire al contorului de la racordul de alimentare cu apă. 

14.18 Pentru instalaţiile de pompare, ale sistemelor de alimentare cu apă menajeră, industrială şi 
pentru combaterea incendiilor, trebuie adoptate următoarele categorii de siguranţă în alimentarea cu 
energie electrică: 

- I - la un debit de apă pentru stingerea incendiilor în interior peste 2,5 I/s, precum şi pentru instalaţiile
de pompare pentru care nu se admit întreruperi în funcţionare;

- li - la un debit de apă pentru stingerea incendiilor în interior de 2,5 I/s; pentru clădirile de locuit cu
înălţimea de 28-50 m la un debit total de 5 I/s, precum şi pentru instalaţiile de pompare pentru care se
admit întreruperi scurte în funcţionare pentru pornirea manuală a alimentării de rezervă.

Dacă din cauze locale este imposibilă alimentarea instalaţiilor de pompare de categoria I de la două 
surse de electricitate independente condiţiilor reale locale, se admite alimentarea de la o singură sur
să cu conditia de conectare la linii cu tensiunea de 0,4 kV si la diferite transformatoare ale unei statii 
cu două tra�sformatoare sau la transformatoarele celor mai �propiate staţii cu un singur transformat@�. 

Dacă nu este posibilă asigurarea alimentării sigure cu energie electrică a instalatiilor de pompare se 
admite instalarea unor pompe de rezervă cu acţionare de la motoare cu ardere i�ternă. În acest caz 
nu se admite amplasarea lor în încăperi de la subsol. 

14.19 Instalaţiile de pompare ale sistemelor de alimentare cu apă rece, de recirculaţie şi instalaţiile de 
pompare combinate de ridicare a presiunii şi de recirculare ale sistemelor de alimentare cu apă caldă 
trebuie prevăzute cu comandă manuală, de la distanţă şi automată. 
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În cazul dirijării automate a instalaţiilor de pompare trebuie prevăzute: 

- pornirea şi oprirea automată a pompelor în dependenţă de presiunea necesară în reţea;

- pornirea automată a pompei de rezervă în caz de oprire (avarie) a celei în funcţiune;

-emiterea semnalului sonor sau luminos despre oprirea pompei în funcţiune.

14.20 La aspiraţia apei din rezervoare trebuie prevăzute nu mai puţin de două conducte de aspiraţie. 
Calculul fiecăreia dintre ele trebuie efectuat pentru debitul de calcul de apă necesar, inclusiv şi cel 
pentru stingerea incendiilor. 

La aspiraţia apei din rezervoare trebuie prevăzută instalarea pompelor submersibile. În cazul ampla
sării pompelor deasupra nivelului apei din rezervor trebuie prevăzut un dispozitiv de aspiraţie a pom
pelor sau instalarea pompelor autoaspiratoare. 

Prevederea unei singure conducte de aspiraţie se admite la instalarea pompelor fără grupuri de rezer
vă. 

15 Rezervoare de apă 

15.1 Rezervoarele de apă (turnuri/castele de apă, rezervoare de înmagazinare, recipiente hidropne
umatice, acumulatoare de căldură, etc) trebuie să conţină o cantitate de apă suficientă pentru a com
pensa neuniformitatea consumului de apă. 

Dacă există sisteme de combatere a incendiilor rezervoarele de apă rece de asemenea trebuie să 
conţină o rezervă de apă intangibilă pentru stingerea incendiului. 

Tipul rezervoarelor, utilitatea şi locul amplasării lor trebuie determinate pe baza calculelor tehnice şi 
economice. 

NOTĂ - Recipientele hidropneumatice nu se recomandă de a fi folosite pentru păstrarea rezervelor de apă pentru stingerea 
incendiilor. 

15.2 Rezervoarele de acumulare în sistemele de alimentare cu apă rece şi caldă trebuie prevăzute 
pentru crearea rezervei de apă în băi, spălătorii, şi a altor consumatori care au debite de apă concen
trate de termen scurt. 

15.3 În clădirile de locuit şi în încăperile întreprinderilor industriale cu numărul sitelor de duş egal cu 
1 O sau mai mult, în cazul în care reţelele exterioare şi rezervoarele de apă nu pot asigura debitul 
necesar trebuie prevăzute rezervoare de acumulare. Neprevederea instalării rezervoarelor de acumu
lare a apei trebuie să fie argumentat. 

15.4 Înălţimea de amplasare a rezervorului de înălţime (inclusiv a rezervorului de apă caldă) şi presi
unea minimă în recipientul hidropneumatic trebuie să asigure presiunea necesară a apei în amonte de 
armătura de distribuţie, iar în sistemele de combatere a incendiilor sau ale sistemelor comune, presiu
nea necesară la hidranţii interiori trebuie să fie asigurată până la consumul total al rezervei de apă 
pentru stingerea incendiilor. 

NOTĂ - În sistemele centralizate de alimentare cu apă caldă, nu este necesar de prevăzut rezervoare de acumulare, cu excep
ţia cazului când ele sunt necesare pentru a face rezerve de apă (băi, spălătorii, în cabinele de duşurile ale clădirilor sociale ale 
întreprinderilor industriale etc.). 

15.5 Rezervoarele de înălţime şi recipientele hidropneumatice de apă, precum şi rezervoarele de 
acumulare trebuie executate din metal cu protecţie anticorozivă pe interior şi exterior; pentru protecţia 
anticorozivă interioară trebuie utilizate materiale care au trecut expertiza sanitara-epidemiologică şi 
care au fost aprobate în modul corespunzător. 

Pentru rezervoarele de acumulare ale sistemelor de alimentare cu apă caldă, izolaţia termică trebuie 
efectuată conform calculului. "
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15.6 Rezervoarele de înălţime şi rezervoarele de acumulare (fără presiune) trebuie instalate într-o 
încăpere ventilată şi iluminată cu înălţimea de minim 2,2 m şi temperatură pozitivă. 

Elementele portante ale încăperii trebuie executate din materiale neinflamabile. Distanţa dintre rezer
voarele de înălţime şi elementele clădirii trebuie să fie de minim 0,7 m; între rezervoare şi elementele 
clădirii din partea robinetului cu plutitor - de minim 1 m; de la partea superioară a rezervorului până la 
planşeu - de minim 0,6 m. 

Sub rezervoare trebuie prevăzute plăci inferioare. Distanţa dintre placă şi radierul rezervorului trebuie 
să fie de minim 0,5 m. 

15.7 Pentru rezervoarele de înălţime şi rezervoarele de acumulare (fără presiune) trebuie prevăzute: 

a) o conductă pentru alimentarea apei în rezervor cu robinet cu plutitor. În amonte de fiecare robinet
trebuie instalată o clapetă de închidere sau o vană;

b) o conductă de evacuare;

c) o conductă de preaplin conectată la înălţimea celui mai înalt nivel admisibil de apă în rezervor;

d) o conductă de alimentare racordată la radierul rezervorului şi la conducta de preaplin cu clapetă
sau vană pe tronsonul de conductă racordat;

e) un dispozitiv, care să asigure schimbul de apă rece în rezervoarele de înmagazinare a apei potabile
(de maxim 48 h);

f) o conductă de recirculare pentru menţinerea, dacă este necesar, a unei temperaturi constante a
apei calde în rezervorul de acumulare în timpul pauzelor de lucru; pe conducta de circulaţie trebuie
prevăzută instalarea unei clapetă de reţinere cu ventil sau vană;

g) o conductă de ventilare (cu diametrul de 25 mm), care face legătura dintre rezervor şi atmosferă;

h) senzori de nivel al apei în rezervoare pentru pornirea şi oprirea instalaţiilor de pompare;

i) indicatoare de nivel al apei în rezervoare şi dispozitive de transmitere a indicaţiilor la postul de co
mandă;

k) o conductă de evacuare a apei de sub placa inferioară.

Conductele de alimentare şi evacuare a apei pot fi unite în una comună, dar în acest caz la ramura 
conductei de alimentare la radierul rezervorului trebuie prevăzute o clapetă de reţinere şi o vană sau 
un ventil. 

Dacă lipseşte semnalizarea nivelului apei în rezervorul de înălţime trebuie prevăzută o conductă de 
semnalizare cu diametrul de 15 mm la rezervor cu 5 cm mai jos decât conducta de preaplin, cu ieşirea 
în chiuveta din încăperea de serviciu a instalaţiei de ridicare a presiunii. 

15.8 Recipientele hidropneumatice trebuie să fie dotate cu conducte de alimentare, conducte de 
distribuţie şi conducte de golire, precum şi cu supape de siguranţă, manometru, senzori de nivel şi 
dispozitive de completare şi reglare a rezervelor de aer. 

15.9 Recipientele hidropneumatice trebuie instalate în încăperi, unde distanţa de la partea superioa
ră a lor până la planşeu şi între ele şi pereţi este de minim 0,6 m. 

15.1 O Rezervoarele de acumulare a apei în sistemele de alimentare cu apă în circuit închis şi de reuti
lizare a apei, se admite de a fi instalate atât în interiorul cât si în exteriorul clădirii. Rezervoarele trebu
ie prevăzute în conformitate cu regulile aplicabile reţelelor exterioare şi construcţiilor de alimentare cu 
apă. 
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Capacitatea rezervorului trebuie de determinat conform curbei de consum şi celei de funcţionare a 
pompelor. 

16 Cerinţe suplimentare pentru sistemele interioare de alimentare cu apă, în 
condiţii speciale naturale şi climatice 

Pământuri tasabile 

16.1 Conductele sistemului interior de alimentare cu apă din clădiri se recomandă de a fi montate 
mai sus de nivelul pardoselii de la primul etaj sau de la subsol cu pozarea deschisă a acestora, acce
sibilă pentru inspecţie şi reparaţie. 

16.2 Instalarea branşamentelor conductelor de alimentare cu apă sub pardoseală în interiorul clădirii, 
în condiţiile de sol tip 11, trebuie prevăzute în canale impermeabile cu pantă în direcţia căminelor de 
control. Lungimea canalelor impermeabile la branşamentele clădirilor de la fundaţia clădirii până la 
căminul de control trebuie adoptată în funcţie de grosimea stratului de pământ tasabil şi cu o tasabili
tate relativă de peste 20 cm şi diametrul conductei conform tabelului 7. 

Tabelul 7 

Grosimea stratului de pă- Lungimea canalului, m, la diametru conductei, mm 

mânt tasabil, m până la 100 I de la 100 până la 300 I peste 300 

Până la 5 Se adoptă ca pentru pământuri netasabile 

De la 5 până la 12 5 I 7,5 I 10 

Peste 12 7,5 I 10 I 15 

16.3 Instalarea branşamentelor şi reţelelor de apă în cazul construcţiei clădirii în condiţii de sol de tip 
I, şi de tip li cu eliminarea completă a proprietăţii de tasabilitate a pământurilor pe întreaga suprafaţă a 
clădirii trebuie prevăzută ca pentru pământuri netasabile. 

La o tasabilitate relativă sub 20 cm datele indicate în tabelul 7 se micşorează cu 20%. 

16.4 Instalarea branşamentelor de apă mai jos de talpa fundaţiei nu se admite. 

16.5 În locurile de instalare a branşamentelor de apă, fundaţia trebuie adâncită cu cel puţin 0,5 m 
mai jos de rigola conductei. 

16.6 Pentru a controla scurgerile de apă din conductele instalate în canale, trebuie să se prevadă 
construcţia unor cămine de control, cu diametrul de 1 m. Distanţa de la radierul canalului până la radi
erul căminului trebuie să fie de cel puţin 0,7 m. Pereţii căminelor până la înălţimea de 1,5 m şi radierul 
acestora trebuie să fie hidroizolaţi. La construcţia căminelor pe soluri de tip li pământul de sub aces
tea trebuie să fie compactat la o adâncime de 1 m. 

Căminele de control trebuie dotate cu semnalizare automată a apariţiei apei în ele. 

16.7 În locurile de racordare a canalelor la fundaţia clădirii trebuie prevăzute măsuri care să prevină 
posibila scurgere de apă din canale în pământ, totodată trebuie asigurată tasarea liberă a elementelor 
portante. 

16.8 Racordarea branşamentelor la reţelele interioare, instalate mai jos de nivelul pardoselii, trebuie 
prevăzută în puţuri impermeabile la apă. -

16.9 În fundaţiile sau pereţii subsolurilor pentru instalarea conductelor trebuie prevăzute găuri, care 
să asigure un spaţiu liber între conductă şi elementele construcţiei, egale cu 1/3 din valoarea de calcul 
a tasării terenului de fundare a construcţiei, dar cel puţin de 0,2 m. 

Spaţiul dintre goluri trebuie umplute cu un material elastic şi dens impermeabil la apă şi gaze. 
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Zone seismice 

16.1 O Pentru reţelele şi construcţiile de alimentare cu apă, în zonele cu seismicitatea de 7-9 grade 
trebuie prevăzute măsuri speciale pentru a asigura alimentarea cu apă pentru combaterea incendiilor, 
care pot apărea în urma cutremurelor de pământ, furnizarea continuă a apei de consum potabil, pre
cum şi livrarea apei pentru nevoile industriale de urgenţă. 

Din aceste măsuri pot face parte, dacă e posibil, prevederea reţelelor inelare 'de alimentare cu apă, 
protejarea seismică a instalaţiilor electrice şi de pompare, montarea pompelor de siguranţă în locuri 
admisibile, crearea unor rezervoare suplimentare de rezervă şi de compensare etc. 

16.11 Pentru clădirile industriale, amplasate în zone cu seismicitatea de 8 şi 9 grade, când încetarea 
livrării apei poate duce la declanşarea unei avarii sau a unor prejudicii materiale majore, trebuie pre
văzute două branşamente cu surse de alimentare cu apă independente. 

16.12 Încastrarea rigidă a conductei în pereţi sau în fundaţii nu se admite. La trecerea conductelor 
prin pereţi sau fundaţii trebuie asigurat un spaţiu liber de cel puţin 0,2 m. Spaţiul trebuie umplut cu 
material elastic ignifug, impermeabil la apă şi gaze. 

16.13 Instalarea conductelor sub fundaţia clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecţie de oţel sau 
beton armat, distanţa dintre partea superioară a tubului şi talpa fundaţiei trebuie să fie de cel puţin 
0,2 m. 

16.14 În interiorul clădirilor în locurile de intersecţie a rosturilor de deformaţie pe conducte trebuie 
prevăzută instalarea unor compensatoare. 

16.15 Pe branşamente în amonte de aparatele de măsurare şi control, precum şi în locurile de racor
dare a conductelor la pompe şi la rezervoare, trebuie prevăzute îmbinări flexibile, care permit depla
sări unghiulare şi longitudinale ale capetelor conductelor. 

16.16 Branşamentele sistemelor de alimentare cu apă, reţelele interioare, conductele instalaţiilor de 
pompare, instalaţiile de tratare a apei, precum şi conductele verticale (coloanele) ale rezervoarelor de 
înălţime trebuie executate din ţevi de oţel sau de polimeri având certificatele corespunzătoare. 

Utilizarea în acest scop a ţevilor din fontă, azbociment, precum şi cele din sticlă nu se admite. 

16.17 La executarea lucrărilor de sudare pentru îmbinarea tevilor metalice trebuie asigurată egala 
rezistenţă a sudurii cu cea a ţevii. Îmbinările sudate ale condu�telor, instalate în zone cu seismicitatea 
de 9 grade, trebuie consolidate prin manşoane suprapuse sudate. 

Teritorii cu lucrări de carieră 

16.18 Pentru sistemele interioare de alimentare cu apă rece şi caldă în clădirile, care se construiesc în 
condiţia de teritorii cu lucrări de carieră, trebuie prevăzute măsuri de protecţie contra acţiunii de de
formare a suprafeţei terestre şi a elementelor clădirilor. 

16.19 Valorile probabile ale dislocărilor şi deformaţiilor suprafeţei terestre , pentru stabilirea măsurilor 
de protecţie a conductelor, trebuie adoptate conform datelor de argumentare geologo-minieră pentru 
clădirea proiectată. 

Valoarea deplasării unor secţii separate ale clădirii şi a elementelor ei se adoptă conform datelor cal
culate de geologi. 

16.20 Pentru reducerea tensiunii în conducte, generate de deplasarea elementelor clădirii în urma 
lucrărilor de carieră trebuie majorată flexibilitatea conductei prin utilizarea dispozitivelor de compensa
re, amplasarea raţională şi alegerea tipurilor de noduri de fixare şi de trecere a ţevilor la branşare. 

16.21 Pentru branşamente la clădiri trebuie utilizate toate tipurile de ţevi ţinând cont de calculul desti
naţiei conductei, rezistenţa necesară a ţevilor, capacitatea de compensare a îmbinărilor, precum şi 
rezultatul calculelor tehnico-economice. 
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16.22 Îmbinările cap la cap ale tronsoanelor de conducte trebuie să fie flexibile prin utilizarea unor 
inele şi masticuri de etanşare. 

16.23 La branşamentele sistemelor de alimentare de apă rece la clădirile care se construiesc pe teri
torii cu lucrări de carieră grupa I şi li trebuie prevăzute dispozitive de compensare. La branşamente în 
clădirile, care se construiesc pe teritorii cu lucrări de carieră grupa III şi IV, instalarea dispozitivelor de 
compensare trebuie prevăzută la o lungime a branşamentului de peste 20 m. 

Pe teritoriul clădirii în construcţie, unde în urma lucrărilor de carieră se aşteaptă formarea de praguri, 
instalarea racordurilor subterane trebuie efectuată în canale, spaţiul dintre partea superioară a ţevii şi 
cea a canalului trebuie să fie de minimum înălţimea de calcul a praguri. 

16.24 Pentru conductele sistemului de alimentare cu apă interior al clădirilor sau ale tronsoanelor lor, 
care sunt protejate contra acţiunii cu lucrări de carieră după o schemă constructivă rigidă, nu este 
nevoie de măsuri suplimentare de protecţie. 

La clădirile protejate după o schemă constructivă flexibilă, fixarea conductelor de elementele clădirii 
trebuie să asigure deplasările atât axială cât şi transversală (orizontală, verticală) ale conductei. 

în acest tip de clădiri montarea ascunsă a conductelor nu se admite. 

16.25 În clădirile, protejate prin nivelarea cu cricuri sau alte dispozitive, trebuie să fie prevăzute mă
suri, care să asigure exploatarea normală a conductelor. 

În asemenea clădiri, ca măsuri de protecţie, în locurile de racordare a coloanelor la conducta magis
trală şi de fixare a conductelor de distribuţie de elementele clădirii, amplasate deasupra rostului de 
alunecare, trebuie prevăzute compensatoare, care să asigure deplasarea orizontală şi verticală a 
conductelor. Mărimea deplasării se calculează prin valoarea calculată a maleabilităţii clădirii şi valoare 
alungirii termice a conductei. 

16.26 Branşamentele la clădirile, constituite din mai multe secţii, trebuie prevăzute separat pentru 
fiecare tronson. Se admite prevederea unui singur branşament la una dintre secţii cu condiţia instalării 
compensatoarelor în locurile de intersecţie a conductelor cu rosturile de deformaţie. 

Varianta de instalare a branşamentelor se determină conform indicatorilor tehnico�conomici. 

16.27 La instalarea reţelelor de alimentare cu apă intracartier de tranzit prin subsolurile tehnice sau 
demisoluri ale clădirilor trebuie prevăzute măsuri care exclud interacţiunea de forţă/directă între con
ductă şi elementele clădirilor. 

Compensatoarele la astfel de conducte trebuie amplasate la intersecţiile cu rosturile de deformaţie şi 
la racordurile a conductei de tranzit cu coloanele reţelei interioare. Nu se admite intersecţia conducte
lor cu rosturilor de deformaţie în limitele etajelor clădirilor. 

16.28 În interiorul subsolului şi demisolului clădirilor se admite instalarea conductelor pe reazeme şi 
console independente fixate de pereţi. Fixarea conductelor de reazeme trebuie să permită deplasări 
axiale şi verticale ale conductelor. 

16.29 Pentru clădirile din zonele, unde e posibilă degajarea gazului de mină, la suprafaţa terenului, 
trebuie prevăzută protecţia racordurilor branşamentelor sistemului de alimentare cu apă contra pă
trunderii gazului prin acestea în subsolurile acestor clădiri. 

16.30 La instalarea unor compensatoare flexibile, capacitatea lor de compensare trebuie determinată 
pornind de la valorile de calcul ale deplasării secţiilor adiacente ale clădirii şi ale alungirii termice ale 
conductelor. 

16.31 Montarea ţevilor sub fundaţia clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecţie din ţevi metalice. 
Calculul la rezistenţă a tuburilor de protecţie trebuie efectuat ţinând cont de solicitările apărute de la 
acţiunea deformaţiilor ale fundaţiilor. 
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16.32 Fixarea rigidă a conductelor pe pereţii şi fundaţiile clădirilor nu se admite. 

Golurile pentru trecerea conductei prin perete şi fundaţie trebuie să asigure un spaţiu liber între ţeavă 
şi elementul construcţiei, egală cu valoarea de calcul a deformaţiei fundaţiei. Găurile din fundaţii trebu
ie umplute cu material elastic dens, impermeabil la apă şi gaze. 

16.33 În locurile de joncţiune a canalelor la fundaţia clădirii trebuie prevăzute măsuri care să pentru 
prevenirea posibilităţii de pătrundere a apei din canale în sol. Trebuie asigurată de asemenea tasarea 
liberă a elementelor portante ale construcţiilor. 

17 Sisteme de canalizare 

17.1 În funcţie de destinaţia clădirii şi construcţiilor auxiliare precum şi de cerinţele pentru evacuarea 
apelor uzate trebuie prevăzute următoarele sisteme de canalizare interioară: 

- menajeră - pentru evacuarea apelor uzate de la obiectele sanitare (vasele de closet, lavoare, căzi
de baie, duşuri etc.);

- industrială - pentru evacuarea apelor uzate industriale;

- combinată - pentru evacuarea apelor uzate menajere şi industriale cu condiţia posibilităţii de tran-
sportare şi epurare a lor în comun;

- de ape meteorice - pentru evacuarea apelor de ploaie şi de la topirea zăpezii de pe acoperişul clădi
rii.

În clădirile industriale se admite de prevăzut câteva sisteme de canalizare pentru evacuarea apelor 
uzate, diferite ca compoziţie, agresivitate, temperatură şi alţi indicatori, pentru care un amestec între 
ele nu este acceptabil sau potrivit. 

17.2 Reţele separate de canalizare menajeră şi industrială trebuie prevăzute: 

- pentru clădirile industriale, apele uzate ale cărora necesită epurare sau tratare şi organizarea reciclă
rii apelor industriale;

- pentru clădiri cu băi şi spălătorii la amenajarea captatoarelor de căldură sau în prezenţa instalaţiilor
de epurare locale;

- pentru clădirile magazinelor, întreprinderilor de alimentaţie publică şi de prelucrare a produselor ali
mentare.

17.3 Apele uzate industriale care urmează să fie evacuate şi epurate în comun cu apele menajere, 
trebuie să îndeplinească cerinţele normelor de recepţie a apelor uzate industriale în reţeaua publică 
de canalizare a localităţilor. 

17.4 Pentru reducerea impactului asupra mediului este necesară efectuarea calculelor balanţei ape
lor evacuate, cu determinarea volumului economic argumentat de evacuare a apelor uzate luând în 
considerare utilizarea la maxim a apelor reciclate, evacuate, epurate şi utilizarea apelor meteorice şi 
provenite din topirea zăpezii. 

18 Obiecte sanitare şi recipiente de ape uzate 

18.1 În clădirile şi construcţiile auxiliare trebuie instalate obiecte sanitare şi recipiente de ape uzate, 
ale căror formă, tip şi număr sunt indicate în partea arhitectural-constructivă sau tehnologică a proiec
tului. 

18.2 Obiectele sanitare şi recipientele de ape uzate trebuie să fie echipate cu sifoane cu gardă hi
draulică care împiedică pătrunderea gazelor din canalizare în încăperi. 
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Pentru fiecare chiuvetă (cadă de spălat) industrial trebuie prevăzut câte un sifon separat cu dimetrul 
de 50 mm pentru fiecare compartiment. 

Nu se admite să se racordeze două lavoare, situate de ambele părţi ale peretelui comun din încăperi 
diferite, la un singur sifon. 

Se admite de a nu se prevedea gărzi hidraulice pentru recipiente de ape industriale nepoluate în pro
cesul de producţie sau poluate cu impurităţi mecanice (zgură, nămol), la evacuarea lor într-o reţea de 
canalizare independentă. 

18.3 Sifoane de pardoseală trebuie instalate: 

- cu diametrul de 50 mm - în băile cu duşuri la un 1-2 duşuri, cu diametrul de 100 mm - la 3-4 duşuri;

- cu diametrul de 50 mm - în pardoseala grupurilor sanitare ale hotelurilor, sanatoriilor, campingurilor,
bazelor turistice, toaletelor cu trei sau mai multe vase de closet şi pisoare, în grupuri sanitare cu cinci
sau mai multe lavoare;

- cu diametrul de 100 mm - în camerele de preluare a gunoiului a clădirilor de locuit, în clădirile indus
triale dacă se prevede curăţarea umedă a pardoselilor sau în scopuri industriale, în toaletele cu numă
rul pisoarelor mai mult de trei, în încăperile destinate igienei personale a femeilor.

NOTE: 

1 în ngolele de scurgere a băilor cu duş se admite de a fi instalat un singur sifon de pardoseală la un număr de cel mult 8 du
şuri. 

2 în încăperile de baie ale clădirilor de locuit şi pensiuni, sifoane de pardoseală nu se instalează. 

18.4 Panta pardoselii, în băile cu duşuri, trebuie adoptată de 0,01-0,02 în direcţia sifonului de pardo
seală sau a rigolei de scurgere. Rigola de scurgere trebuie să aibă lăţimea de cel puţin de 200 mm şi 
adâncimea iniţială de cel puţin de 30 mm. 

18.5 Înălţimea de instalare a obiectelor sanitare de la nivelul pardoselii trebuie să corespundă di
mensiunilor indicate în tabelul 8. 

Tabelul 8 

Înălţimea de instalare de la nivelul pardoselii, mm 

Obiecte sanitare În clădirile de În şcoli şi instituţii ln instituţii preşcolare şi 
încăperi pentru invalizi, locuit, publice curative pentru care se deplasează cu şi industriale copii diferite dispozitive 

lavoar (până la marginea superioară) 800 700 500 

Chiuvete şi spălătoare (până la marginea 
850 850 500 suoerioară) 

Căzi de baie (până la marginea superioa-
600 500 500 ră) 

Pisoare de perete şi tip rigolă (până la 
650 500 400 

maroinea superioară) 
Căzi de duş (până la marginea superioa-

400 400 300 ră) 
Havuzuri suspendate pentru apă potabilă 

900 750 -

(oână la maroinea superioară) 

NOTĂ-Abaterile admisibile ale înălţimii de instalare pentru obiectele sanitare instalate separat nu trebuie să depăşească± 20 
mm, iar la instalarea în grup a obiectelor de acelaşi tip - 45 mm. 

Conductele de spălare a pisoarelor tip rigolă trebuie să fie îndreptate cu orificiile spre perete, sub un 
unghi de 45° în jos. 

La instalarea unei baterii de amestec comun pentru lavoar şi cada de baie înălţimea de montare a 
lavoarului trebuie să fie de 850 mm până la marginea superioară a lavoarului. 
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Înălţimea de instalare a obiectelor sanitare în instituţiile curative se adoptată, mm: 

- chiuvetă din fontă (până la marginea superioară) - 650;

- chiuvete pentru muşamale - 700;

- rezervor pentru soluţie de dezinfectat (până la marginea inferioară a rezervorului) - 1230.

Distanţa între axele lavoarelor trebuie adoptată de cel puţin 650 mm, căzilor de mână şi de picioare, 
pisoarelor - de cel puţin 700 mm. 

În încăperile pentru invalizi lavoarele, spălătoarele şi chiuvetele trebuie să fie instalate la o distanţă de 
la peretele lateral de cel puţin 200 mm. 

19 Reţele interioare de canalizare 

19.1 Evacuarea apelor uzate trebuie prevăzută prin conducte închise cu curgere liberă. 

Apele uzate industriale, care nu au miros urât şi nu degajă gaze şi vapori nocivi, dacă aceasta este 
cauzată de necesităţile tehnologice, se admite să fie evacuate gravitaţional prin rigole deschise prin 
amenajarea unei gărzi hidraulice comune. 

19.2 Tronsoanele reţelei de canalizare se recomandă să se instaleze în linie dreaptă. Schimbarea 
direcţiei de instalare şi racordarea obiectelor trebuie executate utilizând piese de îmbinare. 

19.3 Montarea devierilor la coloanele de canalizare, la care mai jos de devieri sunt racordate obiecte 
sanitare, se admite, în cazul în care gărzile hidraulice de la aceste obiecte garantează rezistenţă la 
rupere (dacă tronsonul aflat mai jos de devierea coloanei poate funcţiona fără ventilare, precum şi în 
cazul prevederii unei conducte ventilate şi a clapetei de ventilare, etc.). 

19.4 Pentru racordarea la coloană a conductelor de legătură trebuie prevăzute, de regulă, ramificaţii 
în cruce şi teuri oblice. Excepţie fac ramificaţiile duble sub unghi. 

19.5 Racordarea bilaterală a conductelor de legătură de la căzi de baie la o singură coloană, la ace
eaşi cotă se admite doar la utilizarea ramificaţiilor în cruce oblice. Nu se admite racordarea obiectelor 
sanitare, amplasate în apartamente diferite pe acelaşi etaj, la o singură conductă de legătură. 

19.6 Utilizarea ramificaţiilor în cruce drepte la utilizarea lor pe suprafaţă orizontală nu se admite. 

19.7 Sistemele de canalizare gravitaţională sau sub presiune, trebuie executate din ţevi şi piese de 
îmbinare cu durata de viaţă de cel puţin 25 ani. 

Dacă în reţeaua de canalizare se utilizează ţevi din materiale polimerice, trebuie prevăzute măsuri sau 
dispozitive, care să împiedice răspândirea focului, în caz de incendiu, prin planşeele dintre etaje, pe
reţi sau pereţi despărţitori. 

19.8 Instalarea reţelelor de canalizare trebuie prevăzută: 

- deschis - în spaţiile dintre planşeu şi sol, în subsoluri, ateliere, încăperi auxiliare şi anexe, coridoare,
etaje tehnice şi în încăperi speciale destinate pentru amplasarea reţelelor, cu fixarea de elementele
clădirii (pereţi, coloane, planşee, ferme etc.), precum şi pe reazeme speciale;

- ascuns - sub pardoseală (în sol, canale), sub panouri, sub placajul stâlpilor (în cutii anexate pe pe
reţi), în căptuşeala tavanelor, în cabine sanitare, în nişe verticale, sub plintă în pardoseală.

În clădirile şi construcţiile cu destinaţie diferită, la utilizarea ţevilor din materiale polimerice, pentru 
reţelele interioare de canalizare şi evacuare a apelor meteorice, trebuie respectate următoarele condi
ţii: 

32 



NCM G.03.03:2015 

a) pozarea coloanelor se prevede a fi ascunsă în canalele de comunicare, şliţuri, canale şi casete, ale
căror elemente de închidere se execută din materiale ignifuge, cu excepţia panoului din faţă, care
asigură accesul la coloane;

b} panoul din faţă al cutiei se execută în ,armă de uşă din materiale inflamabile, care fac parte din
grupa de combustibilitate nu mai mică de C2;

c) în subsolurile clădirilor, dacă lipsesc încăperi de producţie, depozite sau de serviciu, precum şi în
poduri şi grupurile sanitare în case de locuit, instalarea conductelor de canalizare a apelor uzate şi
meteorice din materiale polimerice se admite de a fi pozate deschis;

d) locul pe unde trece coloana prin planşeu trebuie să fie astupat cu mortar de ciment pe toată grosi
mea planşeului;

e) tronsonul de coloană care iese mai sus de planşeu cu 8-10 cm (până la conducta de evacuare ori
zontală) trebuie protejat cu mortar de ciment de 2-3 cm;

f) înainte de astuparea coloanei în mortar, ţeava trebuie învelite cu materiale hidroizolante în rulouri
fără spaţii libere.

19.9 Instalarea deschisă sau ascunsă a reţelelor interioare de canalizare nu se admite: 

- sub tavane, în pereţii şi pardoselile încăperilor de locuit, bucătării, dormitoarele instituţiilor pentru
copii, saloanele de spital, cabinetele medicale, sufrageriile camerele de lucru ale clădirilor administra
tive, sălile de conferinţe, săli de cursuri, biblioteci, săli de clasă, săli de panouri de comandă şi tran
sformatoare electrice, posturilor de comandă a dispozitivelor de automatică, camere de ventilare prin
refulare şi al încăperilor de producţie, care necesită un regim sanitar special(conform sarcinilor tehni
ce);

- sub tavanul încăperilor unităţilor de alimentaţie publică, halelor comerciale, depozitelor de produse
alimentare şi bunurilor de valoare, vestibulelor, încăperilor cu opere de artă valoroase, încăperilor
industriale în locul de amplasare a cuptoarelor industriale, pe care nu se admite umiditate ridicată,
încăperilor în care se produc bunuri şi materiale de valoare, calitatea cărora scade la contactul cu
umezeala.

NOTĂ - În încăperile camerelor de ventilare prin refulare se admite trecerea coloanelor de ape meteorice la instalarea lor în 
afara prizei de aer. 

19.1 O La reţeaua de canalizare trebuie prevăzută o racordare cu o întrerupe a jetului de apă de cel 
puţin 20 mm de la partea superioară a pâlniei receptoare: 

- a utilajul tehnologic de preparare şi prelucrare a produselor alimentare;

- a echipamentelor şi obiectelor sanitare pentru spălarea veselei, amplasate în clădirile publice şi in-
dustriale;

- a conductelor de golire ale bazinelor.

- a echipamentelor de ventilare.

19.11 Coloanele de canalizare menajeră, care trec prin unităţile de alimentaţie publică şi alte încăperi 
incorporate, trebuie prevăzute în nişele de comunicare, fără instalarea pieselor de curăţire. 

19.12 Conductele de canalizare a apelor uzate industriale din halele de producţie şi depozitele unităţi
lor publice de alimentaţie, din încăperile de recepţie, păstrare şi pregătire a mărfurilor pentru vânzare 
şi din încăperile auxiliare ale magazinelor se admite de a fi montate în cutii anexe fără piese de in
specţie. 

De la reţelele canalizării menajere şi industriale ale magazinelor şi unităţilor publice de alimentaţie se 
admite unirea a două racorduri independente la un singur cămin al canalizării exterioare. 
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19.13 La nivelul pieselor de curăţire a coloanelor pozate ascuns trebuie prevăzute capace de acces 
de cel mult O, 1 m2

• 

19.14 Pentru secţiile cu risc ridicat de explozie şi incendiu trebuie prevăzută canalizarea industrială 
separată cu racorduri independente, coloane cu aerisire şi cu gărzi hidraulice pe fiecare dintre ele, 
conform cerinţelor tehnice corespunzătoare. 

Aerisirea sistemului de canalizare trebuie prevăzută prin coloanele de ventilare, unite la punctele cele 
mai înalte ale coloanelor. 

Conectarea canalizării industriale, care transportă ape uzate ce conţin lichide combustibile şi uşor 
inflamabile, la reţeaua de canalizare menajeră şi meteorică nu se admite. 

19.15 Partea de ventilare a coloanei de canalizare se scoate prin acoperiş sau prin coşul de ventilare 
al clădirii la înălţimea de la: 

- acoperiş plat neexploatat - 0,3 m;

- acoperiş în pantă - 0,5 m;

- acoperiş exploatat- 3 m;

- marginea coşului de ventilare - O, 1 m.

Tronsoanele de ventilare ale coloanelor de canalizare scoase mai sus decât acoperişul trebuie ampla
sate la o distanţă de cel puţin 4 m (pe orizontală) de la ferestrele care se deschid şi balcoane. 

19.16 Diametrul tronsonului de ventilare al coloanei individuale trebuie să fie egal cu diametrul coloa
nei de canalizare. 

19.17 La conectarea în comun a grupurilor de coloane într-un singur tronson de ventilare, diametrul 
acestuia si diametrele tronsoanelor colectoare ale conductei de ventilare trebuie adoptate egale cu 
diametrul 'cel mai mare al coloanei din grupul conectat. Tronsonul conductei de ventilare colectoare, 
trebuie instalate cu o pantă spre coloane pentru a asigura scurgerea condensului. În podurile neîncăl
zite, aceste conducte trebui izolate termic. 

19.18 Pozarea unor rezistenţe în formă de deflectoare (cu palete, cu capac simplu, etc.) la capătul 
tronsonului de ventilare a coloanei de canalizare nu se admite. 

19.19 Numărul n ale tronsoanelor de ventilare ale coloanelor de canalizare, care asigură frecvenţa 
schimbului de aer prescrisă în zona de calcul a reţelei de canalizare exterioară, trebuie determinată cu 
formula: 

kW 
n = 

Q ' 

în care k - frecvenţa schimbului de aer pe zi în reţeaua de canalizare, k = 80-100 1 /zi; 

W - volumul tronsonului de calcul al reţelei de canalizare, m3; 

(4) 

Q = 320 m3/zi - debitul de calcul de aer poluat, care iese din tronsonul de ventilare al coloanei indivi
duale de canalizare cu diametrul de 100 mm. 

19.20 La reţelele de canalizare interioare menajere şi industriale trebuie prevăzute instalarea de piese 
de inspecţie sau de curăţire: 

- pe coloanele unde lipsesc devieri - la etajul inferior şi superior, iar dacă aceste devieri sunt - de
asemenea şi la etajele amplasate mai sus de aceste;

- în clădirile de locuit cu 5 sau mai multe etaje pe coloane, nu mai rar decât peste fiecare 3 etaje;
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- la începutul tronsoanelor (pe direcţia de scurgere) a conductelor de legătură la un număr de 3 sau
mai multe obiecte sanitare racordate, sub care nu există instalaţii de curăţare;

- la cotiturile reţelei - când are loc schimbarea direcţiei de scurgere, dacă tronsoanele de conductă nu
pot fi curăţate prin alte tronsoane.

19.21 Pe tronsoanele orizontale ale reţelei de canalizare distanţe dintre piesele de inspecţie de curăţi
re trebuie adoptate în conformitate cu tabelul 9. 

Tabelul 9 

Distanţa, m, dintre piesele de inspecţie şi curăţire în funcţie de 

Diametrul 
tipul apelor uzate 

Tipul instalaţiei 
conductei, mm ape meteorice ne-

ape menajere şi ape industriale cu 
de curăţat 

poluate şi ape uzate 
industriale, ape un conţinut mare de 

similare lor materii în suspensie 

50 15 12 10 
Piesă de inspecţie 

cu caoac 

50 10 8 6 
Piesă de curăţare 

cu dop 

100-150 20 15 12 
Piesă de inspecţie 

cu capac 

100-150 15 10 8 
Piesă de curăţare 

cu doo 

200 şi mai mult 25 20 15 
Piesă de inspecţie 

cu capac 

În locul pieselor de inspecţie pe conductele suspendate de canalizare, montate sub tavan, trebuie 
prevăzute instalarea pieselor de curăţire, scoase în etajul superior, cu instalarea în pardoseală acope
rite cu capac sau deschis, in funcţie de destinaţia încăperii. 

Piesele de inspecţie şi curăţare cu dop trebuie montate în locuri uşor de deservit. 

19.22 Cea mai mică adâncime de pozare a conductelor de canalizare trebuie adoptată cu condiţia de 
a asigura protejarea lor contra distrugerii sub acţiunea unor solicitări mecanice permanente sau tem
porare. 

Conductele de canalizare, pozate în încăperi, unde conform condiţiilor de exploatare, sunt posibile 
deteriorări mecanice, trebuie să fie protejate, iar tronsoanele de reţea, exploatate în condiţii de tempe
raturi negative - izolate termic. 

În încăperile sociale se admite să se prevadă pozarea ţevilor la o adâncime de O, 1 m de la pardoseală 
până la partea superioară a ţevii. 

19.23 Pe reţelele canalizării industriale, pentru evacuarea apelor uzate, ce nu au miros şi nu degajă 
gaze şi vapori nocivi, se admite instalarea unor cămine de inspecţie în interiorul clădirilor industriale. 

Căminele de inspecţie pe reţelele interioare de canalizare industrială cu diametrul de 100 mm şi mai 
mare, trebuie prevăzute la cotiturile conductelor, în locurile de racordare a ramificaţiilor, precum şi pe 
tronsoanele lungi şi rectilinii în conformitate cu normativele în vigoare. 

Pe reţelele de canalizare menajeră pozarea căminelor de inspecţie în interiorul clădirii nu se admite. 

Pe reţelele de canalizare industriale care degajă mirosuri, gaze şi vapori nocivi, posibilitatea instalării 
şi construcţia căminelor trebuie prevăzute conform normativelor tehnologice. 

19.24 Obiectele sanitare, ale căror margini se află mai jos decât nivelul capacului celui mai apropiat 
cămin de inspecţie, trebuie să fie protejate de inundare cu apele uzate în cazul umplerii lor. 

19.25 Lungimea racordului de canalizare de la coloană sau de la piesa de curăţare până la axa cămi
nului de inspecţie trebuie să fie nu mai mare de cea specificată în tabelul 1 O. 

35 



NCM G.03.03:2015 

Tabelul 10 

Diametrul conductei, mm 50 100 150 şi mai mare 

Lungimea racordului de canalizare de la coloană sau de la piesa de 
8 12 15 

curătire oână la axa căminului de insoectie 

La o lungime a racordului de canalizare mai mare decât cea indicată în tabel, trebuie prevăzută insta
larea unui cămin de vizitare suplimentar. 

Lungimea racordului de canalizare a apelor uzate nepoluate şi a apelor meteorice, cu diametrul ţevilor 
de 100 mm şi mai mare, se admite a fi mărită până la 20 m. 

19.26 Diametrul şi panta racordului de canalizare trebuie determinate prin calcul. Din punct de vedere 
constructiv diametrul conductei racordului de canalizare nu trebuie să fie mai mic decât cel mai mare 
diametru al coloanei de canalizare. 

La racordul de canalizare se admite executarea ruperilor de pantă: 

- până la 0,3 m - deschise - pe deversorul de beton în canal, care intră printr-o cotitură lină în căminul
de canalizare;

- peste 0,3 m - închise - sub formă de coloană cu secţiunea nu mai mică decât cea a conductei pe
care o deserveşte.

19.27 Intersecţia racordului de canalizare cu pereţii subsolului şi cu fundaţia clădirii trebuie efectuată 
în conformitate cu pct.10.7. 

20 Calculul retelelor de canalizare 

20.1 Calculul hidraulic al conductelor de evacuare gravitaţionale şi sub presiune a apelor uzate tre
buie efectuat luând în calcul rugozitatea materialului din care sunt executate ţevile, viscozitatea lichi
dului şi legătura dintre legea distribuţiei vitezelor medii de curgere a lichidului şi legea rezistenţei hi
draulice. 

20.2 Calculul conductelor de canalizare gravitaţionale trebuie executat, adoptând viteza de curgere a 
lichidului V, m/s, şi gradul de umplere a conductei h/d în aşa mod, ca să se respecte condiţia: 

(5) 

În care K egal cu 0,5 - pentru conductele din materiale plastice şi 0,6 - pentru conductele din alte 
materiale. 

Viteza de curgere a lichidului trebuie să fie de cel puţin 0,7 m/s, iar gradul de umplere a conductei de 
cel puţin 0,3. 

În cazul în care, respectarea condiţiei (5) nu este posibil din cauza valorii insuficiente a debitului de 
ape uzate, tronsoanele necalculabile ale conductelor de evacuare gravitaţională cu diametrul de 50 
mm trebuie montate cu o pantă de 0,03, iar cu diametrul de 100 mm - cu o pantă de 0,02. 

În sistemele de canalizare industrială vitezele de curgere şi gradul de umplere a conductelor se de
termină în funcţie de necesitatea de transportare a poluanţilor apelor uzate. 

20.3 La o înălţime a gărzii hidraulice de 50-60 mm la obiectele sanitare unite la coloanele de canali
zare-ventilare, diametrul acestora trebuie adoptat în funcţie de materialul din care este executată con
ductă, conform tabelelor 11-14. 
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La o altă înălţime a gărzilor hidraulice diametrul coloanei trebuie determinat prin calcul în funcţie de 
valoarea debitului de calcul al apei uzate,4înălţimea coloanei, diametrul celei mai mari conducte de 
legătură de la fiecare etaj şi unghiul de intrare a lichidelor în coloană. 

La un debit al apelor uzate, ce depăşeşte valorile maxime, specificate în tabelele 11-14, trebuie majo
rat diametrul coloanei, fie redistribuit debitul la mai multe coloane. 

Tabelul 11 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare executate din ţevi de polietilenă 
de presiune joasă şi ridicată 

Diametrul exterior 
Unghiul de îmbinare a 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 
al racordurilor de tevilor, mm 

pe fiecare etaj, 
racordurilor de etaj la 

coloane, grade 50 90 110 
mm 

45 1,07 5,10 8,40 
50 60 1,00 4,80 7,80 

87,5 0,66 3,20 5,20 
45 3,90 6,40 

-

90 60 3.60 5,90 
-

87,5 2,40 3,95 
45 - - 5,90 

110 60 - - 5,40 
87,5 - - 3,60 

Tabelul 12 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din ţevi din policlorură de 
polivinil (PVC) 

Diametrul exterior Unghiul de îmbinare a Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 

al racordurilor de racordurilor de etaj la tevilor, mm 

pe fiecare etaj, mm coloane, grade 50 110 

45 1,10 8,22 
50 60 1,03 7,24 

87,5 0,69 4,83 
45 - 5,85 

110 60 - 5,37 
87,5 - 3,58 

Tabelul 13 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din ţevi din polipropilenă 

Diametrul exterior al Unghiul de îmbinare a Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 

racordurilor de pe racordurilor de etaj la tevilor, mm 

fiecare etaj, mm coloane, grade 50 110 

45 1,23 8,95 
40 60 1, 14 8,25 

87,5 0,76 5,50 

45 1,07 8,40 
50 60 1,00 7,80 

87,5 0,66 5,20 
45 - 5,90 

110 60 - 5,40 
87,5 - 3,60 
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Tabelul 14 - Capacitatea de evacuare a coloanelor de ventilare din ţevi din fontă 

Diametrul exterior al Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul 

conductelor de Unghiul de îmbinare a ţevilor, mm 

legătură de pe conductelor de legătură 

fiecare etaj, mm de etaj la coloane, grade 
50 100 150 

45 0,96 6,26 19,9 

50 60 0,84 5,50 17,6 

90 0,56 3,67 11,7 

45 - 5,50 14,5 

100 60 - 4,90 12,8 

90 - 3,20 8,62 

45 - - 12,6 

150 60 - - 11,0 

90 - - 7,20 

NOTĂ - Diametrul coloanei de canalizare nu trebuie să fie mai mic decât cel mai mare diametru al conductei de legătură de la 
fiecare etaj, branşat la această coloană. 

20.4 În clădiri şi construcţii se admite amplasarea coloanelor de canalizare neventilate cu condiţia de 
păstrare a regimului de ventilare a reţelei de canalizare exterioare la care se unesc racordurile de 
canalizare din aceste clădiri şi construcţii. 

20.5 La o înălţime a gărzilor hidraulice de 50-60 mm la obiectele sanitare unite la coloanele de cana
lizare neventilate, diametrul lor trebuie adoptat în funcţie de materialul din care este executată conduc
ta conform tabelelor 15-17. 

La o altă înălţime a gărzilor hidraulice diametrul conductei neventilate trebuie determinat prin calcul în 
funcţie de debitul de calcul al apelor uzate, înălţimea de lucru a coloanei, diametrul conductelor de 
legătură de la fiecare etaj şi de unghiul de intrare a apelor în coloană. 

Tabelul 15 - Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din ţevi din polietilenă de 
presiune joasă, din clorură de polivinil şi din polietilenă de presiune ridicată 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
Unghiul de coloanelor cu diametrul exterior al Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
îmbinare al ţevilor din polietilenă de presiune coloanelor cu diametrul ţevilor din 

Înălţimea conductelor joasă şi clorură de polivinil de clorură de polivinil, mm 
de lucru, de legătură presiune ridicată, mm 

m de etaj la 50 90 110 50 90 110 

coloane, la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm grade 
50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

45 1,80 7,10 9,50 10,6 1,80 1,80 6,00 6,50 8,80 9,80 

1 60 1,70 6,80 9,00 10, 1 1,75 1,75 5,70 6,20 8,40 9,30 

87,5 1,65 6,30 8,40 9,50 1,65 1,65 5,30 5,80 7,80 8,70 

45 1,12 4,00 4,50 5,80 6,80 1, 12 3,70 4,15 5,40 6,20 

2 60 1,05 3,70 4,20 5,50 6,40 1,05 3,50 3,90 5,00 5,80 

87,5 0,97 3,40 3,85 4,95 5,90 0,97 3,15 3,55 4,60 5,30 

45 0,80 2,75 3,20 4,00 5,00 0,80 2,50 3,00 3,70 4,50 

3 60 0,74 2,50 2,90 3,70 4,60 0,74 2,30 2,80 3,40 4,20 

87,5 0,65 2,25 2,60 3,30 4,10 0,65 2,00 2,45 3,00 3,70 

45 0,60 2,10 2,35 3,00 3,70 0,60 1,90 2,20 2,80 3,30 

4 60 0,55 1,90 2,20 2,80 3,40 0,55 1,75 2,16 2,50 3,00 

87,5 0,48 1,65 1,95 2,40 3,00 0,48 1,50 2,10 2,20 2,70 

45 0,60 1,57 1,9 2,25 3,00 0,60 1,42 1,80 2,10 2,65 

5 60 0,55 1,40 1,75 2,10 2,80 0,55 1,30 1,60 1,90 2,40 

87,5 0,48 1,27 1,50 1,85 2,40 0,48 1, 15 1,40 1,70 2,10 

45 0,60 1,2 7 1,50 1,85 2,35 0,60 1, 15 1,40 1,70 2,30 

6 60 0,55 1, 1 8 1,4 O 1,70 2,10 0,55 1,05 1,30 1,50 2,00 

87,5 0,48 1,0 O 1, 16 1,50 1,80 0,48 0,90 1,08 1,30 1,70 
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Tabelul 15 (continuare) 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
Unghiul de coloanelor cu diametrul exterior al Capacitatea de evacuare, 1/s, a 
îmbinare al ţevilor din polietilenă de presiune coloanelor cu diametrul ţevilor din 

Înălţimea conductelor joasă şi clorură de polivinil de clorură de polivinil, mm 
de lucru, de legătură presiune ridicată, mm 

m de etaj la 50 90 110 50 90 110 

coloane, 
la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm grade 

50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

45 0,60 1,05 1,30 1,55 2,00 0,60 0,95 1,16 1,40 1,70 

7 60 0,55 1,00 1,20 1,40 1,80 0,55 0,85 1,03 1,25 1,55 

87,5 0,48 0,82 1,00 1,20 1,60 0,48 0,75 0,91 1,10 1,35 

45 0,60 1,05 1,30 1,30 1,70 0,60 0,95 1, 16 1,20 1,10 

8 60 0,55 0,95 1,20 1,20 1,60 0,55 0,85 1,03 1,05 1,05 

87,5 0,48 0,82 1,00 1,00 1,40 0,48 0,75 0,91 0,90 1,15 

45 0,60 1,05 1,30 1,10 1, 15 0,60 0,95 1,16 1,10 1,10 

9 60 0,55 0,95 1,20 1,00 1, 15 0,55 0,85 1,03 1,00 1,05 

87,5 0,48 0,82 1,00 0,85 1, 16 0,48 0,75 0,91 0,95 1, 15 

Tabelul 16 - Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din ţevi din polipropilenă 

Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul exterior al 

Înălţimea 
Unghiul de îmbinare al ţevilor conductelor de legătură de la etaj, mm 

conductelor de legătură 50 I 110 de lucru, de la etaj la coloane, 
m grade la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

40 50 40 50 110 

45 1,60 1,80 8,80 9,50 10,6 

1 60 1,52 1,70 8,50 9,10 10, 1 

87,5 1,44 1,65 8,00 8,40 9,50 

45 0,96 1, 12 5,40 5,80 6,80 

2 60 0,91 1,05 5,10 5,50 6,40 

87,5 0,88 0,97 4,70 4,95 5,90 

45 0,72 0,80 3,80 4,00 5,00 

3 60 0,66 0,74 3,50 3,70 4,60 

87,5 0,58 0,65 3,20 3,30 4,10 

45 0,50 0,60 2,80 3,00 3,70 

4 60 0,47 0,55 2,60 2,70 3,40 

87,5 0,42 0,48 2,30 2,40 3,00 

45 0,50 0,60 2,10 2,25 3,00 

5 60 0,47 0,55 1,95 2,05 2,70 

87,5 0,42 0,48 1,77 1,85 2,40 

45 0,50 0,60 1,77 1,85 2,35 

6 60 0,47 0,55 1,67 1,70 2,10 

87,5 0,42 0,48 1,42 1,50 1,80 

45 0,50 0,60 1,42 1,55 2,00 

7 60 0,47 0,55 1,30 1,40 1,80 

87,5 0,42 0,48 1,07 1,20 1,60 

45 0,50 0,60 1,20 1,30 1,70 

8 60 0,47 0,55 1, 15 1,20 1,55 

87,5 0,42 0,48 0,96 1,00 1,40 

45 0,50 0,60 1,04 1,10 1, 15 
9 60 0,47 0,55 0,95 1,00 1, 12 

87,5 0,42 0,48 0,80 0,85 1,10 
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Tabelul 17 - Capacitatea de evacuare a coloanelor neventilate din ţevi din fontă 

Unghiul de îm- Capacitatea de evacuare, 1/s, a coloanelor cu diametrul interior al ţevilor, 

Înălţimea binare al mm 
conductelor de 50 I 100 I 150 de lucru, 
legătură de la m 

etaj la coloane, la diametrul interior al conductelor de legătură de la etaj, mm 

grade 50 50 110 50 100 150 

45 1,55 8,00 9,60 17,0 19,00 20,0 

1 60 1,49 7,60 8,60 16,0 18,20 19,3 

90 1,39 7,00 8,00 15,0 16,90 18,0 

45 1,00 5,00 6,00 10,0 12,00 13,0 

2 60 0,85 4,60 5,60 9,70 11,90 12,3 

90 0,87 4,20 5,20 8,50 10,00 11,0 

45 0,65 3,40 4,30 7,00 8,10 9,00 

3 60 0,60 3,20 4,00 6,50 7,70 8,60 

90 0,55 3,00 3,70 5,71 6,70 7,50 

45 0,49 2,75 3,30 5,00 6,60 7,00 

4 60 0,47 2,4 O 3,15 4,80 6,10 6,50 

90 0,45 2,2 O 2,70 4,00 5,10 5,70 

45 0,49 2,00 2,65 3,90 4,90 5,50 

5 60 0,47 1,85 2,45 3,65 4,60 5,10 

90 0,45 1,70 2,10 3,10 4,00 4,40 

45 0,49 1,60 2,20 3,20 3,90 4,50 

6 60 0,47 1,50 2,00 3,00 3,70 4,30 

90 0,45 1,35 1,70 2,50 3,20 3,60 

45 0,49 1,30 1,70 2,60 3,20 3,70 

7 60 0,47 1,25 1,58 2,45 3,00 3,40 

90 0,45 1, 15 1,35 2,60 2,60 2,90 

45 0,49 1, 10 1,40 2,20 2,80 3,20 

8 60 0,47 1,05 1,32 2,00 2,60 2,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1,70 2,20 2,40 

45 0,49 1, 10 1,40 1,85 2,40 2,70 

9 60 0,47 1,05 1,32 1,70 2,20 2,50 

90 0,45 1,00 1, 15 1,50 1,80 2,10 

45 0,49 1,10 1,40 1,75 2,10 2,30 

10 60 0,47 1,05 1,32 1,55 2,00 2,10 

90 0,45 1,00 1, 15 1,35 1,80 1,85 

45 0,49 1, 10 1,40 1,60 1,80 2,00 

11 60 0,47 1,05 1,32 1,45 1,70 1,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1, 15 1,40 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

12 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

13 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1, 15 1,00 1,25 1,40 

În cazul în care nu este posibilă prevederea coloanei de ventilare la un debit de ape uzate ce depă
şeşte valorile maxime prezentate în tabelele 15-17 trebuie, majorat diametrul coloanei, fie redistribuit 
debitul de ape uzate în câteva coloane neventilate, fie utilizată o clapetă de ventilatie, fie conecta
te/unite la partea superioară de cel puţin 4 coloane de canalizare. În acest caz ventilarea reţelei de 
canalizare exterioară trebuie să fie asigurată, prin alte coloane din clădire sau din clădirile vecine, în 
conformitate cu pct.19.19. 

21 Instalaţii locale pentru epurare şi pompare a apelor uzate 

21.1 Apele uzate industriale, care conţin lichide inflamabile, materii în suspensie, grăsimi, uleiuri, 
acizi şi alte substanţe, care împiedică funcţionarea normală sau care provoacă distrugerea reţelelor şi 
instalaţiilor de epurare, precum şi care conţin deşeuri valoroase, trebuie epurate înainte de deversarea 
lor în reţeaua exterioară de canalizare, pentru care în clădire sau în apropierea ei trebuie prevăzută 
amplasarea instalaţiilor locale de epurare a apelor uzate. 
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21.2 Nu se admite evacuarea în canalizare a soluţiilor tehnologice, precum şi a sedimentelor din 
rezervoarele tehnologice, la spălarea lor. � 

Evacuarea în canalizare a soluţiilor toxice şi reactivilor la exploatarea normală sau în caz de avarii 
este interzisă. Apele uzate provenite de la instituţiile medicale, veterinare sau profilactice, de la labora
toarele instituţiilor de cercetări medicale şi veterinare, de la companiile de exploatare forestieră, pre
cum şi orice alte companii şi instituţii, care datorită specificului funcţionării lor, pot provoca infectarea 
cu bacterii patogene, bacterii, microbi, virusuri, ouă de helminţi, sunt evacuate în reţelele localităţilor şi 
instalaţiile de tratare numai după executarea tuturor măsurilor de dezinfecţie în conformitate cu preve
derile actelor normative în vigoare. 

21.3 Nu se admite instalarea în interiorul clădirilor a decantoarelor (inclusiv a separatoarelor de gră
simi) pentru eliminarea impurităţilor care se descompun uşor, precum şi a separatoarelor pentru lichi
dele uşor inflamabile şi combustibile. 

21.4 În separatoarele pentru epurarea apelor uzate de lichidele combustibile trebuie prevăzute gărzi 
hidraulice la conductele de alimentare şi ventilare naturală. 

21.5 Apele uzate care intră în separatorul de benzină, trebuie prealabil epurate în decantorul pentru 
nămol. Curăţirea decantoarelor pentru nămol trebuie să fie mecanizată. 

21.6 Instalarea şi calculul grătarelor, platformelor de nisip, decantoarelor-separatoarelor de uleiuri şi 
produse petroliere şi ale instalaţiilor de neutralizare, altor instalaţii de epurare a apelor uzate precum şi 
ale instalaţiilor de pompare a apelor uzate menajere şi industriale, trebuie efectuate în conformitate cu 
cerinţele în vigoare. 

21.7 Pompele şi rezervoarele de recepţie a apelor uzate industriale, care nu degajă mirosuri neplă
cute şi toxice, gaze şi vapori, precum şi instalaţiile de pompare cu hidrofor se admite de a fi instalate 
în clădiri industriale şi publice. 

Pompele pentru pomparea apelor uzate menajere şi industriale, care conţin poluanţi toxici şi putresci
bil, precum şi pentru pomparea apelor uzate care degajă mirosuri neplăcute şi toxice, gaze şi vapori, 
trebuie instalate într-o încăpere separată, în subsol sau încăpere izolată, iar în lipsa subsolului - într-o 
camer� separată şi încălzită de la primul etaj, cu ieşire independentă la aer în exterior sau pe casa 
scării. lncăperea staţiei de pompare trebuie dotată cu ventilaţie forţată. Rezervoarele de recepţie pen
tru apele uzate trebuie amplasate în afara clădirilor sau în încăperi izolate, împreună cu pompele. 

NOTĂ- Ieşirea din staţia de pompare în casa scării se admite de a fi prevăzută în clădirile, pentru care nu se impun cerinţe 
sporite privind izolarea fonică. 

21.8 În staţiile de pompare de canalizare trebuie prevăzută instalarea unor pompe de rezervă, numă
rul cărora trebuie adoptat: la un număr de pompe de lucru de acelaşi tip pînă la două - una de rezer
vă, mai mult de două - două de rezervă. 

Numărul pompelor de rezervă pentru pomparea apelor uzate acide şi cu conţinut de nămol trebuie 
adoptat: 

- dacă lucrează o singură pompă - una de rezervă şi una păstrată la depozit;

- dacă lucrează două sau mai multe pompe - două de rezervă.

NOTA - În cazuri aparte prin argumentare se admite instalarea unei singure pompe care lucrează şi păstrarea alteia de rezervă 
la depozit. 

21.9 Instalaţiile de pompare trebuie prevăzute cu comandă automată şi manuală. 

21.1 O Pentru fiecare pompă de canalizare trebuie prevăzută o conductă de aspiraţie aparte cu ascen
siune spre pompă de cel puţin 0,005. 

21.11 La conductele de aspiraţie şi de refulare ale fiecărei pompe trebuie instalate vane; la conducta 
de refulare pe lângă asta şi o clapetă de reţinere. 
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NOTĂ- La transportarea apelor uzate cu conţinut de materii în suspensie (nisip, nămol) nu se prevăd clapete de reţinere şi de 
aspiraţie 

21.12 Pentru pomparea apelor uzate de la obiectele sanitare, instalate în subsolurile clădirilor cu dife
rită destinaţie, trebuie prevăzute instalaţii de pompare ermetice, care funcţionează în regim automat şi 
care corespund cerinţelor normelor sanitare privind zgomotul şi vibraţiile la locurile de lucru. 

22 Instalaţii interioare de canalizare a apelor meteorice 

22.1 Canalizarea apelor meteorice interioare trebuie să asigure evacuarea apelor provenite de la 
topirea zăpezi, apelor de ploaie de pe acoperişurile clădirilor şi construcţiilor. 

La proiectarea canalizării interioare a apelor uzate meteorice interioară în clădirile şi construcţiile ne
încălzite trebuie prevăzute măsuri care să asigure temperaturi pozitive în conducte şi în pâlnii în cazul 
temperaturilor negative în exterior (încălzire electrică, cu abur etc.). Utilitatea prevederii canalizării 
interioare meteorice cu încălzire trebuie argumentată prin calcul tehnico-economic. 

22.2 Apa din sistemul interior de canalizare a apelor meteorice trebuie evacuată în reţelele apelor 
meteorice exterioare sau în reţeaua unitară de canalizare. 

Nu se admite evacuarea apelor din reţeaua interioară de canalizare a apelor meteorice în canalizarea 
menajeră şi racordarea conductelor la reţeaua interioară de evacuare a apelor uzate de la obiectele 
sanitare. 

NOTĂ- Prin argumentare se admite de a se prevedea evacuarea apei din sistemele interioare de canalizare a apelor meteori
ce în sistemul de canalizare industrială a apelor nepoluate sau a apelor uzate refolosite. 

22.3 În cazul lipsei canalizării apelor meteorice evacuarea acestora din canalizarea interioară trebuie 
efectuată în mod deschis în rigole lângă clădiri (evacuare deschisă); trebuie prevăzute măsuri care să 
excludă eroziunea suprafeţei solului de lângă clădiri. 

În cazul amenajării unei evacuări de tip deschis la coloana din interiorul clădirii trebuie prevăzut un 
sifon cu gardă hidraulică pentru evacuarea apelor provenite din topire zăpezii în perioada de iarnă în 
canalizarea menajeră. 

22.4 Pe acoperişurile plane ale clădirilor într-o singură dolie trebuie prevăzute nu mai puţin de două 
receptoare de colectare a apelor meteorice. 

Receptoarele de colectare a apelor meteorice de pe acoperiş trebuie amplasate ţinând cont de relieful 
lui, suprafaţa admisibilă de colectare a apei pentru un singur receptor şi de construcţia clădirii. 

Distanţa maximă dintre receptoarele de colectare a apei, indiferent de tipul acoperişului, nu trebuie să 
depăşească 48 m. 

NOTĂ- Pe acoperişurile plane ale clădirilor de locuit şi publice se admite de a fi instalate câte un singur receptor de colectare a 
apei meteorice pentru fiecare tronson. 

22.5 Racordarea la o singură coloană a receptoarelor amplasate la nivele diferite, se admite în cazul, 
în care debitul de calcul total prin coloană, funcţie de diametrul lui. nu depăşeşte valorile prezentate în 
tabelul 18. 

Tabelul 18 

Diametrul coloanei de evacuare a apei meteorice, mm 85 100 150 200 

Debitul de calcul ale apelor meteorice prin coloana de eva-
10 20 50 80 

cuare, 1/s 

22.6 Pantele minimale ale conductelor de evacuare orizontale trebuie adoptate: pentru conductele 
suspendate 0,005, pentru cele de sub pardoseală - în c�>nformitate cu cerinţele din capitolul 20. 
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22.7 Pentru curăţirea canalizării interioare a apelor meteorice trebuie prevăzută instalarea unor piesă 
de inspecţie şi curăţare şI a căminelor de vizitare conform cerinţelor din capitolul 19. Pe coloane pie
sele de inspecţie trebuie instalate la etajul inferior al clădirii, iar în cazul devierilor- deasupra lor. 

NOTĂ- Pe o lungime a conductelor orizontale suspendate pînă la 24 m piesa de curăţare la începutul tronsonului se admite de 
a nu se prevedea. 

22.8 Racordarea receptoarelor de colectare a apei meteorice la coloane trebuie prevăzută cu ajuto
rul unor mufe de compensare cu îmbinare flexibilă. 

22.9 Debitul de calcul a apelor meteorice Q, I/s, de pe aria de colectare a apei trebuie determinat cu 
formulele: 

pentru acoperişurile cu o pantă de 1,5%, inclusiv 

pentru acoperişurile cu o pantă mai mare de 1,5% 

în formulele (6) şi (7): 

F - aria de colectare a apei, m2 ; 

Q 
= Fq,o 

10000 ' 

Q = ...!.!!..L 
10000 ' 

(6) 

(7) 

q20 - intensitatea ploii, I/s de pe 1 ha (pentru zona dată), cu durata de 20 min, la o perioadă, ce depă
şeşte o singură dată intensitatea de calcul, egală cu 1 an; 

qs - intensitatea ploii, I/s de pe 1 ha (pentru zona dată), cu durata de 5 min, la o perioadă, ce depă
şeşte o singură dată intensitatea de calcul, egală cu 1 an care se determină cu formula: 

qs 
= 

4n x q20, (8) 

n - parametru, adoptat în conformitate cu normativele în vigoare de instalare a reţelelor şi construcţii
lor exterioare. 

22.1 O Debitul de calcul a apelor meteorice pentru coloana de evacuare nu trebuie să depăşească 
valorile prezentate în tabelul. 18, iar pentru receptoare se determină în funcţie de datele tehnice din 
fişa receptorului de tipul adoptat. 

22.11 La determinarea ariei de calcul de colectare a apei meteorice trebuie luat suplimentar în calcul 
încă 30 % din aria totală a pereţilor verticali de lângă acoperiş care se ridică mai sus decât nivelul 
acesteia. 

22.12 Coloanele de canalizare şi toate conductele de evacuare, inclusiv cele amplasate sub podeaua 
primului etaj, trebuie calculate cu considerarea presiunii hidrostatice la înfundare şi inundare, şi fixate 
rigid pentru a preveni deplasări longitudinale şi transversale. 

22.13 Pentru conductele de evacuare interioare trebuie utilizate ţevi din materiale polimerice sau ţevi 
de presiune din fontă. Se admite utilizarea ţevilor din oţel cu un strat anticoroziv a suprafeţelor interi
oare şi exterioare. 

Pe liniile orizontale suspendate, în prezenţa unor sarcini de vihraţie, trebuie utilizate ţevi de oţel. 

22.14 Amplasarea conductelor de evacuare în limitele apartamentelor locuibile nu se admite. 
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23 Clauze suplimentare privind sistemele şi instalaţii interioare de canalizare 
în zonele cu conditii deosebite 

23.1 Materialul ţevilor pentru conductele de canalizare, montate în clădiri şi construcţii în condiţii 
deosebite, trebuie adoptate conform pct.19.7. 

Pământuri tasabile 

23.2 Montarea conductelor sub presiune şi a celor gravitaţionale şi deversările apelor uzate lor trebu
ie prevăzute ţinând cont de cerinţele, prezentate în capitolul 16. 

23.3 Îmbinările ţevilor indiferent de materialul acestora trebuie realizate prin inele de cauciuc de 
etanşare. 

23.4 Canalizarea interioară a apelor meteorice în clădirile industriale trebuie prevăzute, de regulă, 
suspendate. În cazul în care cerinţele tehnologiei de producţie nu permit montarea suspendată, se 
admite montarea lor în conformitate cu cerinţele capitolului 16. 

23.5 Dacă în zona construcţiei există o reţea exterioară de canalizare a apelor meteorice, deversările 
apelor meteorice din sistem trebuie prevăzute în conformitate cu cerinţele privind deversările canaliză
rii. 

23.6 Nu se admite pozarea în acelaşi canal a deversărilor apelor meteorice în comun cu alte reţele 
de canalizare, cu excepţia sistemului de evacuare a apelor uzate nepoluate. 

23.7 Dacă lipseşte reţeaua de ape meteorice sau unitară de canalizare trebuie prevăzută evacuarea 
apei din canalizarea interioară în rigole deschise impermeabile la apă. 

Sub rigole trebuie prevăzută compactarea pământului pe o adâncime de 0,2-0,3 m. Rigolele de sub 
trotuar şi carosabilul drumurilor trebuie acoperite cu plăci de beton armat. 

Zone seismice 

23.8 Încastrarea rigidă a conductelor în pereţi şi fundaţii nu se admite. La trecerea ţevilor prin pereţi 
şi fundaţii trebuie asigurat un spaţiu liber de minimum 0,2 m. Spaţiul trebuie umplut cu un material 
elastic, neinflamabil, impermeabil la apă şi gaz. 

23.9 Nu se admite intersecţia conductelor cu rosturile de deformaţie ale clădirilor. 

Montarea ţevilor sub fundaţiile clădirilor trebuie prevăzută în tuburi de protecţie din metal sau beton 
armat, distanţa dintre partea superioară a tubului de protecţie şi talpa fundaţiei trebuie să fie de cel 
puţin 0,2 m. 

23.1 O Îmbinările ţevilor cu mufă şi ţevile îmbinate prin manşoane, instalate în zonele cu seismicitatea 
de 8-9 grade, trebuie să asigure etanşeitatea la posibilele tasări, pentru ce trebuie folosite inele de 
cauciuc de etanşare. 

23.11 La cotiturile coloanelor din poziţie verticală în poziţie orizontală trebuie prevăzute reazeme de 
beton. 

Teritorii cu lucrări de carieră 

23.12 Pentru reţelele şi instalaţiile de canalizare pe teritorii cu lucrări de carieră trebuie respectate 
cerinţele din capitolul 16. 

23.13 Racordurile conductelor de ape uzate menajere şi meteorice din clădirile şi construcţiile, con
struite pe teritoriile cu lucrări de carieră în subteran din grupa I-IV, precum şi pe teritoriile din grupa 
IK-IVK, se admite de a fi executate din ţevi din mase plastice, fontă şi azbociment. 
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23.14 Pantele racordurilor de canalizare şi a ţevilor sistemului interior de canalizare trebuie adoptate 
ţinând cont de posibila tasare a suprafeţei terestre. 

23.15 Îmbinările conductelor de canalizare interioară trebuie executate mobile prin folosirea unor ele
mente elastice. În clădirile, protejate printr-o schemă constructivă rigidă, se admite să se prevadă 
încastrarea rigidă a îmbinărilor. 

23.16 Nu se admite intersecţia conductelor cu rosturile de deformaţie ale clădirilor. 

23.17 Nu se admite montarea ascunsă, a ţevilor de canalizare interioară, în nişe şi şliţuri în pereţii 
clădirii protejate printr-o schemă constructivă flexibilă. 

23.18 Pentru canalizarea interioară a clădirilor trebuie să se dea preferinţă ţevilor şi pieselor de îmbi
nare şi din mase plastice. 

23.19 În cazul protecţiei clădirii în procesul de exploatare prin metoda nivelării, conductele de canali
zare, montate în subsoluri sau sub pardoseli, nu trebuie să îngreuneze lucrările de compensare a 
clădirii. 

24 Economisirea resurselor energetice 

24.1 Pentru a asigura cerinţele normative privind presiunea admisibilă a apei la obiectele sanitare, în 
scopul utilizării raţionale a resurselor de apă potabilă şi energie trebuie prevăzute: 

- instalaţii de pompare cu acţionare reglabilă (cu turaţii variabile a motorului) care permite de a menţi
ne presiunea de calcul necesară de apă în sistem (după pompe) indiferent de fluctuaţiile de presiune
în reţeaua publică de alimentare cu apă;

- o schemă de distribuţie a apei cu o singură zonă de presiune, cu instalarea la fiecare apartament a
regulatoarelor de presiune în clădirile de locuit cu înălţimea de 54 m, inclusiv pentru fiecare etaj (fieca
re apartament) reglarea presiunii apei în sistemele de alimentare cu apă rece şi caldă la obiectele
sanitare;

- alimentarea cu apă cu mai multe zone de presiune, de regulă, în clădirile cu înălţimea de 54 m şi mai
mult, inclusiv cu instalarea la etajele inferioare a zonelor de regulatoare de presiune pentru aparta
mente;

- instalarea armăturii de distribuţie şi umplere moderne, care ar asigura reducerea consumului de apă
potabilă. Se recomandă utilizarea armăturii cu garnituri ceramice, baterii de amestec cu un singur braţ,
baterii termostatice, armătură automată şi semiautomată.

24.2 Contoarele de apă rece şi caldă, instalate pe branşamentele de apă la clădiri şi apartamente, 
trebuie prevăzute cu ieşire de impuls. 

Se admite conform sarcinii de proiectare prevederea ieşirii de impuls la contoarele de apă instalate în 
încăperile anexă cu destinaţie publică. 

Înainte de contoarele de apă ale clădirilor şi apartamentelor trebuie instalate filtre mecanice sau mag
netice. 

25 Asigurarea fiabilităţii şi siguranţei în exploatare. Durabilitate şi 
mentenabilitate 

25.1 Nu se admite montarea conductelor a sistemelor interioare de alimentare cu apă, canalizare şi 
de ape meteorice în locurile unde accesul la ele în timpul exploatării şi în situaţii de urgenţă este legat 
de slăbirea elementelor şi structurilor (portante ale clădirilor, fundamentelor, construcţiilor de îngrădire 
şi planşeelor). 
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25.2 Sistemele interioare de alimentare cu apă rece şi caldă trebuie testate prin metoda hidrostatică 
sau manometrică în conformitate cu cerinţele normative. 

25.3 Conductele şi armătura reţelelor de alimentare cu apă rece şi caldă trebuie să aibă certificate 
de calitate corespunzătoare, rezistenţa mecanică a căror trebuie să corespundă presiunii de calcul în 
sistem. 

25.4 Instalaţiile de pompare pentru apă rece şi caldă, instalaţiile pentru prepararea apei calde trebuie 
să fie rezervate în situaţii de urgenţă sau reparaţii în conformitate cu cerinţele capitolelor 7 şi 14. 

25.5 Încercările hidraulice ale sistemelor interioare de canalizare şi evacuare a apelor meteorice 
trebuie efectuate în conformitate cu cerinţele normative. 

25.6 Obiectele sanitare trebuie să aibă certificate de calitate corespunzătoare şi certificate ce permit 
utilizarea lor. 

25.7 În cărţile tehnice şi documentaţia uzinelor producătoare de conducte, armături, obiecte şi echi
pamente sanitare trebuie să fie specificat termenul garantat de exploatare, care să corespundă cerin
ţelor prezentului Normativ. 
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Anexa A 

Lista documentelor normative la care se fac referinţe în prezentul Normativ 

CH1.-1n 2.08.02-89 O611.1ecTBeHH61e 3AaHM51 1,1 coopy>t<eH"151 

CH1,1n 2.04.05-91 OrnnneH"1e, seHrnn5141,151 1,1 KOHA"1L\"10H"1posaH"1e 

CH1.-1n 2.04.01-85 BHyrpeHHl,11/1 BOAOnpoBOA 1,1 KaHan1,13a41,151 

NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stinge
re a incendiilor 

NCM E.03.02-2001 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor 

NCM G.04.07-2006 Reţele termice 

NCM C.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare. 

NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune 
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Anexa B 

Termeni si definitii 
, , 

Conductă de ventilare naturală - coloană, care are o porţiune de evacuare prin care comunică cu 
atmosfera contribuind la schimbul de aer exterior în conductele reţelei de canalizare exterioară. 

Clapetă de ventilare - dispozitiv care permite trecerea aerului într-o singură direcţie - în direcţia de 
scurgere a lichidului în conducte şi care nu permite circulaţia aerului în direcţia opusă. 

Coloană de canalizare neventilată - coloană care nu comunică cu atmosfera. Din coloanele neventi
late fac parte: 

- coloana care nu are porţiune de evacuare;

- coloana, dotată cu clapetă de ventilare;

- grup (nu mai puţin de patru) de coloane, interconectate la partea superioară printr-o conductă colec-
toare fără amenajarea porţiunii de evacuare.

Coloană de hidranţi - este o conductă inelară (circuit închis), unde la fiecare etaj are montate două 
racorduri cu diametrul de 66 mm cu robinete şi capete pentru cuplarea furtunurilor şi conurilor de către 
echipele de pompieri. Coloanele pentru stingerea incendiilor sunt destinate pentru utilizarea de către 
echipele de pompieri la stingea incendiilor. 

Debite de calcul de apă - valori ale debitelor argumentate teoretic şi practic prin exploatare, care se 
prognozează pentru obiect privind alimentarea cu apă ţinând cont de factorii de influenţă principali 
(nivelul de dotare a clădirilor cu multe apartamente, numărul de consumatori, numărul obiectelor sani
tare, etc.). 

Debitele de calcul de apă nu sunt norme de consum de apă şi nu pot fi utilizate pentru calcularea fac
turilor pentru apă. 

Debitele de calcul de ape uzate - valorile debitelor argumentate teoretic şi practic prin exploatare, 
alese din seria variaţională (funcţie distribuţia probabilităţilor de apariţie a debitelor de diferite valori), 
care se preconizează pentru sistemul canalizării în întregime sau pentru o parte din acesta ţinând cont 
de factorii de influenţă (numărul de consumatori, numărul şi caracteristicile obiectelor sanitare şi echi
pamentelor, capacitatea conductelor de evacuare etc.) 

Racord de apă/branşament - conducta ce leagă reţeaua exterioară cu reţeaua de distribuţie interioa
ră din clădire, dotată cu armătură de închidere şi, după caz, cu contor de apă. 
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Anexa C 

Debite de calcul de apă 

Tabelul C.1 - Debite de calcul (debitele medii specifice anuale)de apă în clădirile de locuit, I/zi, 
pentru o persoană 

Clădiri de locuit total inclusiv cea caldă 

Cu sistem de apă şi canalizare fără căzi de baie 50 20 

Idem, alimentare cu gaze 60 25 

Cu sistem de apă, canalizare şi căzi de baie cu încălzitoare de apă, care 
125 50 

functionează pe combustibil solid 

Idem, cu încălzitoare cu gaze 150 60 

Cu alimentare centralizată de apă caldă şi căzi-scaune 160 65 

Idem, cu căzi de baie cu lungimea peste 1500 mm 160 65 

NOTE: 

1 Debitul de apă pentru stropitul terenurilor adiacente clădirilor locuibile, trebuie luat în calcul suplimentar în conformitate cu 
pct.21 din tabelul C.2 din prezenta anexă. 

2 în cazul în care este necesar să se ţină cont de debitul de apă pentru clădirile de locuit existente se recomandă de a fi utilizate 
datele organizaţiilor de exploatare. 

3 Utilizarea valorilor debitelor de apă pentru calculele comerciale de apă nu se admite. 

4. Debitele de calcul (debitele medii specifice anuale) de apă în clădirile de locuit, I/zi pentru o persoană pot fi modificate în
baza unui calcul fundamentat �i analizei de fezabilitate.

Tabelul C.2 - Debite de calcul (specifice medii anuale) zilnice de apă la consumatori 

Debitele de calcul 
Durata de 

Nr de 
Consumatori de apă 

Unitatea de (specifice medii anuale) 
distribuţie, 

ord. măsurare zilnice de apă, I/zi, la 
unitatea de măsură 

ore 

total inclusiv apa caldă 

Cămine: 

1 - cu duşuri comune 1 locatar 85 50 24 

- cu duşuri pentru fiecare cameră
1 locatar 110 60 24 

aparte

Hoteluri, pensiuni şi moteluri:

- cu camere de baie şi duş cornu-
1 locatar 120 70 24 

2 
ne

- cu duşuri în fiecare cameră 1 locatar 230 140 24 

- cu cameră de baie în fiecare
1 locatar 300 180 24 

cameră

Spitale: 

- cu camere de baie şi duş comune 1 loc 115 75 24 
3 - cu grupuri sanitare în apropiere de

saloane
1 loc 200 90 24 

- secţie boli infecţioase 1 loc 240 110 24 
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Tabelul C.2 (continuare) 

Debitele de calcul 

Nr 
(specifice medii anuale) 

Durata de 
de Consumatorii de apă 

Unitatea de zilnice de apă, I/zi, la 
distribuţie 

măsurare unitatea de măsură 
ord. 

inclusiv apa 
ore 

total 
caldă 

Sanatorii şi case de odihnă: 

- cu camere de duş comune 1 loc 130 65 24 
4 - cu duş în toate camerele de locuit 1 loc 150 75 24 

- cu căzi de baie în toate camerele de 
1 loc 200 100 24 

locuit

Instituţii cu profil sportiv şi balnear: 

- cu bucătării care prepară bucate

5 semipreparate, fără spălarea albituri- 1 loc 60 30 24 
lor
- cu bucătării care prepară bucate din

1 loc 200 100 24 
materie primă si cu spălătorii
Instituţii de învăţământ preşcolare
şi scoli internat:
- cu frecventarea pe timp de zi a copii-
lor:
- cu bucătării care prepară bucate din

1 copil 40 20 10 
semipreparate

6 - cu bucătării care prepară bucate din
1 copil 80 30 10 

materie primă si cu spălătorii

- cu frecventarea zilnică a copiilor:

- cu bucătării care prepară bucate din
1 copil 60 30 24 

semipreparate
- cu bucătării care prepară bucate din

1 copil 120 40 24 
materie orimă si cu spălătorii
Instituţii de învăţământ cu duşuri

7 
lângă sălile de gimnastică şi bucă- 1 elev şi 

20 8 8 
tării care prepară bucate din semi- 1 învăţător 
preparate

8 Clădiri administrative 1 lucrător 15 6 8 

Unităţi de alimentaţie publică cu 
bucate pregătite şi realizate în 1 bucate 12 4 -

sala de servit 

Magazine: 

1 lucrător în 

10 - alimentare (fără utilaje frigorifice) schimb sau 20 250 65 8 
m2 de sală 

- mărfuri industriale
1 lucrător în 

20 8 8 
schimb 

Policlinici şi ambulatorii 
1 bolnav 10 4 10 

11 1 lucrător în 
schimb 

30 12 10 

Farmacii: 

12 - sală de vânzări şi încăperi auxiliare 1 lucrător 30 12 12 

- laborator de preparare a medica-
1 lucrător 310 55 12 

mentelor
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Tabelul C.2 (continuare) 

Debitele de calcul 

Nr 
(specifice medii anuale) 

Durata de 
Unitatea de zilnice de apă, I/zi, la 

de Consumatorii de apă 
măsurare unitatea de măsură 

distribuţie 

ord. inclusiv apa 
ore 

total 
caldă 

Frizerii 
1 loc de muncă 

56 33 12 13 în schimb 
Cinematografe, teatre, cluburi, 
institutii de agrement: 

14 - pentru spectatori 1 om 8 3 4 

- pentru artişti 1 om 40 25 8 

Stadioane şi săli de sport: 

- pentru spectatori 1 loc 3 1 4 
15 

- pentru atleţi cu folosirea de duş 1 om 50 30 11 

- pentru sportivi cu folosirea de duş 1 om 100 60 11 

Bazine de înot: 

- pentru spectatori 1 loc 3 1 6 

16 - pentru sportivi (atleţi) cu folosirea
100 

de dus
1 om 60 8 

- pentru umplerea bazinului % capacitate 10 - 8 

Băi: 

- pentru spălarea la spălătorie şi
1 vizitator 180 120 3 

clătirea în dus

17. - idem, cu aplicarea unor proceduri
1 vizitator 290 190 3 

de reabilitare

- cabină de duş 1 vizitator 360 240 3 

- cabina de baie 1 vizitator 540 360 3 

Spălătorii: 

- nemecanizate
1 kg de albituri 

40 15 -

18 uscate 

- mecanizate
1 kg de albituri 

75 25 -

uscate 

Hale industriale: 

19 - simple 1 om în schimb 25 11 8 

- cu degajare de căldură peste 84
1 om în schimb 45 24 6 

kJ pe 1 m/h

20 
Duşuri în încăperi sociale ale 1 reţea de 

500 270 -

întreprinderilor industriale dusuri în schimb 
Debit de apă pentru stropit:

- învelişul de iarbă 1 m2 3 - -

- terenuri de fotbal 1 m2 0,5 - -

·21 - celelalte construcţii sportive 1 m2 1,5 - -

- acoperirilor îmbunătăţite, trotuare,
1 m2 0,5 - -

piete, accese la fabrici
- spatii verzi, gazoane şi ronduri cu

1 m2 3-6 -

flori
22 Umplerea suprafeţei patinoarelor 1 m2 0,5 - -

NOTE: 

1 Valorile debitelor de calcul de apă au fost stabilite pentru consumatorii principali şi includ toate debitele suplimentare (perso
nalul de deservire, duşuri pentru personalul de deservire, vizitatori, pentru îngrijirea încăperii, etc.). 

2 Consumul de apă în duşurile comune şi la căzile pentru picioare în încăperile sociale ale întreprinderilor industriale, pentru 
spălarea albiturilor în curăţătorii şi pregătirea bucatelor la unităţile de alimentaţie publică, precum şi pentru proceduri de hidrote-
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rapie în instituţiile specializate în acest scop şi pregătirea bucatelor. care fac parte din componenţa spitalelor, sanatoriilor şi 
policlinicilor, trebuie luat în calcul suplimentar. 

3 În cazul în care în spălătorii maşinile de spălat nu sunt automatizate şi albiturile de spălat au pete specifice debitul de apă 
caldă se admite de a fi mărit cu 30%. 

4 Debitele de calcul de apă raportate pentru stropit au fost stabilite pentru o singură stropire. Numărul de stropiri pe zi trebuie 
adoptat în funcţie de condiţiile climatice şi alte condiţii locale. 

5. Debitele de calcul (debitele medii specifice anuale) de apă în clădirile de locuit, I/zi pentru o persoană pot fi modificate în
baza unui calcul fundamentat şi analizei de fezabilitate. 

Tabelul C.3 - Debite de calcul (medii orare) de apă şi debite secundare maxime de ape uzate 
pentru diferite tipuri de echipamente tehnico-sanitare 

Debite de calcul orare medii de apă, 1/h, pentru obiecte sanitare pentru 
diferite tipuri de clădiri 

«I 

,că u 
ii C III- GI � • GI 

GI .c fii «I ,că GI U ... ... ·-
'ia' • GI iS c. ·;: C ·- .!:! --

... - C • o-- ... III-
:C GI 

«I .0 
GI «I C G1 GI C III GI > - GI ::I 
C Cil •«I Cil> GI •«I ::I c·- C 

::I ... - 0. 
o . E - :;::; -c E] ·- t: GI 

0. .e >·-
- ·- o E ·- ... Debitul secun-
.:l N f >«I C «I GI >«I ·-

O 0. GI G1 C - ::I 
• GI .... cca.::: .,, .... __ 

·- GI ,_ GI dar maxim al u GI ·- ·� E .!!! ca >ffl � U III '- 'li'E o u Obiect .2 
·;: "i u > ::I 111-;: gi c= 

C. GI 
apelor o- C >«I C

ai·= li
..... �> GI - «I ·; �··e GI 0 G1 GI «I 

"CI >«I ii .g E C ,_ "CI E GI ;;::: ai menajere, 1/s - ai "CI � "CI ·- C. o .... ·;: >CO ·- .!:L_ GI E :::i � 
= ·= ... «I c.- ·- c- ca «I N C. ... iS III U ;.. a,·- "CI :;:;."CI >«I u ·-
GI «I 

::I 
Cil 

•«I ::I ::I "CI·= GI ::I GI u ·- t:·-·-c "CI Cil u .s
o >«I o ; == � E; C . .:;;- o «I ·- «I ... - C. ;;- E .0 ... 111-·- ·- III "j;j ,= 'i: III ;;· E C. C ::I U :;::;. C «I ·-:!:: 

z ·
-
. Cil s ::I 

- � G) GI - 'i: C C "CI III ; :: ca o ::I :::i ·u·= � o E .c 

·--;
C 
«I 
III 

Chiuvetă (inclusiv 
de laborator), cu o 
baterie de amestec 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 125+125 125+125 1,0 
(inclusiv cu furtun 
flexibil) 
Idem, cu aerator 30-20 30-20 30-20 30-20 30-20 120+120 120+120 0,6 

Chiuvetă cu baterie 
de amestec pentru - - - 50+50 50+50 150+150 150+150 1,0 
apă rece si caldă 

Duş de uz personal 115-80 150+150 - - 115-80 - 115-80 0,2 

Cadă-scaun 150-100 150+100 - 160+160 - 10 

Cadă cu lungimea 
150-100 125+125 - 160+160 - 13 

1500-1700 mm 
Duş igienic (bideu) 75-54 75-54 0,15 

Vas de closet cu 
rezervor 

40 80 80 40 90 20 90 1,6 

Vas de closet cu 
40 80 80 40 90 20 90 1,4 

robinet de spălare 
Cadă pentru pici-
oare cu baterie de - 100+100 - 100+100 25+25 25+25 25+25 0,5 
amestec 
Pisuar - 10 10 10 10 10 20 O, 1 

Lavoar cu baterie 
60-40 60-40 60-40 60-40 60-404+6 20+20 20+20 0,15 

de amestec 
- - - 250+200 - - - 2,3 

Idem cu baterie de 
amestec - - - 300+250 - - - 3,0 
Dn=25 mm 
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Tabelul C.3 (conti!}uare 
-- �--Debite de calcul orare medii de apă, llh, pentru obiecte sanitare pentru 

CI) 
-�
... 

CI) CIiC Clo -
-·5 N j!! - CI)u CI)·-Obiect .2 ·;: ai

o-CI) - CIi
"'C >III

- CI) 
·;: ,ca ·-0.-·iS !I) u 
!.!!! ::s • ..: "'C(.) >III 0

.0 ... 
C. 
CI) 
"'C 

Idem cu baterie 
de amestec - -
Dn=32 mm 
Cadă subacvatică - -
Cadă cu masaj - -
subacvatic 
Cadă de contrast - -
Chiuvetă de labo-
rator, ventilul de 10 20 
distributie a apei 
Chiuvetă cu bate- 60-40 8+12rie de amestec 
Idem cu baterie 
de amestec - -
Dn=32 mm 
Cadă subacvatică - -
Cadă cu masaj -
subacvatic 
Cadă de contrast - -
Chiuvetă de labo-
rator, coloană de 10 20 
distributie a apei 
Chiuvetă cu bate- 60-40 8+12rie de amestec 

NOTE: 

diferite tipuri de clădiri 
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330+270 
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300+200 
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20 
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-
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1 Prima cifră - debit de apă rece, a doua - debit de apă caldă. 
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2 Pentru vasele de closet, pisoare, şi chiuvetele de laborator este dat debitul de apă rece. 

- CI)CI) u
... ·-
-; :a CI) ::s- C.
>·-·- ... Debitul secun-t:: ::s 
0 CI) dar maxim al C. u 
!I) CI) apelor _> 
;;::: CI) menajere, 1/s 
o-._ III 0. ... 
::S CI
u !a ·- III
�E 
:!::: Q,) C C 
::su 

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 0,3

- 0,4

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 3,0

- 0,3

- 0,4

Tabelul C.4 - Coeficientul de neuniformitate maximă pe zi, Kd, în funcţie de valorile debitelor 
orare medii de apă(qhhr, qch sau q101hr) şi numărul de obiecte sanitare (N) sau consumatori (U) 

N sau U 
Valoarea lui Kd funcţie de qh

hr, ifh,sauq101
hr, 1/h 

<10 10-15 15-20 20-30 30-80 >80
Pînă la 50 1,77 1,61 1,53 1,41 1, 17 1,10 

50 - 200 1,53 1,44 1,36 1,28 1, 13 1,10 
201- 500 1,53 1,38 1,31 1,24 1, 13 1,10 

501- 1000 1,51 1,36 1,27 1,22 1,12 1,10 
1001 - 5000 1,47 1,32 1,26 1,20 1,12 -
5001 - 10000 1,45 1,31 1,25 11, 1 - -
10001- 50000 1,40 1,28 1,23 91,18 - -
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Tabelul C.5a - Debitele de calcul maxime de apă totală, caldă şi rece (secundare şi orare) în 
funcţie de debitele medii pe oră (1/s) şi numărul de obiecte sanitare 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, I/h 
obiecte Apa de 
sanitare măsură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 0,22 0,28 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,71 

totală m3/h 0,12 0,15 0,17 0,20 
1 

0,3 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 

1/s 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,50 0,55 
Rece 

m3/h 0,09 O, 11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 

Caldă sau 1/s 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 

totală m3/h 0,18 0,21 0,25 0,30 
2 

0,34 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 

1/s O, 18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,40 0,44 0,48 0,51 0,56 
Rece 

m3/h 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 

Caldă sau 1/s 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,65 0,70 0,76 

totală m3/h 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 
3 

1/s 0,19 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 
Rece 

m3/h 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,47 0,52 

Caldă sau 
1/s 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,62 0,68 0,73 0,80 

totală M¼ 
0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

4 m3/h 

1/s 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 
Rece 

m3/h 0,20 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,56 0,61 

Caldă sau 1/s 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,65 0,71 0,76 0,83 

totală m3/h 0,30 0,36 0,42 0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 
5 

1/s 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 0,65 
Rece 

m3/h 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,70 

Caldă sau 1/s 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,68 0,74 0,79 0,87 

totală m3/h 0,33 0,40 0,47 0,55 
6 

0,62 0,70 0,77 0,83 0,90 0,98 

1/s 0,22 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,62 0,68 
Rece 

m3/h 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 

Caldă sau 1/s 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,90 

totală m3/h 0,36 0,43 0,51 0,60 0,68 0,76 0,84 0,91 0,98 1,07 
7 

1/s 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70 
Rece 

m3/h 0,28 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,72 0,77 0,85 

Caldă sau 1/s 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,85 0,93 

totală m3/h 0,39 0,47 0,56 0,64 0,73 0,82 0,91 0,98 1,06 1, 16 
8 

1/s 0,24 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 
Rece 

m3/h 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,65 0,71 0,78 0,84 0,92 

Caldă sau 1/s 0,33 0,39 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,88 0,96 

totală m3/h 0,42 0,50 0,60 0,69 0,79 0,88 0,97 1,05 1,03 1,24 
9 

1/s 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 
Rece 

m3/h 0,32 0,9 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,83 0,90 0,99 

Caldă sau 1/s 0,34 0,40 0,48 0,55 0,63 0,71 0,78 0,84 0,91 0,99 

totală m3/h 0,45 0,54 0,63 0,73 0,84 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 
10 

1/s 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 
Rece 

m3/h 0,34 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 1,05 
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Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de mă-

sanitare sură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 0,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,75 0,82 0,89 0,96 1,05 

totală m3/h 0,51 0,60 0,71 0,82 0,93 1,04 1, 15 1,25 1,34 1,47 
12 

1/s 0,28 0,33 0,39 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,75 0,82 
Rece 

m3/h 0,39 0,47 0,55 0,64 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1,18 

Caldă sau 1/s 0,38 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94 1,01 1,10 

totală m3/h 0,56 0,66 0,78 0,90 1,02 1, 14 1,26 1,37 1,47 1,61 
14 

1/s 0,29 0,35 0,42 0,48 0,55 0,61 0,68 0,73 0,79 0,86 
Rece 

m3/h 0,43 0,51 0,61 0,71 1,81 0,91 1,00 1,09 1, 18 1,30 

Caldă sau 1/s 0,40 0,48 0,56 0,65 0,74 0,82 0,90 0,98 1,05 1,15 

totală m3/h 0,61 0,72 0,84 0,98 1, 11 1,24 1,36 1,48 1,60 1,75 
16 

1/s 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,91 
Rece 

m3/h 0,47 0,56 0,66 0,77 0,88 0,99 1,09 1, 19 1,28 1,41 

Caldă sau 1/s 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,94 1,02 1, 10 1,20 

totală m3/h 0,66 0,78 0,91 1,05 1, 19 1,33 1,47 1,59 1,72 1,88 
18 

1/s 0,33 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,80 0,86 0,95 
Rece 

m3/h 0,51 0,60 0,72 0,83 0,95 1,06 1,17 1,28 1,38 1,52 

Caldă sau 1/s 0,45 0,52 0,61 0,80 0,80 0,89 0,98 1,06 1, 14 1,24 

totală m3/h 0,71 0,83 0,97 1,12 
20 

1,27 1,42 1,56 1,70 1,83 2,01 

1/s 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,70 0,77 0,84 0,90 0,98 
Rece 

m31h 0,54 0,65 0,77 0,89 1,01 1, 14 1,26 1,37 1,48 1,63 

Caldă sau 1/s 0,47 0,55 0,64 0,73 0,83 0,92 1,01 1, 10 1, 18 1,29 

totală m3/h 0,76 0,89 1,03 1,19 1,35 1,51 1,66 1,80 1,94 2, 13 
22 

1/s 0,36 0,42 0,50 0,57 0,65 0,73 0,80 0,87 0,93 1,02 
Rece 

m3/h 0,58 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34 1,46 1,57 1,73 

Caldă sau 1/s 0,48 0,57 0,66 0,76 0,86 0,95 1,05 1, 14 1,22 1,33 

totală m3/h 0,81 0,94 1,09 1,26 1,43 1,59 1,75 1,90 2,05 2,25 
24 

1/s 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,75 0,83 0,90 0,97 1,06 
Rece 

m3/h 0,62 0,73 0,86 1,00 1, 14 1,28 1,41 1,54 1,66 1,84 

Caldă sau 1/s 0,50 0,59 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1, 17 1,26 1,37 

totală m3/h 0,85 0,99 1,15 1,32 1,50 1,67 1,84 2,00 2,16 2,37 
26 

1/s 0,39 0,46 0,53 0,62 0,70 0,78 0,85 0,93 1,00 1,09 
Rece 

m3/h 0,65 0,77 0, 91 1,06 1,20 1,35 1,49 1,63 1,75 1,93 

Caldă sau 1/s 0,52 0,61 0,71 0,81 o, 91 1,01 1, 11 1,21 1,30 1,42 

totală m3/h 0,90 1,04 1,21 1,39 1,57 1,75 1,93 2,10 2,26 2,48 
28 

1/s 0,40 0,47 0,55 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,03 1, 13 
Rece 

m31h 0,69 0,82 0,96 1, 11 1, 26 1,42 1,56 1,71 1,84 2,03 

Caldă sau 1/s 0,54 0,63 0,73 0,83 0,94 1,04 1, 15 1,24 1,33 1,46 

totală m3/h 0,94 1,09 1,27 1,45 1,64 1,83 2,02 2,19 2,36 2,59 
30 

1/s 0,42 0,49 0,57 0,66 0,74 0,83 0,91 0,99 1,06 1, 16 
Rece 

m3/h 0,72 0,86 1,01 1,16 1,32 1,48 1,64 1,79 1,93 2,13 
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Nr. de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de mă-
sanitare sură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă 1/s 0,63 0,73 0,83 0,95 1,07 1, 18 1,36 1,40 1,51 1,65 
sau 

totală m
3/h 1,16 1,33 1,54 1,76 1,99 2,21 2,43 2,64 2,85 3,13 

40 
1/s 0,49 0,57 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1, 12 1,21 1,32 

Rece 
m

3/h 0,89 1,05 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,17 2,34 2,59 

Caldă 1/s 0,72 0,82 0,93 1,06 1, 19 1,31 1,44 1,56 1,67 1,82 
sau 

totală m
3/h 1,38 1,57 1,80 2,05 2,31 2,57 2,82 3,07 3,30 3,63 

50 
1/s 0,55 0,64 0,74 0,84 0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,47 

Rece 
m

3/h 1,06 1,24 1,44 1,66 1,88 2, 11 2,32 2,53 2,74 3,03 

Caldă 1/s 0,80 0,90 1,03 1, 16 1,30 1,44 1,57 1,70 1,82 1,99 
sau 

totală m
3/h 1,58 1,79 2,05 2,33 2,62 2,91 3,20 3,47 3,74 4, 11 

60 
1/s 0,62 0,71 0,81 0,93 1,04 1,15 1,26 1,37 1,47 1,62 

Rece 
m

3/h 1,22 1,42 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 2,89 3,12 3,45 

Caldă 1/s 0,88 0,99 1,12 1,26 1,41 1,56 1,70 1,84 1,97 2,15 
sau 

totală m
3/h 1,79 2,01 2,29 2,60 2,92 3,24 3,56 3,87 4,16 4,58 

70 
1/s 0,68 0,78 0,89 1,01 1, 13 1,25 1,37 1,49 1,60 1,75 

Rece 
m

3/h 1,38 1,60 1,85 2,12 2,40 2,68 2,96 3,23 3,49 3,86 

Caldă 1/s 0,95 1,07 1,21 1,36 1,52 1,67 1,82 1,97 2, 11 2,31 
sau 

totală m
3/h 1,99 2,23 2,53 2,87 3,22 3,57 3,91 4,25 4,57 5,03 

80 
1/s 0,74 0,84 0,96 1,09 1,22 1,35 1,48 1,60 1,72 1,89 

Rece 
m

3/h 1,53 1,77 2,05 2,35 2,65 2,96 3,26 3,56 3,85 4,26 

Caldă 1/s 1,03 1, 15 1,30 1,46 1,62 1,78 1,94 2,10 2,25 2,46 
sau 

totală m
3/h 2,18 2,44 2,77 3,13 3,51 3,88 4,26 4,62 4,97 5,48 

90 
1/s 0,79 0,91 1,03 1,17 1, 31 1,44 1,58 1,71 1,84 2,02 

Rece 
n,3/h 1,68 1,94 2,24 2,57 2,90 3,23 3,56 3,89 4,20 4,65 

Caldă 1/s 1,1 O 1,23 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06 2,23 2,39 2,61 
sau tota-

lă n,3/h 2,38 2,65 3,00 3,39 3,79 4,19 4,60 4,99 5,37 5,92 
100 

1/s 0,85 0,97 1,10 1,24 1,39 1,54 1,68 1,82 1,96 2,15 
Rece 

n,3/h 1,83 2,11 2,44 2,78 2,4 3,50 3,86 4,21 4,55 5,04 

Caldă 1/s 1,45 1,60 1,79 1,99 2,20 2,41 2,62 2,83 3,03 3,31 
sau tota-

lă n,3/h 3,32 3,66 4,12 4,62 5,16 5,69 6,23 6,76 7,27 8,02 
150 

1/s 1,12 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,16 2,34 2,51 2,76 
Rece 

n,3/h 2,57 3,3 3,37 3,84 4,32 4,80 5,29 5,76 6,23 6,91 

Caldă 1/s 1,78 1,95 2,17 2,40 2,65 2,90 3,15 3,39 3,63 3,98 
sau tota-

lă n,3/h 4,23 4,63 5,19 5,81 6,47 7,13 7,79 8,45 9,10 10,0 
200 

1/s 1,38 1,55 1,75 1,96 2,18 2,39 2,61 2,83 3,04 3,34 
Rece 

n,3/h 3,27 3,72 4,27 4,85 5,45 6,06 6,66 7,26 7,85 8,71 

Caldă 1/s 2,41 2,61 2,89 3,19 3,51 3,83 4,15 4,47 4,78 5,24 
sau tota-

lă n,3/h 6,00 6,52 7,27 8, 11 8,99 9,90 10,8 11,7 12,6 13,9 
300 

1/s 1,86 2,08 2,34 2,62 2,90 3,19 3,48 3,76 4,04 4,45 
Rece 

n,3/h 4,64 5,26 6,01 6,81 7,64 8,48 9,33 10,2 11,0 12,2 
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Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de 

sanitare măsură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 3,00 3,24 3,57 3,93 4,32 4,71 5,10 5,49 5,88 6,45 

totală m3/h 7,70 8,33 9,27 10,3 11,4 12,6 13,7 14,9 16,0 17,7 
400 

1/s 2,32 2,59 2,91 3,25 3,60 3,59 4,31 4,66 5,01 5,53 
Rece 

m3/h 5,96 6,74 7,69 8,71 9,77 10,8 11,9 13,0 14, 1 15,6 

Caldă sau 1/s 3,56 3,84 4,22 4,65 5,10 6,036 6,03 6,49 6,95 7,62 

totală m3/h 9,36 10,1 11,2 12,5 13,8 15,2 16,6 18,0 19,4 21,4 
500 

1/s 2,76 3,07 3,45 3,85 4,27 4,69 5,12 5,54 5,96 6,57 
Rece 

m3/h 7,25 8, 19 9,34 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 17, 1 19,0 

Caldă sau 1/s 4,11 4,24 4,86 5,35 5,87 6,40 6,93 7,46 7,99 8,77 

totală m3/h 11,0 11,8 13,2 14,6 16,2 17,8 19,4 21,0 22,7 25,1 
600 

1/s 3,18 3,55 3,98 4,45 4,93 5,42 5,91 6,39 6,88 7,60 
Rece 

m3/h 8,52 9,61 11,0 12,4 13,9 15,4 17,0 18,5 20,0 22,3 

Caldă sau 1/s 4,64 4,99 5,48 6,04 6,62 7,21 7,81 8,41 9,01 9,90 

totală m3/h 12,6 13,6 15,0 16,7 18,5 20,4 22,2 24,1 25,9 28,7 
700 

1/s 3,60 4,01 4,50 5,03 5,57 6,13 6,68 7,24 7,79 8,61 
Rece 

m3/h 9,76 11,0 12,6 14,2 16,0 17,7 19,5 21,2 23,0 25,6 

Caldă sau 1/s 5,16 5,54 6,09 6,71 7,35 8,02 8,68 9,35 10,0 11,0 

totală m3/h 14,2 15,2 16,9 18,8 20,8 22,9 25,0 27,1 29,2 32,3 
800 

1/s 4,00 4,46 5,01 5,60 6,21 6,83 7,45 8,07 8,69 9,61 
Rece 

m3/h 11,0 12,4 14, 1 16,0 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 28,9 

Caldă sau 1/s 5,67 6,09 6,69 7,37 8,08 8,81 9,54 10,3 11,0 12, 1 

totală m3/h 15,7 
900 

16,9 18,8 20,9 23,1 25,4 27,7 30,0 32,4 35,8 

1/s 4,40 4,90 5,51 6,16 6,84 7,52 8,21 8,89 9,58 10,6 
Rece 

m3/h 12,2 13,8 15,7 17,8 20,0 22,2 24,4 26,6 28,8 32,1 

Caldă sau 1/s 6,17 6,62 7,28 8,02 8,79 9,59 10,4 11,2 12,0 13,2 

totală m3/h 17,2 18,6 20,6 22,9 25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 39,4 
1000 

1/s 4,78 5,34 6,00 6,72 7,45 8,20 8,96 9,71 10,5 11,6 
Rece 

m3/h 13,4 15, 1 17,3 19,6 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 35,4 

Caldă sau 1/s 8,56 9,19 10, 1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,7 16,8 18,5 

totală m3/h 24,7 26,6 29,5 32,9 36,4 40,1 43,8 47,5 51,2 56,8 
1500 

1/s 6,65 7,44 8,39 9,42 10,5 11,5 12,6 13,7 14,8 16,4 
Rece 

m3/h 19,2 21,7 24,9 28,2 31,7 35,3 38,8 42,4 46,0 51,3 

Caldă sau 1/s 10,8 11,6 12,8 14,2 15,6 17,0 18,5 20,0 21,5 23,7 

totală m3/h 31,9 34,4 38,2 42,6 47,2 52,0 52,8 61,7 66,6 74,0 
2000 

1/s 8,43 9,45 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,6 19,0 21, 1 
Rece 

m3/h 24,8 28,2 32,3 36,7 41,3 45,9 50,6 55,3 60,0 67,1 

Caldă sau 1/s 13,0 14,0 15,5 17, 1 18,8 20,6 22,4 24,2 26,1 28,8 

totală m3/h 38,9 42,0 46,7 52,1 57,9 63,7 69,7 75,7 81,8 90,9 
2500 

1/s 10,1 11,4 12,9 14,6 16,2 17,9 19,7 21,4 23,1 25,7 
Rece 

m3/h 30,3 34,5 39,6 45,0 50,7 56,4 62,2 68,1 73,9 82,7 
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Tabelul C.5a (continuare) 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, I/h 
obiecte Apa de 
$anitare măsură 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

Caldă sau 1/s 15,2 16,3 18, 1 20,0 22,0 24,1 216,3 28,4 30,6 33,8 

totală m3/h 45,7 49,4 55,1 61,5 68,3 75,3 82,4 89,6 96,8 108 
3000 

1/s 11,8 13,3 125,1 17,0 19,0 21, 1 23,1 25,1 27,2 30,3 
Rece 

m3/h 35,7 40,6 46,7 53,3 60,0 66,9 73,8 80,7 87,7 98,1 

Caldă sau 1/s 17,2 18,6 20,6 22,8 25,2 27,6 30,0, 32,5 35,0 38,7 

totală m3/h 52,5 56,8 63,4 70,8 78,7 86,8 95,1 103 112 124 
3500 

1/s 13,4 15,2 17,3 19,5 21,8 24,1 26,5 28,9 31,2 34,8 
Rece 

m3/h 40,9 46,7 53,8 61,4 69,2 77,2 85,2 93,3 101 113 

Caldă sau 1/s 19,3 20,8 23,1 25,6 ,83 31,0 33,8 36,6 39,4 43,6 

totală n,3/h 59,1 64,0 71,5 80,0 89,0 98,2 108 117 127 141 
4000 

1/s 15,0 17,0 19,4 21,9 24,5 27,2 29,8 32,5 35,2 39,3 
Rece 

n,3/h 46,2 52,8 60,9 69,5 78,4 87,4 96,6 106 115 129 

Caldă sau 1/s 23,2 25,1 27,9 41, 1 34,3 37,7 41, 1 44,46 48,1 53,3 

totală n,3/h 72,1 78,3 87,6 98,2 109 121 132 144 156 174 
5000 

1/s 18,1 20,6 23,5 26,7 29,9 33,2 36,5 39,8 43,1 48,1 
Rece 

n,3/h 56,4 64,7 74,7 85,5 96,5 108 119 131 142 159 

Caldă sau 1/s 27,1 29,4 32,7 36,4 40,3 44,3 48,4 52,5 56,6 62,8 

totală n, 3/h 84,8 92,3 103 116 129 143 157 171 185 206 
6000 

1/s 21,2 24,1 27,6 31,4 35,2 39,1 43,0 47,0 50,9 56,9 
Rece 

n,3/h 66,4 76,4 88,4 101 115 128 141 155 169 189 

Caldă sau 1/s 30,8 33,5 37,4 41,7 46,2 50,9 55,6 60,3 65,1 72,3 

totală m3/h 97,3 106 119 134 149 165 181 198 214 239 
7000 

1/s 21,2 27,6 31,6 36,0 40,4 45,0 49,8 54,1 58,7 65,6 
Rece 

n,3/h 76,3 87,9 102 117 132 148 164 180 195 219 

Caldă sau 1/s 34,5 37,6 42,0 46,9 52,0 57,3 62,7 68,1 73,5 81,7 

totală n,3/h 110 120 135 151 169 187 205 224 243 271 
8000 

1/s 27,1 31,0 35,6 40,6 45,6 50,8 55,9 61,2 66,4 74,2 
Rece 

n,3/h 86,1 99,4 115 132 150 168 186 204 222 249 

Caldă sau 1/s 38,2 41,6 46,6 52,0 57,8 63,7 69,7 75,8 81,8 91,0 

totală n,3/h 122 133 150 169 
9000 

189 209 229 250 271 303 

1/s 30,0 34,3 39,6 45,1 50,8 56,5 62,3 68,2 74,0 82,8 
Rece 

n,3/h 95,7 111 129 18 168 188 208 228 248 279 

Caldă sau 1/s 41,7 45,6 51, 1 57,1 63,5 70,1 76,7 83,4 90,1 100 

totală 
10000 

n,3/h 134 147 165 186 208 231 253 276 300 335 

1/s 32,8 37,7 43,4 49,6 55,9 62,2 68,7 75,1 81,6 91,4 
Rece 

rn31h 105 122 142 163 185 207 230 252 275 309 

Caldă sau 1/s 48,8 53,4 60,0 67,2 74,8 82,6 90,5 98,5 107 119 

totală n,3/h 157 173 195 220 
12000 

247 274 301 328 356 398 

1/s 38,4 44,2 51, 1 58,5 66,0 73,6 81,3 89,0 96,7 108 
Rece 

n,3/h 124 144 168 194 220 246 273 300 327 368 
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-

Debitul orar mediu, 1/h 

6 8 10 12 14 16 18 20 23 

61, 1 68,7 77,2 86,0 95,1 104 113 123 137 

199 225 254 285 316 348 380 412 461 

50,7 58,7 67,2 76,0 84,8 93,7 103 112 125 

166 194 224 254 285 316 348 379 426 

68,7 77,4 87,0 97,1 107 118 128 139 155 

255 255 288 323 359 395 413 468 524 

57,1 66,3 75,9 85,9 96,0 106 116 127 142 

188 220 254 289 324 359 395 431 485 

76,1 85,9 96,7 108 120 131 143 155 173 

250 284 321 361 401 441 483 524 586 

63,4 73,7 84,6 95,7 107 118 130 141 159 

210 246 284 323 362 402 442 483 543 

Tabelul C.5b - Debitele de calcul maxime de apă totală, caldă şi rece (secundare şi orare) în 
funcţie de debitele orare medii (1/h) şi numărul de obiecte sanitare 

Nr.de 
Unitate de Debitul orar mediu, 1/h 

obiecte Apa 
măsură 35 40 45 50 55 70 80 sanitare 26 30 60 

Caldă sau 1/s 0,76 0,81 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

totală m3/h 0,39 
1 

0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 

1/s 0,59 0,63 0,67 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 
Rece 

m3/h 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 

Caldă sau 1/s 0,78 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

totală m3/h 0,57 0,61 0,65 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 
2 

1/s 0,60 0,65 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 
Rece 

m3/h 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 

Caldă sau 1/s 0,82 0,88 0,93 0,97 1,00 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 

totală m3/h 0,71 0,76 0,82 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 

1/s 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 
Rece 

m3/h 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83 

Caldă sau 1/s 0,86 0,92 0,98 1,02 1,05 1,08 1, 10 1, 11 1, 13 1, 15 

totală m3/h 0,84 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1, 13 1, 18 1,22 
4 

1/s 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 
Rece 

m3/h 0,66 0,71 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,97 1,01 

Caldă sau 1/s 0,89 0,96 1,02 1,07 1,10 1, 13 1,15 1, 17 1, 19 1,21 

totală m3/h 0,95 1,02 1,10 1, 15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,35 1,41 

1/s 0,70 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 
Rece 

m3/h 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,00 1,04 1,06 1, 12 1, 17 

Caldă sau 1/s 0,93 1,00 1,07 1,12 1, 15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 

totală m3/h 1,05 1,14 1,22 1,28 1,34 1,38 1,42 1,46 1,52 1,59 
6 

1/s 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,99 1,01 
Rece 

m3/h 0,84 0,90 0,98 1,03 1,08 1,13 1, 16 1,20 1,27 1,33 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de 

sanitare măsură 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

Caldă sau I/s 0,97 1,04 1, 11 1, 16 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33 

totală m3/h 1,15 1,24 1,34 1,41 
7 

1,47 1,52 1,57 1,61 1,68 1,76 

I/s 0,75 0,81 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 
Rece 

m3/h 0,92 0,99 1,07 1, 14 1,19 1,24 1,29 1,33 1,41 1,48 

Caldă sau I/s 1,00 1,07 1, 15 1,20 1,24 1,28 1,30 1,32 1,36 1,39 

totală m3/h 1,25 1,35 1,45 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,84 1,92 
8 

I/s 0,78 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 1,03 1,05 1,08 1, 11 
Rece 

m3/h 0,99 1,08 1, 17 1,24 1,30 1,36 1,41 1,45 1,54 1,63 

Caldă sau I/s 1,03 1, 11 1,19 1,24 1,29 1,32 1,35 1,37 1,41 1,45 

totală m3/h 1,34 1,44 1,55 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,99 2,08 
9 

I/s 0,81 0,87 0,93 0,98 1,02 1,05 1,07 1,09 1, 13 1, 16 
Rece 

m3/h 1,07 1, 16 1,25 1,33 1,40 1,46 1,52 1,57 1,67 1,77 

Caldă sau I/s 1,06 1, 14 1,22 1,28 1,33 1,36 1,39 1,42 1,46 1,50 

totală m3/h 1,42 1,54 1,65 1,75 1,83 1,90 1,97 2,02 2,13 2,24 
10 

I/s 0,83 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1,13 1, 17 1,21 
Rece 

m3/h 1, 14 1,24 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63 1,69 1,80 1,91 

Caldă sau I/s 1,12 1,21 1,29 1,36 1,41 1,45 1,48 1,51 1,56 1,61 

totală m3/h 1,59 1,72 1,85 1,96 2,06 2,14 2,21 2,28 2,42 2,55 
12 

I/s 0,88 0,95 1,02 1,08 1,12 1, 16 1,19 1,21 1,26 1,30 
Rece 

m3/h 1,28 1,39 1,51 1,61 1,69 1,77 1,85 1,92 2,05 2,18 

Caldă sau 1/s 1,18 1,27 1,36 1,43 1,48 1,53 1,57 1,60 1,66 1,71 

totală m3/h 1,74 1,88 2,04 2,16 2,27 2,36 2,45 2,53 2,69 2,84 
14 

I/s 0,93 1,00 1,08 1,14 1, 18 1,22 1,26 1,29 1,34 1,39 
Rece 

m3/h 1,41 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97 2,05 2,14 2,29 2,44 

Caldă sau I/s 1,23 1,33 1,42 1,50 1,56 1,61 1,65 1,69 1,75 1,81 

totală m3/h 1,89 2,05 2,21 2,35 2,47 2,58 2,68 2,77 2,95 3,13 
16 

I/s 0,97 1,05 1, 13 1, 19 1,25 1,29 1,33 1,36 1,42 1,48 
Rece 

m31h 1,53 1,67 1,82 1,94 2,06 2,16 2,26 2,35 2,53 2,70 

Caldă sau I/s 1,29 1,39 1,49 1,57 1,63 1,68 1,73 1,77 1,84 1,91 

totală m3/h 2,03 2,20 2,38 2,54 2,67 2,79 2,90 3,01 3,21 3,41 
18 

I/s 1,02 1,10 1,18 1,25 1,31 1,35 1,39 1,43 1,50 1,57 
Rece 

m3/h 1,65 1,80 1,96 2,10 2,23 2,34 2,45 2,56 2,75 2,95 

Caldă sau I/s 1,34 1,44 1,55 1,63 1,70 1,75 1,80 1,85 1,93 2,00 

totală m3/h 2,17 2,35 2,55 2,72 2,86 3,00 3,12 3,24 3,46 3,68 
20 

1/s 1,06 1,15 1,23 1,31 1,36 1,42 1,46 1,50 1,58 1,65 
Rece 

m3/h 1,77 1,93 2,11 2,26 2,40 2,52 2,64 2,76 2,98 3,20 

Caldă sau 1/s 1,38 1,49 1,60 1,69 1,76 1,82 1,88 1,93 2,01 2,10 

totală m3/h 2,30 2,50 2,71 2,89 3,05 3,20 3,33 3,46 3,71 3,95 
22 

I/s 1, 10 1,19 1,28 1,36 1,42 1,48 1,52 1,57 1,65 1,73 
Rece 

m3/h 1,88 2,05 2,25 2,41 2,56 2,70 2,83 2,96 3,20 3,44 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 

obiecte Apa de 

sanitare măsură 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

Caldă sau 1/s 1,43 1,54 1,66 1,75 1,83 1,89 1,95 2,00 2,10 2,19 

totală m3/h 2,43 2,64 2,87 3,06 3,24 3,39 3,54 3,68 3,95 4,22 
24 

1/s 1,14 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59 1,64 1,73 1,81 
Rece 

m3/h 1,99 2,18 2,38 2,56 2,72 2,87 3,02 3,16 3,42 3,68 

Caldă sau 1/s 1,48 1,59 1,71 1,81 1,89 1,96 2,02 2,08 2,18 2,28 

totală m3/h 2,56 2,78 3,02 3,23 3,42 3,59 3,74 3,90 4,19 4,48 
26 

1/s 1, 18 1,28 1,38 1,46 1,53 1,59 1,65 1,70 1,80 1,89 
Rece 

m3/h 2,10 2,30 2,52 2,71 2,88 3,05 3,20 3,35 3,64 3,92 

Caldă sau 1/s 1,52 1,64 1,77 1,87 1,95 2,03 2,09 2,15 2,26 2,37 

totală m
3/h 2,68 2,92 3,17 3,40 3,59 3,78 3,95 4, 11 4,43 4,74 

28 
1/s 1,21 1,32 1,42 1,51 1,58 1,65 1,71 1,77 1,87 1,97 

Rece 
m

3/h 2,21 2,42 2,65 2,85 3,04 3,21 3,38 3,54 3,85 4,16 

Caldă sau 1/s 1,57 1,69 1,82 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,46 

totală m
3/h 2,80 3,05 3,32 3,56 3,77 3,96 4,15 4,32 4,66 5,00 

30 
1/s 1,25 1,36 1,47 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,94 2,05 

Rece 
m

3/h 2,31 2,53 2,78 3,00 3,19 3,38 3,56 3,73 4,07 4,40 

Caldă sau 1/s 1,77 1,92 2,07 2,20 2,31 2,40 2,49 2,57 2,73 2,88 

totală m3/h 3,39 3,70 4,04 4,34 4,61 4,87 5, 11 5,34 5,80 6,26 
40 

1/s 1,43 1,55 1,68 1,79 1,89 1,98 2,06 2,14 2,28 2,43 
Rece 

m3/h 2,82 3,09 3,40 3,68 3,94 4,19 4,42 4,65 5,10 5,55 

Caldă sau 1/s 1,96 2,13 2,30 2,45 2,58 2,70 2,80 2,90 3,10 3,29 

totală m3/h 3,94 4,30 4,71 5,08 5,41 5,73 6,03 6,33 6,91 7,48 
50 

1/s 1,59 1,73 1,88 2,01 2,13 2,23 2,33 2,43 2,61 2,79 
Rece 

m3/h 3,30 3,63 4,00 4,34 4,66 4,97 5,26 5,55 6, 11 6,67 

Caldă sau 1/s 2,15 2,33 2,52 2,69 2,84 2,98 3,10 3,22 3,46 3,69 

totală m3/h 4,46 4,88 5,36 5,79 6,19 6,57 6,93 7,29 7,99 8,68 
60 

1/s 1,75 1,90 2,07 2,22 2,36 2,48 2,60 2,71 2,93 3,15 
Rece 

m3/h 4,14 4,58 4,98 5,36 5,72 6,08 6,42 7,10 7,78 3,76 

Caldă sau 1/s 2,32 2,52 2,74 2,93 3,09 3,25 3,39 3,54 3,81 4,08 

totală m3/h 4,97 5,45 5,99 6,48 6,95 7,38 7,81 8,22 9,04 9,86 
70 

1/s 1,90 2,07 2,26 2,43 2,58 2,72 2,86 2,99 3,25 3,50 
Rece 

m3/h 4,21 4,64 5,14 5,61 6,05 6,47 6,88 7,28 8,08 8,87 

Caldă sau 1/s 2,49 2,71 2,94 3,15 3,34 3,51 3,68 3,84 4,15 4,46 

totală m3/h 5,47 6,00 6,61 7,16 7,69 8,19 8,67 9,15 10, 1 11,0 
80 

Rece 
1/s 2,04 2,23 2,44 2,63 2,80 2,96 3, 11 3,26 3,56 3,85 

m3/h 4,65 5,13 5,70 6,22 6,72 7,20 7,67 8,13 9,04 9,95 

Caldă sau 1/s 2,65 2,89 3,14 3,37 3,58 3,77 3,96 4,14 4,49 4,84 

totală m
3/h 5,95 6,54 7,21 7,83 8,42 8,98 9,52 10,1 11, 1 12,2 

90 
1/s 2,19 2,39 2,62 2,82 3,01 3,19 3,36 3,53 3,86 4,19 

Rece 
m

3/h 5,08 5,62 6,24 6,82 7,38 7,92 8,45 8,97 10,0 11,0 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr.de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 

obiecte Apa de 
30 35 40 45 50 55 60 70 80 

sanitare măsură 26 

Caldă sau 1/s 2,81 3,06 3,34 3,34 3,59 3,82 4,03 4,23 4,82 5,21 

totală m
3/h 6,43 7,07 7,81 8,49 9,14 9,76 10,4 11,0 12,1 13,3 

100 
1/s 2,33 2,54 2,79 3,02 3,22 3,42 3,61 3,80 4,16 4,52 

Rece 
m

3/h 5,50 6,09 6,78 7,42 8,04 8,64 9,22 9,80 10,9 12,1 

Caldă sau 1/s 3,58 3,91 4,28 4,63 5, 26 5,26 5,56 5,85 6,44 7,02 

totală m
3/h 8,73 9,63 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 17,2 19,0 

150 
1/s 2,99 3,29 3,63 3,94 4,24 4,53 4,81 5,08 5,63 6,17 

Rece 
m

3/h 7,56 8,40 9,38 10,3 11,2 12, 1 13,0 13,9 15,6 17,3 

Caldă sau 1/s 4,30 4,71 5,18 5,62 6,04 6,44 6,83 7,22 8,00 8,77 

totală m
3/h 10,9 12, 1 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 22,1 24,5 

200 
1/s 3,63 4,00 4,43 4,83 5,22 5,59 5,96 6,33 7,05 7,78 

Rece 
m3/h 9,55 10,6 11,9 13,2 14,4 15,5 16,7 17,9 20,2 22,5 

Caldă sau 1/s 5,67 6,23 6,89 7,52 8,12 8,71 9,30 9,87 11,0 12,2 

totală m3/h 15,2 16,9 18,8 20,8 22,6 24,5 26,3 28,1 31,8 35,4 
300 

1/s 4,85 5,36 5,96 6,54 7, 11 7,66 8,21 8,75 9,83 10,9 
Rece 

m3/h 13,4 15,0 16,8 18,7 20,5 22,2 24,0 25,7 29,2 32,7 

Caldă sau 1/s 6,99 7,70 8,54 9,35 10,1 10,9 11,7 12,4 14,0 15,5 

totală m3/h 19,4 21,5 24,1 26,6 29,1 31,6 34,0 36,4 41,3 46,2 
400 

Rece 
1/s 6,03 6,67 7,45 8,21 8,94 9,67 10,4 11, 1 12,5 14,0 

m3/h 17,2 19,2 21,7 24,1 26,5 28,8 31,2 33,5 38,2 42,8 

Caldă sau 1/s 8,28 9,12 10, 1 11, 1 12,1 13,1 14,0 15,0 16,9 18,8 

totală m3/h 23,4 26,0 29,3 32,4 35,5 38,5 41,6 44,6 50,7 56,8 
500 

Rece 
1/s 7,18 7,96 8,91 9,84 10,7 11,6 12,5 13,4 15,2 17,0 

m3/h 20,9 23,4 26,4 29,4 32,4 35,3 38,3 41,2 47,0 52,9 

Caldă sau 1/s 9,53 10,5 11,7 12,9 14, 1 15,2 16,3 17,5 19,7 22,0 

totală m3/h 27,4 30,6 34,4 38,1 41,8 45,5 49,1 52,8 60,1 67,4 
600 

Rece 
1/s 8,30 9,22 10,3 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7 17,9 20,0 

m3/h 24,6 27,5 31,2 34,7 38,3 41,8 45,3 48,8 55,8 62,8 

Caldă sau 1/s 10,8 11,9 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 19,9 22,5 25,2 

totală m3/h 31,4 35,0 39,4 43,8 48,1 52,3 56,6 60,9 69,4 77,9 
700 

Rece 
1/s 9,42 10,5 11,8 13,0 14,3 15,5 16,8 18,0 20,5 22,9 

m3/h 28,2 31,6 35,8 40,0 44,1 48,2 52,3 56,4 64,6 72,8 

Caldă sau 1/s 12,0 13,3 14,8 16,4 17,9 19,4 20,9 22,4 25,3 28,3 

totală m3/h 35,4 39,4 44,4 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 78,6 88,4 
800 

Rece 
1/s 10,5 11,7 13,2 14,6 16,0 17,4 18,9 20,3 23,1 25,9 

m3/h 31,8 35,7 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3 64,0 73,3 82,6 

Caldă sau 1/s 13,2 14,6 16,4 18, 1 19,8 21,4 23,1 24,8 28,1 31,5 

totală m3/h 39,3 43,8 49,4 55,0 60,5 66,0 71,5 76,9 87,8 98,8 
900 

1/s 11,6 12,9 14,6 16,2 17,8 19,3 20,9 22,5 25,7 28,8 
Rece 

m
3/h 35,4 39,8 45,1 50,5 55,7 61,0 66,2 71,5 82,0 92,5 
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Tabelul C.5b (continuare) 

Nr. de Unitate Debitul orar mediu, 1/h 
obiecte Apa de măsu 

sanitare ră 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

Caldă sau 1/s 14,4 15,9 17,9 19,7 21,6 23,5 25,3 27,2 30,9 34,6 

totală 

1000 
m3/h 43,2 48,2 54,4 60,6 66,7 72,8 78,8 84,9 97,0 109 

1/s 12,7 14, 1 15,9 17,7 19,5 21,2 23,0 24,7 28,2 31,7 
Rece 

m3/h 39,0 43,8 49,8 55,6 61,5 67,3 73,2 79,0 90,7 102 

Caldă sau 1/s 20,2 22,5 25,3 28,0 30,8 33,5 36,2 39,0 44,4 49,9 

totală m3/h 62,4 69,8 79,0 88,1 97,2 106 115 124 143 161 
1500 

1/s 18,0 20,1 22,7 25,4 28,0 30,5 33, 1 35,7 40,9 46,1 
Rece 

m3/h 56,7 63,8 72,6 81,4 90,1 98,8 108 116 134 151 

Caldă sau 1/s 25,9 28,9 32,5 36,1 39,7 43,4 47,0 50,6 57,8 65,0 

totală m3/h 81,3 91, 1 103 115 127 139 151 163 188 212 
2000 

1/s 23,2 26,0 29,4 32,9 36,3 39,7 43,1 46,5 53,3 60,2 
Rece 

m3/h 74,1 83,5 95,2 107 118 130 142 153 176 199 

Caldă sau 1/s 31,5 35,1 39,6 44,1 18,6 53,0 57,5 62,0 70,9 79,8 

totală m3/h 100 112 127 142 157 172 187 202 232 262 
2500 

1/s 28,3 31,7 36,0 40,3 44,5 48,7 53,0 57,2 65,7 74,2 
Rece 

m3/h 91,4 103 118 132 147 161 175 190 219 248 

Caldă sau 1/s 37,0 41,3 46,7 52,0 57,3 62,6 68,0 73,3 83,9 94,6 

totală m3/h 118 133 151 169 187 205 223 241 277 313 
3000 

1/s 33,3 37,4 42,5 47,6 52,6 57,7 62,8 67,8 77,9 88,0 
Rece 

m3/h 109 122 140 157 174 192 209 226 261 295 

Caldă sau 1/s 42,5 47,4 53,6 59,8 66,0 72,2 78,3 84,5 96,8 109 

totală m3/h 137 154 175 196 216 237 258 279 321 363 
3500 

1/s 38,3 43,1 49,0 54,9 60,7 66,6 72,5 78,3 90,1 102 
Rece 

m3/h 126 142 162 182 202 222 243 263 303 343 

Caldă sau 1/s 47,9 53,5 60,5 67,6 74,6 81,6 88,6 95,6 110 124 

totală m3/h 155 174 198 222 246 270 294 317 365 413 
4000 

1/s 43,3 48,7 55,4 62,1 68,8 75,4 82,1 88,8 102 116 
Rece 

m3/h 143 161 184 207 230 253 276 299 345 391 

Caldă sau 1/s 58,5 65,5 74,2 82,9 91,6 100 109 118 135 153 

totală m3/h 191 215 245 275 304 334 364 393 453 512 
5000 

1/s 53,1 59,8 68,1 76,4 84,7 93,0 101 110 126 143 
Rece 

m3/h 176 199 228 257 285 314 342 371 428 486 
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u 

1 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

80 

88 

96 

104 

112 

120 

128 

136 

144 

152 

160 

168 

176 

184 

192 

200 

240 

280 

320 

360 

400 

480 

560 

640 

720 

800 
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Tabelul C.6 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul 
consumatorilor (U) la un consum mediu zilnic de apă de 150 I/zi pentru o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

qtot qh qc qtot
h

, qh
hr qch, 

u 
qtot qh qc qtothr qhhr q<

hr 
1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

0,26 0,21 0,16 0,26 0,19 0,16 

0,28 0,22 0,17 0,28 0,20 0,17 880 5,68 4,40 4,17 15,7 12,0 11,6 

0,34 0,26 0,21 0,42 0,31 0,26 960 6,09 4,72 4,48 17,0 12,9 12,5 

0,39 0,30 0,24 0,54 0,39 0,34 1040 6,50 5,03 4,78 18,2 13,9 13,5 

0,43 0,33 0,27 0,65 0,47 0,42 1120 6,90 5,34 5,07 19,4 14,9 14,4 

0,47 0,36 0,30 0,75 0,55 0,49 1200 7,29 5,65 5,37 20,7 15,8 15,3 

0,51 0,39 0,33 0,85 0,62 0,56 1400 8,26 6,40 6,08 23,7 18,1 17,5 

0,55 0,42 0,36 0,95 0,69 0,62 1600 9,21 7,13 6,79 26,7 20,4 19,7 

0,59 0,45 0,39 1,04 0,76 0,69 1850 10, 1 7,85 7,47 29,6 22,6 21,9 

0,63 0,48 0,41 1,13 0,83 0,75 2000 11, 1 8,56 8,15 32,5 24,9 24,1 

0,66 0,51 0,44 1,22 0,90 0,82 2200 12,0 9,25 8,82 35,4 27,1 26,2 

0,70 0,53 0,47 1,31 0,96 0,88 2400 12,9 9,94 9,47 38,3 29,2 28,3 

0,73 0,56 0,49 1,40 1,03 0,94 2600 13,7 10,6 10,1 41,1 31,4 30,4 

0,77 0,59 0,52 1,48 1,09 1,01 2800 14,6 11,3 10,8 43,9 33,5 32,4 

0,80 0,61 0,54 1,57 1,16 1,07 3000 15,5 11,9 11,4 46,7 35,6 34,5 

0,83 0,64 0,56 1,65 1,22 1,13 3200 16,3 12,6 12,0 49,5 37,7 36,5 

0,87 0,66 0,59 1,73 1,28 1, 19 3400 17,2 13,2 12,6 52,2 39,8 38,5 

0,90 0,69 0,61 1,82 1,34 1,25 3600 18,0 13,9 13,3 55,0 41,9 40,6 

0,93 0,71 0,64 1,90 1,40 1,31 3800 18,9 14,5 13,9 57,7 44,0 42,5 

0,96 0,74 0,66 1,98 1,47 1,37 4000 19,7 15,2 14,5 60,4 46,0 44,5 

0,99 0,76 0,68 2,06 1,53 1,43 1100 21,3 16,4 15,7 65,8 50,1 48,4 

1,05 0,81 0,73 2,22 1,65 1,55 1200 22,9 17,6 16,9 71, 1 54,1 52,3 

1, 11 0,85 0,77 2,38 1,77 1,66 1300 24,6 18,8 18,0 76,4 58,0 56,2 

1,17 0,90 0,82 2,54 1,89 1,78 1400 26,1 20,0 19,2 81,6 62,0 60,0 

1,23 0,94 0,86 2,70 2,01 1,90 6000 27,7 21,2 20,3 86,8 65,9 63,8 

1,29 0,99 0,90 2,85 2,12 2,01 1600 29,3 22,4 21,4 92,0 69,8 67,5 

1,35 1,03 0,94 3,01 2,24 2,12 1700 30,8 23,6 22,6 97,1 73,6 71,2 

1,40 1,08 0,99 3,16 2,36 2,24 1800 32,4 24,7 23,7 102 77,4 74,9 

1,46 1,12 1,03 3,31 2,47 2,35 1900 33,9 25,9 24,8 107 81,2 78,6 

1,51 1,16 1,07 3,46 2,59 2,46 8000 35,4 27,0 25,9 112 85,0 82,3 

1,57 1,21 1, 11 3,61 2,70 2,57 10000 42,8 32,6 31,2 137 104 100 

1,62 1,25 1, 15 3,76 2,82 2,68 12000 50,1 38,0 36,5 162 122 118 

1,68 1,29 1, 19 3,91 2,93 2,80 14000 57,2 43,3 41,6 186 139 135 

1,73 1,33 1,23 4,06 3,04 2,91 16000 64,3 48,5 46,5 210 157 152 

1,79 1,37 1,27 4,21 3,15 3,02 18000 71,2 53,6 51,5 233 174 169 

1,84 1,41 1,31 4,35 3,27 3,12 20000 78,0 58,6 56,3 256 191 185 

2,10 1,61 1,50 5,08 3,82 3,67 22000 84,7 63,5 61, 1 279 208 201 

2,35 1,81 1,69 5,79 4,37 4,20 24000 91,4 68,4 65,8 302 224 218 

2,59 2,00 1,87 6,50 4,91 4,72 26000 98,0 73,2 70,5 325 241 234 

2,83 2,19 2,05 7,19 5,44 5,24 28000 105 78,0 75,1 347 257 249 

3,07 2,37 2,23 7,88 5,97 5,75 30000 111 82,7 79,7 370 273 265 

3,53 2,73 2,57 9,23 7,01 6,76 32000 118 87,4 84,2 392 289 281 

3,98 3,08 2,91 10,6 8,03 7,76 34000 124 92,1 88,7 414 305 296 

4,42 3,42 3,23 11,9 9,03 8,74 36000 130 96,7 93,2 436 321 312 

4,85 3,75 3,55 13,2 10,0 9,70 38000 137 101 97,6 458 337 327 

5,27 4,08 3,86 14,4 11,0 10,7 40000 143 106 102 480 352 342 
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Tabelul C.7 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul 
consumatorilor (U) la un debit de calcl.LI mediu zilnic de apă de 210 I/zi pentru un o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

u 

qtot 
q

h 
qc 

q
tothr q

h
h, qc

h, 
u 

qtot qh 
q

c qtothr q
h

hr q
c

hr 

1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

1 0,32 0,24 o, 18 0,31 0,21 0,18 

4 0,34 0,25 0,19 0,33 0,22 O, 19 880 6,14 4,43 4,25 17, 1 11,9 11,7 

8 0,40 0,29 0,23 0,49 0,33 0,29 960 6,59 4,74 4,55 18,4 12,9 12,7 

12 0,45 0,33 0,27 0,63 0,42 0,37 1040 7,02 5,06 4,86 19,8 13,8 13,6 

16 0,50 0,36 0,30 0,76 0,51 0,45 1120 7,46 5,36 5,16 21, 1 14,8 14,5 

20 0,55 0,39 0,33 0,87 0,59 0,53 1200 7,88 5,67 5,45 22,5 15,7 15,5 

24 0,59 0,42 0,36 0,98 0,66 0,60 1400 8,94 6,42 6,18 25,8 18,0 17,7 

28 0,64 0,46 0,39 1,09 0,74 0,67 1600 9,97 7,15 6,90 29,0 20,3 20,0 

32 0,68 0,48 0,42 1, 19 0,81 0,74 1800 11,0 7,86 7,60 32,3 22,5 22,2 

36 0,72 0,51 0,45 1,29 0,88 0,80 2000 12,0 8,56 8,28 35,4 24,7 24,4 

40 0,76 0,54 0,47 1,39 0,94 0,87 2200 13,0 9,26 8,96 38,6 26,9 26,5 

44 0,79 0,57 0,50 1,49 1,01 0,93 2400 13,9 9,94 9,63 41,7 29,0 28,7 

48 0,83 0,60 0,52 1,59 1,08 1,00 2600 14,9 10,6 10,3 44,8 31,2 30,8 

52 0,87 0,62 0,55 1,68 1, 14 1,06 2800 15,9 11,3 10,9 47,9 33,3 32,9 

56 0,90 0,65 0,57 1,77 1,21 1, 12 3000 16,8 11,9 11,6 51,0 35,4 35,0 

60 0,94 0,67 0,60 1,86 1,27 1, 19 3200 17,7 12,6 12,2 54,0 37,5 37,1 

64 0,97 0,70 0,62 1,96 1,33 1,25 3400 18,7 13,2 12,9 57,1 39,6 39,1 

68 1,01 0,72 0,65 2,05 1,40 1,31 3600 19,6 13,9 13,5 60,1 41,6 41,2 

72 1,04 0,75 0,67 2,14 1,46 1,37 3600 20,5 14,5 14, 1 63,1 43,7 43,2 

76 1,08 0,77 0,69 2,22 1,52 1,43 4000 21,4 15,2 14,7 66,1 45,7 45,2 

80 1, 11 0,80 0,72 2,31 1,58 1,49 4400 23,2 16,4 16,0 72,0 49,8 49,3 

88 1,18 0,84 0,76 2,49 1,71 1.61 4800 25,0 17,6 17,2 77,9 53,8 53,3 

96 1,24 0,89 0,81 2,66 1,83 1,73 5200 26,8 18,9 18,4 83,8 57,8 57,2 

104 1,30 0,94 0,85 2,83 1,95 1,85 5600 28,6 20,1 19,6 89,6 61,7 61, 1 

112 1,37 0,98 0,90 3,00 2,06 1,97 6000 30,3 21,3 20,8 95,4 65,6 65,0 

120 1,43 1,03 0,94 3,17 2,18 2,08 6400 32,0 22,4 21,9 101 69,5 68,9 

128 1,49 1,07 0,99 3,34 2,30 2,20 6800 33,7 23,6 23,1 107 73,3 72,7 

136 1,55 1, 12 1,03 3,50 2,41 2,31 7200 35,4 24,8 24,2 113 77,2 76,6 

144 1,61 1, 16 1,07 3,67 2,53 2,43 7600 37,1 25,9 25,4 118 81,0 80,4 

152 1,67 1,20 1, 11 3,83 2,64 2,54 8000 38,8 27,1 26,5 124 84,8 84,2 

160 1,73 1,25 1, 15 3,99 2,76 2,65 10000 47,1 32,7 32,1 152 103 103 

168 1,78 1,29 1, 19 4,15 2,87 2,76 12000 55,3 38,2 37,5 179 122 121 

176 1,84 1,33 1,23 4,31 2,98 2,88 14000 63,3 43,5 42,8 206 140 139 

184 1,90 1,37 1,27 4,47 3,10 2,99 16000 71, 1 48,8 48,1 233 157 157 

192 1,96 1,41 1,31 4,63 3,21 3,10 18000 78,9 53,9 53,3 260 175 174 

200 2,01 1,45 1,35 4,79 3,32 3,21 20000 86,6 59,0 58,4 286 192 192 

240 2,29 1,65 1,55 5,58 3,87 3,75 22000 94,3 64,1 63,4 312 209 209 

280 2,56 1,85 1,74 6,35 4,41 4,29 24000 102 69,1 68,4 338 226 226 

320 2,82 2,04 1,92 7,10 4,95 4,82 26000 109 74,0 73,3 364 243 243 

360 3,08 2,23 2,10 7,85 5,47 5,34 28000 117 78,9 78,2 390 260 260 

400 3,33 2,41 2,28 8,60 6,00 5,85 30000 124 83,7 83,1 415 276 277 

480 3,83 2,77 2,63 10, 1 7,02 6,87 32000 132 88,5 87,9 441 293 293 

560 4,31 3,11 2,97 11,5 8,04 7,87 34000 139 93,3 92,7 466 309 310 

640 4,78 3,45 3,30 12,9 9,03 8,86 36000 146 98,0 97,5 491 325 326 

720 5,24 3,78 3,62 14,3 10,0 9,83 38000 153 103 102 516 341 343 

800 5,70 4, 11 3,93 15,7 11,0 10,8 40000 161 107 107 541 357 359 
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Tabelul C.8 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul con
sumatorilor (U) la un debit de calcul mediu zilnic de apă de 250 I/zi pentru o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

u 

qtot q
h 

qc 
qtot

hr q
h

hr 
q<hr 

u 
qtot qh q

< qtot
h, q

h
h, qc

hr 

1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

1 0,35 0,25 0,19 9,35 0,23 0,19 

4 0,37 0,27 0,20 0,37 0,24 0,20 880 6,51 4,53 4,36 18,2 12,2 12, 1 

8 0,44 0,31 0,25 0,55 0,36 0,30 960 6,98 4,86 4,67 19,7 13,2 13,0 

12 0,50 0,35 0,28 0,70 0,45 0,39 1040 7,44 5,17 4,99 21, 1 14,2 14,0 

16 0,55 0,39 0,32 0,83 0,54 0,48 1120 7,90 5,49 5,29 22,5 15,1 15,0 

20 0,60 0,42 0,35 0,96 0,63 0,55 1200 8,35 5,80 5,60 24,0 16,1 15,9 

24 0,65 0,45 0,38 1,08 0,71 0,63 1400 9,47 6,56 6,35 27,5 18,4 18,2 

28 0,70 0,49 0,41 1,19 0,78 0,70 1600 10,6 7,31 7,08 31,0 20,7 20,6 

32 0,74 0,52 0,44 1,30 0,86 0,77 1800 11,6 8,04 7,80 34,4 23,0 22,8 

36 0,78 0,55 0,47 1,41 0,93 0,84 2000 12,7 8,76 8,51 37,8 25,2 25,1 

40 0,82 0,57 0,49 1,52 1,00 0,91 2200 13,8 9,47 9,21 41,2 27,5 27,3 

44 0,86 0,60 0,52 1,62 1,07 0,98 2400 14,8 10,2 9,90 44,5 29,7 29,5 

48 0,90 0,63 0,55 1,72 1, 14 1,04 2600 15,8 10,9 10,6 47,9 31,9 31,7 

52 0,94 0,66 0,57 1,82 1,20 1, 11 2800 16,9 11,5 11,3 51,2 34,0 33,9 

56 0,98 0,68 0,60 1,92 1,27 1, 17 3000 17,9 12,2 11,9 54,5 36,2 36,1 

60 1,02 0,71 0,62 2,02 1,34 1,24 3200 18,9 12,9 12,6 57,8 38,4 38,2 

64 1,05 0,74 0,65 2,12 1,40 1,30 3400 19,9 13,5 13,2 61,0 40,5 40,3 

68 1,09 0,76 0,67 2,22 1,47 1,36 3600 20,9 14,2 13,9 64,3 42,6 42,5 

72 1,12 0,79 0,70 2,31 1,53 1,43 3800 21,8 14,9 14,5 67,5 44,7 44,6 

76 1, 16 0,81 0,72 2,41 1,59 1,49 4000 22,8 15,5 15,2 70,7 46,8 46,7 

80 1, 19 0,84 0,75 2,50 1,66 1,55 4400 24,8 16,8 16,5 77,1 51,0 50,9 

88 1,26 0,88 0,79 2,69 1,78 1,67 4800 26,7 18, 1 17,7 83,5 55,1 55,0 

96 1,33 0,93 0,84 2,87 1,91 1,80 5200 28,6 19,3 19,0 89,8 59,2 59,1 

104 1,40 0,98 0,88 3,05 2,03 1,92 5600 30,5 20,5 20,2 96,0 63,2 63,2 

112 1,46 1,03 0,93 3,23 2,15 2,04 6000 32,3 21,8 21,4 102 67,2 67,2 

120 1,53 1,07 0,97 3,41 2,27 2,16 6400 34,2 23,0 22,6 108 71,2 71,3 

128 1,59 1, 12 1,02 3,59 2,39 2,28 6800 36,0 24,2 23,8 115 75,2 75,3 

136 1,66 1, 16 1,06 3,76 2,51 2,39 7200 37,9 25,4 25,0 121 79,2 79,2 

144 1,72 1,21 1,10 3,94 2,63 2,51 7600 39,7 26,6 26,2 127 83,1 83,2 

152 1,78 1,25 1,15 4, 11 2,74 2,63 8000 41,5 27,8 27,4 133 87,0 87,2 

160 1,84 1,29 1, 19 4,28 2,86 2,74 10000 50,5 33,6 33,2 163 106 107 

168 1,90 1,31 1,23 4,46 2,97 2,86 12000 59,3 39,2 38,9 193 125 126 

176 1,97 1,38 1,27 4,63 3,09 2,97 14000 67,9 44,8 44,4 222 144 145 

184 2,03 1,42 1,31 4,80 3,20 3,09 16000 76,5 50,2 49,9 251 162 163 

192 2,09 1,46 1,35 4,96 3,32 3,20 18000 84,9 55,6 55,3 280 180 182 

200 2,14 1,50 1,40 5,13 3,43 3,31 20000 93,3 60,9 60,7 309 198 200 

240 2,44 1,71 1,59 5,96 3,99 3,87 22000 102 66,2 66,0 338 216 218 

280 2,72 1,91 1,79 6,78 4,55 4,42 24000 110 71,3 71,2 366 234 236 

320 2,99 2,10 1,98 7,59 5,09 4,96 26000 118 76,5 76,4 394 251 254 

360 3,27 2,29 2,16 8,38 5,63 5,50 28000 126 81,6 81,6 422 269 271 

400 3,53 2,48 2,34 9,17 6,16 6,03 30000 134 86,6 86,7 450 286 289 

480 4,05 2,84 2,70 10,7 7,21 7,07 32000 142 91,7 91,8 478 303 307 

560 4,56 3,19 3,04 12,3 8,23 8,10 34000 150 96,6 96,8 505 320 324 

640 5,06 3,54 3,38 13,8 9,25 9, 11 36000 158 102 102 533 337 341 

720 5,55 3,88 3,71 15,3 10,3 10,1 38000 166 107 107 560 354 359 

800 6,03 4,21 4,04 16,7 11,2 11, 1 40000 174 111 112 588 371 376 
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Tabelul C.9 - Debitele de calcul maxime secundare şi orare de apă în funcţie de numărul 
consumatorilor (U) la un debit de cal�ul mediu zilnic de apă de 285 I/zi pentru o persoană 

(total de apă rece şi caldă) 

u 

qtot qh qc qtothr qh
h, qc

hr 
u 

qtot qh qc qtot
h

, qhhr qchr 
1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 1/s 1/s 1/s m3/h m3/h m3/h 

1 0,39 0,27 0,21 0,38 0,24 0,20 

4 0,41 0,28 0,22 0,40 0,25 0,21 880 6,87 4,64 4,51 19,3 12,5 12,5 

8 0,48 0,33 0,26 0,60 0,38 0,32 960 7,37 4,97 4,84 20,9 13,5 13,6 

12 0,54 0,37 0,30 0,76 0,48 0,42 1040 7,86 5,29 5,16 22,4 14,5 14,6 

16 0,60 0,41 0,34 0,90 0,57 0,51 1120 8,34 5,61 5,48 23,9 15,5 15,6 

20 0,65 0,44 0,37 1,04 0,66 0,59 1200 8,82 5,93 5,80 25,4 16,4 16,5 

24 0,71 0,48 0,40 1,17 0,74 0,67 1400 10,0 6,71 6,58 29,2 18,8 19,0 

28 0,75 0,51 0,43 1,29 0,82 0,74 1600 11,2 7,47 7,34 32,9 21,2 21,4 

32 0,80 0,54 0,46 1,41 0,90 0,81 1800 12,3 8,22 8,09 36,6 23,5 23,8 

36 0,84 0,57 0,49 1,53 0,97 0,89 2000 13,4 8,96 8,83 40,2 25,9 26,1 

40 0,89 0,60 0,52 1,64 1,04 0,96 2200 14,6 9,68 9,56 43,8 28,1 28,5 

44 0,93 0,63 0,55 1,75 1, 11 1,03 2400 15,7 10,4 10,3 47,4 30,4 30,8 

48 0,97 0,66 0,57 1,86 1, 19 1,10 2600 16,8 11, 1 11,0 51,0 32,7 33, 1 

52 1,01 0,69 0,60 1,97 1,25 1, 17 2800 17,9 11,8 11,7 54,5 34,9 35,3 

56 1,05 0,71 0,63 2,07 1,32 1,23 3000 18,9 12,5 12,4 58,0 37,1 37,6 

60 1,09 0,74 0,65 2,18 1,39 1,30 3200 20,0 13,2 13,1 61,5 39,3 39,9 

64 1, 13 0,77 0,68 2,28 1,46 1,37 3400 21, 1 13,9 13,8 65,0 41,5 42,1 

68 1, 17 0,79 0,70 2,38 1,52 1,43 3600 22,1 14,5 14,5 68,5 43,7 44,3 

72 1,20 0,82 0,73 2,49 1,59 1,50 3800 23,2 15,2 15, 1 71,9 45,8 46,5 

76 1,24 0,84 0,75 2,59 1,66 1,56 4000 24,2 15,9 15,8 75,4 48,0 48,7 

80 1,28 0,87 0,78 2,69 1,72 1,63 4400 26,3 17,2 17, 1 82,2 52,3 53,1 

88 1,35 0,92 0,83 2,88 1,85 1,76 4800 28,3 18,5 18,5 89,0 56,5 57,5 

96 1,42 0,97 0,88 3,08 1,98 1,88 5200 30,4 19,8 19,8 95,8 60,7 61,8 

104 1,49 1,02 0,92 3,27 2,10 2,01 5600 32,4 21, 1 21, 1 103 64,9 66,1 

112 1,56 1,06 0,97 3,46 2,23 2,13 6000 34,4 22,3 22,3 109 69,0 70,3 

120 1,63 1, 11 1,01 3,65 2,35 2,26 6400 36,4 23,6 23,6 116 73,2 74,6 

128 1,70 1,16 1,06 3,84 2,47 2,38 6800 38,3 24,8 24,9 122 77,3 78,8 

136 1,76 1,20 1,10 4,02 2,59 2,50 7200 40,3 26,1 26,1 129 81,3 83,0 

144 1,83 1,25 1,15 4,21 2,71 2,62 7600 42,3 27,3 27,4 136 85,4 87,2 

152 1,89 1,29 1, 19 4,39 2,83 2,74 8000 44,2 28,5 28,6 142 89,4 91,3 

160 1,96 1,33 1,24 4,58 2,95 2,86 10000 53,8 34,5 34,7 175 109 112 

168 2,02 1,38 1,28 4,76 3,07 2,98 12000 63,3 40,3 40,7 207 129 132 

176 2,09 1,42 1,32 4,94 3,19 3,10 14000 72,6 46,1 46,6 238 148 152 

184 2,15 1,47 1,36 5,12 3,31 3,22 16000 81,8 51,7 52,4 270 167 172 

192 2,21 1,51 1,41 5,30 3,42 3,34 18000 90,8 57,3 58,1 301 186 191 

200 2,27 1,55 1,45 5,47 3,54 3,45 20000 99,9 62,8 63,8 332 205 211 

240 2,58 1,76 1,65 6,35 4,11 4,03 22000 109 68,2 69,4 363 223 230 

280 2,88 1,96 1,85 7,22 4,68 4,60 24000 118 73,6 74,9 393 241 249 

360 3,17 2,16 2,05 8,07 5,23 5,16 26000 127 78,9 80,5 424 260 268 

380 3,45 2,35 2,24 8,92 5,78 5,72 28000 135 84,2 85,9 454 278 287 

400 3,73 2,54 2,43 9,75 6,32 6,27 30000 144 89,5 91,4 484 296 305 

480 4,28 2,91 2,79 11,4 7,39 7,35 32000 153 94,7 96,8 514 314 324 

140 4,82 3,27 3,15 13,0 8,45 8,42 34000 161 99,9 102 544 331 343 

160 5,35 3,62 3,50 14,6 9,48 9,47 36000 170 105 108 574 349 361 

180 5,86 3,97 3,84 16,2 10,5 10,5 38000 179 110 113 604 367 380 

800 6,37 4,31 4,18 17,8 11,5 11,5 40000 187 115 118 634 384 398 
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Tabelul C.10- Debitele de apă şi apă uzată la obiectele sanitare 

Debitul secundar 
de apă, I/sec 

Obiecte 
sanitare 

total rece caldă 
qtot qc qh

1. Lavoar, dozator
de apă cu robinet O, 1 O, 1 -

de distributie a apei
2. Idem cu baterie

0,12 0,09 0,09 
de amestec
3. Lavoar, spălător
inventar cu robinet
de distribuţie a apei

0,15 0,15 -
şi coloană de labo-
rator de distribuţie 
a apei
4. Spălător (inclusiv
de laborator) cu 0,12 0,09 0,09 
baterie de amestec
5. Spălător (pentru
unităţi de alimenta-

0,3 0,2 0,2 
ţie publică) cu bate-
rie de amestec
6. Cadă de baie cu
baterie de amestec
(inclusiv comun 0,25 0,18 0,18 
pentru căzi şi la-
voare)
7. Cadă de baie cu
coloană de încălzi-

0,22 0,22 
re a apei şi baterie

-

de amestec
8. Cadă de baie
medicală cu baterie
de amestec cu
diametrul, mm:
20 0,4 0,3 0,3 
25 0,6 0,4 0,4 
32 1,4 1 1 
9. Cadă pentru
picioare cu baterie 0,1 0,07 0,07 
de amestec
1 O. Cabină de duş
cu cadă mică şi 0,12 0,09 0,09 
baterie de amestec
11. Cabină de duş
cu cadă adâncă şi 0,12 0,09 0,09 
baterie de amestec
12. Duş cu baterie
de amestec în 0,2 0,14 0,14 
instalatie de grup 
13. Duş igienic 
(bideu) cu baterie

0,08 0,05 0,05 
de amestec şi aera-
tor

14. Duş ascendent 0,3 0,2 0,2 

Debitul orar 
de apă, 1/h 

total rece caldă 
qtot,hr qc, hr qh,hr 

30 30 -

60 40 40 

50 50 -

80 60 60 

500 280 220 

300 200 200 

300 300 -

700 460 460 
750 500 500 

1060 710 710 

220 165 165 

100 60 60 

115 80 80 

500 270 230 

75 54 54 

650 430 430 
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Obiecte 
sanitare 

15. Coloană în
săpunărie cu robi-
net de distribuţie a
apei reci sau calde
16. Vas de closet
cu rezervor 
17. Vas de closet
cu robinet de spăla-
re 

18. Pisoar

19. Pisoar cu robi-
net de spălare
semiautomat
20. Fântână de
băut apă 
21. Robinet de
udare 

22. Sifon de pardo-
seală cu diametrul
condiţional, mm:
50
100

NOTE: 

NCM G.03.03:2015 

Debitul secundar 
de apă, I/sec 

total rece caldă 
qlot qc qh 

0,4 0,4 -

0,1 0,1 -

1,4 1,4 -

0,035 0,035 -

0,2 0,2 -

0,04 0,04 -

0,3 0,3 0,2 

- - -
- - -

total 
qtot,hr

1000 

83 

81 

36 

36 

72 

1080 

-
-

Debitul orar 
de apă, I/h 

rece 
qc, hr 

1000 

83 

81 

36 

36 

72 

1080 

-
-

caldă 
qh,hr 

-

-

-

-

-

-

720 

-

-
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- ·-
·- .c 
io 
o l'CI 

0,4 

1,6 

1,4 

0,1 

0,2 

0,05 

0,3 

0,7 
2,1 

Diametrul minim 
al conductei 
condiţionale, 

mm 

a., a., ... 
l'CI ... 
- l'CI 
C :::, 
a., u 

.§ 
l'CI 

ia a., 

20 -

8 85 

- 85 

10 40 

15 40 

10 25 

15 -

- 50 
- 100 

1. La instalarea aeratoarelor la robinetele de distribuţie a apei şi amestecătoare presiunea liberă în conductele de alimentare
trebuie adoptată nu mai mică de 5 m. 

2. În sistemele de alimentare cu apă la utilizarea conductelor colectoare din ţevi de plastic se admite utilizarea ţevilor cu diame
trul 12x2 mm pentru lavoare, chiuvete, spălătoare, amestecătoare pentru căzile de baie şi lavoare, cabine de duş, bideuri, vase 
de closet cu rezervor, pisoare, fântâni ţâşnitoare cu apă potabilă. 
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Anexa D 

Nomograme pentru determinarea pierderilor de sarcină in contoarele de apă 
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(I) 
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(I) 

a: 

Pa 

'-* I 

Qill 

{)tJJ Ol 1 

debite de apă, m3/h 

Figura D1 a - Pierderile de sarcină în contoarele cu palete 

Pa 

debite de apă, 1/s 

Figura D1 b - Pierderile de sarcină în contoarele cu palete 
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Figura 02a - Pierderile de sarcină în contoarele cu turbină 
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debite de apă, 1/s 

Figura 02b - Pierderile de sarcină în contoarele cu turbină 
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Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă 

Ha4ano nepeso,Qa 

B OCHOBY pa3pa60TKll1 H8CTOSIU\111X CîpOIIITeJlbHblX HOPM (MCH) nono>KeH npoeKT aKTyall11131ApOB8HHOro 
CHIAn «BHyrpeHHllle 8O,QOnpOBO,Q IA K8H8JllA38l\lASI», pa3pa60TaHHblll1 asropCKIIIM KOJlJleKTIIIBOM no,Q 
pyKOBO,QCTBOM OAO «CaHrex- Hv1v1npoeKT». 

Pa6ora BbmonHeHa c 4e11bt0: 

- ycrpaHeHIIISI OWIA60K IA HeO,QHO3H84HOCTIA TOJlKOB8Hll1111 OT,QeJlbHblX nono>KeHll1111, BblSIBJleHHblX B npo-
1...1ecce np111MeHeH1AS1 ,Qe111crnyt0U1ero ,QOKyMeHra; 

- nplABe,QeHIIISI ycrapeBWIAX nono>KeHllll/1 B COOTBeTCTBllte C cospeMeHHblMl,1 YCJlOBIIISIMIII, xapaKTepoM 
3KOHOMIA4eCKll1X OTHOWeHIAl/1 IA ,QellÎCTBYIOU\IAM 38KOHO,QaTeJlbCTBOM; 

- y4era pa3BIATIASI MareplAaJlOB 1,1 TeXHOJlQfl,11,1 B o6nacrn CTpOIATeJlbCTBa. 

B HOpMbl BKJlt04eHbl peKOMeH,Qa4111111, KOTOpble nO3BOJlSIT nOBblCIATb 6e3onacHOCTb npoeKT111pyeMblX 
o6beKTOB 111 3H841ATeJlbHO YJ1Y4Wll1Tb 3KCnnyaTal...llAOHHble Ka4eCTBa CIACTeM XOJlO,QHOro 111 ropsi4ero 
BO,QOCHa6>KeHIAR CTOSIKIA XOJlO,QHOl/1 IA ropsi4e11Î 8O,Qbl, K KOTOpblM nplACOe,QIAHSIIOTCSI caHIATapHO
TeXHIA4eCK1,10 np1A60pbl, peKOM0H,Qyercsi pa3M0lJ.18Tb BHe npe,QeJlOB )l{IAJlblX KBaprnp, B KOMMYHIAK841A
OHHblX waxrax C ycrpollÎCTBOM Ha K8)1{,QOM 3Ta>Ke OTKpb188IOU\111XCSI ,QBepe111, pa3Mepbl KOTOpblX ,IJ,O11)1{
Hbl 6b1Tb ,QOCTaT04HblMIA ,QJlSI npose,QeHIIISI He06XO,IJ,111MblX 3KCnnyara4111OHHblX pa6oT. 

3TO .Qaer BO3MO>KHOCTb 6blCTpo OTKJll048Tb 88O.Qbl 8O.QOnpoBO.Qa B Jlt06yt0 KBaprnpy IAJllil ,Qpyrne no
MelJ.10Hll1Sl, r.Qe npOIA3OWJla asap111si (a He OTKJll048Tb B0Cb CTOSIK), He3aBIACIAMO OT nplACYTCTBIASI IAJllil 
orcyrcrs111si >KIAJlbl...lOB s KBaprnpe. KpoMe roro, y 3Kcn11yara41AOHHoro nepcoHana nosisnsiercsi 0O3-
MO>KHOCTb KOHTpo11111posaTb BCe Heo6XO.Q111Mble napaMeTpbl CIIICTeM BO.QOCHa6>KeHIASI: ,Q8BJ1eH1Ae IA 
pacxo,D, BO,Qbl no Ka>K,Qo111 KBaprnpe >K11111O111 4acrn 3.QaH111si IAJllil noMelJ.leHIAIIÎ 06U1ecrneHHoro Ha3Ha4e
HIIISI s Jlt06oe epeMSI cyroK 1A onepaTIABHO ycrpaHSITb BblSIBJleHHble HapyweHIIISI, a TaK>Ke npOBO,QIATb 
npocp1AJ18KTIA40CKIAll1 OCMOTp CIIICTeM BO,QOCHa6>KeHIASI B COOTBeTCTBIAIA C yrsep>K,QeHHblMIA rpacp1AK8Mlil 
IA, np1,1 He06XO.QIAMOCTIA, 38M0HS!Tb ycrapeswyt0 IIIJllA He111cnpaBHYIO apMarypy, IA3Mepll1TeJlbHble np1A-
6opbl IA r.n.). 
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1 06nacTb npt.1MeHeHt.1fl 

HacTOSILl..!L'le HopMbl 8 CTpOL-nenbCTBe (,o,anee - HopMbl) pacnpocTpaHSIIOTCSI Ha CIIICTeMbl BHyi-peH
Hero XOJlO,QHOro III ropHYero BO/J,OCHa6)1{eHlt1SI, KaHaJ11113al.\lt1111 111 8O,QOCTOKOB 3,QaHIIIL/1 111 COOpY)KeHl-1111 
pa3Jllt1'-IHOro Ha3Ha'-!eHIIISI BblCOTOL/1 /J,O 75 MeTpos. 

Hacrnsi1..1.1111e HopMbl He pacnpocrpaHHIOTCH Ha: 

- CIIICTeMbl npornsonO)l{apHblX BO/J,OnpoBO/J,OB npe,QnplllSITIIILII, npOlll3BO,QSILI.IIIIX 11111111 xpaHSILI.IIIIX B3pb1B'-!a
Tble, nerKoaocnnaMeHHIOLl.llllecs:i III rop10Y111e se1..1.1ecTaa, a TaK>Ke .Qpyrnx o6beKTOB, Tpe6osaHIIIH K 
BHyi-peHHeMy npornaono)l{apHOMY BO,D,OnpoBo,Qy KOTOpblX ycTaHOBJleHbl COOTBeTCTBYIOLI.IIIIMIII HOpMa
TIIIBHblMIII ,QOKyMeHTaMIII; 

- CIIICTeMbl aBTOMaTIIIYeCKOro 8O/J,SIHOro no)l{aporyweHIIISI; 

- rennosb1e nYHKT61; 

- ycTaHOBKIII o6pa60TKIII rops:iYelll 8O/J,bl; 

- CIACTeMbl ropsiYero 80,QOCHa6)1{eHIASI, no,Qa101..1.1111e 8O.QY Ha TeXHOJlOflll'-leCKllle H�bl npoMblWJleH-
HblX npe,QnplllSITIIIL/1 (B TOM '-!IACJle Ha JleYe6Hble npol.\e,D,ypbl) III CIIICT8Mbl BO/J,OCHa6>KeHllls:I 8 npe,o,enax 
TeXHOJlOrlll'-!8CKOro o6opy,QOBaHIAs:I; 

- CIACT8Mbl cneL1111aJ1bHOro npOIA38O,QCTB8HHOro BO/J,OCHa6)1{8Hllls:I (/J,81AOHlll3111POBaHHOLII 8O/J,bl, my60KO
ro oxna>K,QeH111s:i 111 ,o,p. 

2 HopMaTt.1BHble CCblJ1Kt.1 

nepeYeHb HOpMaTIIIBHblX ,QOKyMeHTOB, Ha KOTOpble IIIM8IOTCSI CCblflKIII 8 HaCTOSILI.IIAX HopMaX, np111se
,QeH 8 np1AnO>K8HIIIIII A. 

3 TepMMHbl 1,1 onpeAeneHMfl 

TepMIIIHbl III onpe,QeJleHIIISI, np111MeHS1eMbl8 8 HaCTOSILI.IIIIX HopMax, np111Be,Q8Hbl 8 np111no>KeHIAIII B. 

4 061.1.11,1e nono>KeHMfl 

4.1 Tpy6onpoao,Qbl, npoKna,Qb1aaeM61e BHe 3,QaHIALII, s TOM 4111cne Ha HapY)KHOe no>KaporyweH111e, 
/J,Ofl>KHbl COOT88TCTBOBaTb HOpMaM Ha HapY)KHble CIIICT8Mbl BO,QOCHa6>KeHllls:I III KaHaJ11113al.\lAIII. np111 
npoeKT111poaaH1AIII CIIICTeM BHyi-peHHero BO,QOnpOBO,Qa, KaHaJ11A3al.\llllll III 80,QOCTOKOB Heo6XO,QIIIMO co-
61110,0,aTb Tpe6oaaHl!ls:I ,Qpyrnx ,Q8LIICTBYIOLI.IIIIX HOpMaTIIIBHblX ,QOKyMeHTOB. 

np111roTOBJ18Hllle rops:148111 8O,Qbl cne,o,yeT npe,o,ycMaTplllBaTb 8 COOTB8TCTBIIIIII C NCM G.04.07.

4.2 Bo scex rnnax 3/J,aH111111, BO3BOAIIIMblX s KaHan1113oaaHHblX pa111OHax, cne,o,yeT npe,o,ycMaTp111aaTb 
CIIICT8Mbl BHYTP8HHero BO/J,OCHa6>KeHIIISI III KaHan1113al.\llllll. 

Ka48CTBO CO'-!HblX BOA nocne O1.flllCTKIII B noKaJlbHblX ycTaHOBKax /J,OJl>KHO COOTB8TCTBOBaTb TeXHlll'-18-
CKIIIM ycnOBIIISIM np111eMa IAX 8 cern HapY)KHOL/1 KaHaJ11!13al.\llllll III 88,QOMCTBeHHblM HOpMaM. 

B He KaHaJ11113OBaHHblX pa1110Hax HaceneHHblX nyHKTOB CIIICT8Mbl BHyi-peHHero BO,QOCHa6>KeHllls:I III Ka
HaJ11113al.\llllA C ycrpOLIICTBOM M8CTH6IX O4111CTH61X coopY)K8HIIILII KaHaJ11113al.\llllA He06XO/J,IIIMO npe,o,ycMaT
p111saTb 8 >KIIIJlblX 3/J,aHIIISIX BblCOTOLII CBblWe ,QByx 3Ta>K8111, roCTIIIHIAL.\aX, ,QOMaX-IIIHTepHaTax ,QJlSI IIIHBa
Jllll/J,O8 111 npecrapenb1x, 6onbHIIIL1ax, po,o,111nbHb1x ,o,oMax, non111Kn111H111Kax, aM6ynarop111s:ix, ,Q111cnaHce
pax, caH3nlA,QCTaHL.\IIISIX, caHarop111s:ix, AOMaX OT,QblXa, naHCIIIOHarax, ,QOWKOJlbHblX o6pa30BarenbHblX 
Y4pe>K,QeH111s:ix, WKOJlaX-IIIHTepHaTaX, Y4pe>K,QeHIIISIX Ha4aJlbHOro IA cpe,QHero npocpecc111OHaJ1bHOro 
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o6pa30B8Hll1S!, Jlll1L\eSIX, Kll1HOTearpax, Kny6HblX 111 APYfll1X pa3BJleKaTeJlbHblX yYpe>K,QeHll!S!X, npeAnp111S1-
Tll1S!X o61J..leCTBeHHOro n111TaH111s:t, cnoprnBHblX coopy>t<eHIIIS!X, 6aHs:tX 111 npa4e4HblX. 

nP"1ME4AH"15=1: 

1. 8 np01'13BO,QCTBeHHblX i,i scnoMoraTenbHblX 3,QaHl'IRX Cl'ICTeMbl BHyrpeHHero BO,QOCHa6JKeHl'IR i,i KaHani,i3a4i,ii,i ,QonycKaeTCR He 
npe.QycMaTpi-isaTb B Tex cny<laRx, KOr.Qa Ha npe.Qnpi-iRrni-i OTcyrcTByeT 4eHTpani,i3osaHHbllit BO.Qonposo.Q i,i 4i,icno pa60Ta10Ll.(i-ix 
COCTaBnS'leT He 6onee 25 Yen. s CMeHy. 

2. B 3,QaHl'IS'IX, o6opy.QOBaHHblX BHyrpeHHl'IM X03S'IHCTBeHHO-nl'ITbeBblM i,ini,i npol'l3BO.QCTBeHHblM 80,QOnpoBO.QOM, Heo6XO,Ql'IMO 
npe.QyCMaTpl'IBaTb Cl'ICTeMY BHyrpeHHeH KaHani,i3a4i,ii,i. 

4.3 B He K8H8Jlll13088HHblX HaceneHHblX nyHKTax AOnycKaeTCS! o6opyAOB8Tb Bblrpe6oM CJleAYIOIJ..lll!e 
3A8Hll1S! 111 coopy>t<eHll1S! np111 pacXOAe CT04HblX BOA AO 1 M3 B cyrK111: 

- np01113BOACTBeHHble 111 scnoMOfaTeJlbHble 3A8Hll1s:t npOMblWJleHHblX npeAnp111S!Tll1111 np111 4111CJle pa6o
T8IOIJ..lll1X AO 25 4eJl. B CMeHy;

- )Kll1Jlble 3A8Hll1S! BblCOTOIII 1-2 3Ta>Ka;

- 061J..le>K111rnsi Bb1corn111 1-2 ara>Ka He 6onee 4eM Ha 50 4en.;

- 06beKTb1 Q)1113KYilbTYPHOro 111 Q)1113KYJ1bTYPHO-AOcyrosoro Ha3Ha4eH111S1 He 6onee 4eM Ha 240 Mecr, 
111cnoJ163yeMb1e TOilbKO s neTHee speMsi; 

- KJ1y6Hb1e 111 Aocyroso-pa3sneKaTeJ16Hb1e yYpe>K,QeH111S1 He 6onee 4eM Ha 50 4en.; 

- OTKpblTble nJlOCKOCTHble cnopTll1BHble coopy>1<eH111S1; 

- npeAnp111sirnsi o61J..lecrseHHoro n111raH111s=t He 6onee 48M Ha 25 nocaA04HblX MecT. 

4.4 Heo6XOA111MOCTb ycrpOIIICTBa BHyrpeHHll1X BOAOCTOKOB pernaMeHrnpyeTCS! NCM C.04.03 111 
CH111n 2.08.01. 

4.5 Tpy6bl, apMaTypa, 060PYAOBaH111e 111 MaTep111aJ1bl, np111MeHS18Mble np111 ycTpOIIICTBe BHyrpeHHll1X 
Cll1CTeM XOJlOAHOro 111 ropsi4ero BOAOCHa6>KeHll1S!, K8H8Jlll138L\111111 111 BOAOCTOKOB, AOJl>KHbl COOTB8TCTBO
B8Tb rpe6osaHll1S!M H8CTOS'IIJ..lll1X HOpM, rocyAapCTBeHHblX CTaHA8PTOB, C8Hll1TapH0-3n111A8Mll10JlOfll1-
4eCKll1X npaBll1Jl 111 APYfll1X AOKyMeHTOB cornacHO Ael!ICTBYIOIJ..lero 38KOHOAaTeJlbCTBa. 

4.6 He AOnycKaeTCS! npoKJ18AK8 Tpy6onpoBOAOB BHyrpeHH111X Cll1CTeM BOAOCHa6>KeHll1S!, K8H8Jlll138-
L\111111 111 BOAOCTOKOB B Mecrax, fAe AOCTyn K Hll1M BO speMS! 3KcnnyaTa4111111 111 np111 asapll1111HblX c111rya4111six 
CBS!38H C ocna6neHll1eM H8CYIJ..lll1X 3JleMeHTOB 111 KOHCTPYKL\111111 3AaHll1111 111 coopy>t<eHll1111 (QJYHAaMeHTOB, 
orpa>K,QalOIJ..lll1X KOHCTpyK4111111 111 KOHCTpyK4111111 nepeKpb1rn111). 

5 OnpeAeneHMe pac"leTHblX paCX0A0B B0Abl M CT0K0B 

5.1 Ansi fll1Apasn1114ecKoro pac4era soAonposoAOB 111 onpeAeJ1eH111S1 napaMeTpos 111x 06opyA0BaH111si 
CJleAyeT 111CnOJlb30BaTb CJ18AYIOIJ..lll18 pac4eTHble paCXOAbl ropS!48111 111 XOJlOAHOIII BOAbl: 

- cpeAH111e (3a fOA) CYT04Hble paCXOAbl BOAbl (061J..lll1111 - Q101T' ropS!48111 BOAbl - Qhr, XOJlOAHOIII BOAbl -
O"T) 3a pac4eTHoe speMs=t noTpe6neH111si BOAbl (T, 4), M3/cyr); 

- M8KCll1M8JlbHbl8 CYT04Hble paCXOAbl (061J..lll1111 - Q101max, ropS!4elll BOAbl - Qhmax, XOJlOAHOIII BOAbl -
Qcmax), M3/cyr; 

- M8KCll1M8JlbHble 4aCOBbl8 paCXOAbl (061J..lll1111 - q101
hr, ropS!48111 BOAbl - qh

hr, XOJlOAHOIII BOAbl - qc
h,), M3f4; 

- Mll1Hll1M8JlbHble 4aCOBble paCXOAbl (061J..lll1111 - q101
hr min, ropS!48111 BOAbl - qh

h, min, XOJlOAHOIII BOAbl- qc
h, 

min), M3f4; 

- M8KCll1M8JlbHble ceKYHAHble paCXOAbl (061J..lll1111 - q10', rops:t48111 BOAbl - qh, XOJlOAHOIII BOAbl - qc), M3/c; 
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PacYeTHble (ygeJlbHble cpeAHllle 38 rog) C�OYHble pacXOAbl BOAbl gm:I pa3Jll/lYH6IX n0Tpe6111Tenelit 
np111HI/IM8IOTCH B COOTBeTCTBI/II/I C Ta6Jlllll\8MI/I C.1 III C.2 np111no>KeHIIIH C. 

PacYeTHble (cpegHl/le YaCOBble) paCXOAbl BOAbl AJlH pa3Jll/lYH6IX BIIIAOB CaHIIITapHO-TeXHIIIYeCKOro 
o6opygoBaHIIIH np111HI/IM8IOTCH B COOTBeTCTBI/II/I C Ta6J1IIIL1elit C.3 np111no>KeHI/IH C. 

MaKCI/IM8JlbHble cyroYHble paCXOAbl BOAbl (061.J..1111111, ropHYelit BOAbl, XOJlOAHOllt BOAbl) onpegeJlHIOTCH 
yMHO>KeHl/leM BeJll/l'-ll/lH COOTBeTCTBYIOLL.\IIIX cpegHIIIX cyroYHblX pacxogoe BOAbl Ha K03Q)Q)IIIL.\llleHT MaK
CI/IM8JlbHOllt cyroYHOllt HepaBHOMepHOCTI/I (Kd), nplllHIIIMaeMblllt no Ta6J1IIIL1e C.4 nplllJlO>KeHIIIH C. 

PacYeTHble M8KCI/IM8Jl6Hble ceKYHAHble 1/1 YaCOBble pacxogbl cnegyeT onpegenHTb B COOTBeTCTBI/II/I C 
rn6n11L1aM11 C.5 - C.9 np11no>KeH11H C c yYeTOM n.5.2. 

CpeAHllle YaCOBble pacYeTHble paCXOAbl BOAbl (061.J.1l/lllt - q101T,ropHYelit BOAbl - qhT,XOJlOAHOIII BOAbl -
q"T) onpegenHIOTCH AeneHl/leM COOTBeTCTBYIOLL.\I/IX pacYeTHblX cpeAHI/IX cyroYHblX pacxogoB BOAbl Ha 
pacYeTHoe epeMH eogonoTpe6.neHI/IH (T, Y). 

CpegHl/le cyroYHble paCXOAbl BOAbl (06LL.\l/lllt - 0101T, ropHYelit BOAbl - QhT, XOJlOAHOllt BOAbl - QcT) onpe
ge.nHIOTCH cyMMl/lp0B8Hl/leM cpeAHIIIX cyrOYHblX pacXOAOB BOAbl pa3Jll/lYH6IX n0Tpe6111rn.nelit 111/1111111 
caHIIITapHo-TeXHI/IYeCKI/IX np116op0B, CHa6>KaeMblX BOAOllt BOAOnpoBOAOM B L1eJ10M 1/111111 ero OTAeJlb
HblMI/I yYaCTKaMI/I. 

5.2 PacYeTHble paCXOAbl BOAbl B Bogonpoeogax XOJlOAHOIII BOAbl (061.J.1l/lllt, XOJlOAHOllt BOAbl) onpe-
ge.nHIOTCH B 38BI/ICI/IMOCTI/I OT: 

a) YAeJlbHOro pacYeTHoro cpegHero Yacoeoro pacxoAa BOAbl, .n/Y, orneceHHoro K ogHoMy n0Tpe611-
Te.nio 1/1111/1 caHI/ITapHO-TeXHI/IYeCKOMY np116opy; 

b) '-li/IC.na noTpe61/1Te.nelit BOAbl u 111/1/1111/1 OT '-li/IC.na caHIIITapHO-TeXHIIIYeCKI/IX np1116op0B N (AJlH eogonpo
eoga B L1eJ10M 1/1 AJlH OTAeJlbHblX yY8CTKOB pacYeTHolit cxeMbl cern BOAOnpoeoga). np11 Helll3BeCTHOM 
'-li/IC.ne caHI/ITapHO-TeXHI/IYeCKI/IX np116op0B (TOYeK eogopa36opa) N, AOnycKaeTCH npl/lHI/IMaTb I/IX '-ll/lCJlO
paBHblM YIAC.ny n0Tpe6111Te.nelit U. 

c) YIAC.na n0Tpe611rn.ne111 u B )l(I/IJlblX 1/1 MHOroKBapTIApHblX 3A8HIAHX no Ta6J11AL.\8M C.6-C.9 np11.no>KeHI/IH 
C. np11 111cno.nb30BaH1111 rn6.n111L1 C.6-C.9 pacYeTHble cpegH11e cyroYHbte pacxogbI eogbI cnegyeT np11-
H1AMaTb no Ta6Jll/lL.le C.1 AJlH >KI/IJlblX 3AaHl/lllt C pa3JllAYHOllt crnneHblO o6ecneYeHHOCTI/I caHIATapHO
TeXHIIIYeCKIAMIA ycTpolitCTBaMI/I. 

PacYeTHble paCXOAbl BOAbl B Bogonpoeogax ropHYelll BOAbl onpeAeJlHIOTCH B COOTBeTCTBI/IIA C pa3Ae
JlOM 10: 

- AJlH pe>KIAMa eogopa36opa aHa.norl/lYHO a), b) III c) C yY8TOM OCTaTOYHOro L.\IIIPKYJlHL.\IIIOHHOro paCXOAa 
Ha yYaCTKaX OT TOYKIA Harpeea AO nepeolit TOYKI/I OT6opa BOAbl; 

- AJlH pe>KIAMa LII/IPKYJlHL.\111111 npl/l Ten.nO-rl/lApaBJllAYeCKOM pacYeTe. 

PacYeTHble M'1HI/IMaJlbHble YaCOBble paCXOAbl (06LL.\l/lllt, ropHYelit BOAbl, XOJlOAHOllt BOAbl), M3/Y, onpe
AeJlHIOTCH no Q)OpMy.ne: 

qhr min = qT x Kmin , (1) 

rge Kmin - npl/lHI/IMaeTCH no rn6n11L1e 1 B 3aBIIICI/IMOCTIII OT ee.nlAYIIIHbl Kmax, onpege.nHeMolit no q:iopMy
.ne: 

(2) 

rge qhr max- MaKCIAMaJlbHblllt paCYeTHblllt YaCOBOllt paCXOA BOAbl, nplAHIAMaeTCH paBHblM qhr101 11111111 qh,h 1/1 
qhr° COOTBeTCTBeHHO. 
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Ta6m14a 1 

Kmax 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,00 >3.00

Kmin 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 o, 10 0,07 0,04 0,02 

5.3 Ans:i CTOSlKOB CIIICTeM KaHaJl1!13al.lllllll pacYeTHblM pacXOAOM SlBJlSl8TCSl MaKCIIIMaJlbHbllil C8KYHA
Hblli1 paCXOA CTOKOB OT nplllC08AIIIH8HHblX K CTOSlKY caH111TapHO-T8XHIIIY8CKIIIX np1116op0B, He Bbl3bIBato
l..l.\lllli1 cpblBa r111ApaBJll!IY8CKIIIX 3aTBopoB Jlto6blX BIIIAOB caHIIITapHO-TeXHIIIY8CKIIIX np1116opos (np1!18MHIII
KOB CTOYHblX BOA). 3TOT paCXOA H8AJ18>KIIIT onpeAeJlSlTb KaK cyMMY pacYeTHOro MaKCIIIMaJlbHOro ce
KYHAHOro pacxoAa BOAbl AilSl scex caHl!ITapHO-TeXHIIIY8CKIIIX np1116op0B, OT KOTOpblX CTOKIII nocTynatoT 
B CTOSlK, (onpeAeilSleMoro B COOTBeTCTBIIIIII C Tpe6osaHIIISlMIII n.5.1) III pacYeTHOro MaKCIIIM8JlbHOro ce
KYHAHOro paCXOAa CTOKa OT np1116opa C MaKCIIIMaJlbHblM BOAOOTB8A8Hlll8M (rn6n. C.3 np111IlO>K8HIIISl C, 
Hanp111Mep, CTOK OT CMblBHOro 6aYKa YHIIITa3a 1,6 n/c). 

5.4 Ans:i rop11130HTaJlbHblX OTBOAHblX Tpy6onpoBOAOB CIIICTeM KaHaJ11113al.\llllll pacYeTHblM paCXOAOM 
CJ18AY8T CYIIITaTb paCXOA qst, nlc, 3HaYeHl!le KOTOporo BblYIIICJlSl8TCSl B 3aBl!ICIIIMOCTIII QT YIIICJla caHIII
TapHO-TeXHIIIY8CKIIIX np1116op0B N, nplllC08AIIIH8HHblX K npoeKT111pyeM0My yYaCTKY Tpy6onpoBOAa, III 
AillllHbl :naro yYacTKa Tpy6onpoBoAa L, M, no cpopMyne: 

rAe: 

toi 

st = q,11 
+ K X q 

s.2 

q 3,6 s o ' 

qh/01 - 061..1.\llllil MaKCl!IMaJlbHbllil Yacosolil pacXOA BOAbl, M3/y; 

(3) 

qo5
•

2 - pacYeTHbllil MaKCIIIMaJlbHbllil pacXOA CTOKOB, n/c, QT np1116opa C MaKCl!IMaJlbHblM BOAOOTB8A8Hlll
eM (Ta6Jl. C.3 npl!IIlO>KeHIIISl C). 

N 
1 

4 0,61 

8 0,63 

12 0,64 

16 0,65 

20 0,66 

24 0,67 

28 0,68 

32 0,68 

36 0,69 

40 0,70 

100 0,77 

500 0,95 

1000 0,99 

Ta6mt4a 2. 3Ha'feH1,u1 Ks e 3ae111c111MocT111 OT 'f111cna np1116opoe N 
111 AlllllHbl OTBOAHOro Tpy6onpoBOAa L 

3Ha'4eHlllfl Ks np111 L, M, paBHOM 

3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 

0,51 0,46 0,43 0,40 0;36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 

0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 

0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 

0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 

0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 

0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 

0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 

0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 

0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 

0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 

0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 

0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 

0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 

500 1000 

0,15 0,13 

0,16 0,13 

0,16 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,14 

0,17 0,15 

0,18 0,15 

0,18 0,15 

0,19 0,16 

0,19 0,16 

0,23 0,20 

0,50 0,44 

0,77 0,71 

nPIIIME4AHIIIE - 3a Afll.1HY, L ClleAyeT npl.1Hl.1M8Tb paCCTORHl.1e OT nocneAHero Ha pac'-leTHOM Y'-!8CTKe CTORKa AO 6J11.1>Kai1wero 
np1,1coeA1.1HeHl.1R CJleAYIOll.\ero CTORKa l,1Jll,1, np1,1 OTCYTCTBl,11,1 T8Kl.1X np1,1coeAl.1HeH1.1i1, AO 6J11.1>Kai1wero KaHaJll.1381.11.10HHOro KOJ10A-
1.1a. 
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6 Ka'-leCTBO, TeMneparypa 1,11 AaBJ1eH1,11e BOAbl s CMCTeMax BOAOnpOBOAOB 

6.1 KaYeCTBO X0Jl0AH0M 1,1 ropH'-leM B0Abl (caH1i1TapHo-3n1,1geMli10JlOrlt1'-leCKli1e 1,1 Q)li131i1KO-Xli1Mli1'-leCKli1e 
noKa3aTeJlli1), nogasaeM0M Ha X03HHCTBeHH0-nli1TbeBble Hy')l<Abl, A0Jl)l(H0 CO0TBeTCTB0BaTb ycTaH0B
neHHblM H0pMaM. Ka'-leCTBO B0Abl, nogasaeMOM Ha npoli13B0ACTBeHHble Hy')l<Abl, onpegenHeTCH 3aga
Hli1eM Ha npoeKT1-1posaHli1e (TeXHOJ10rlt1'-leCKli1Mli1 Tpe6osaHli1HMli1}. 

6.2 TeMneparypa ropHYeM B0Abl s Mecrnx sogopa36opa A0Jl)l(Ha 6b1Tb He Hli1)1(e 60°C 1,1 He BbIwe 
75°c. 

nPVIME4AHVIE - Tpe60BaH11e HaCTOSH.L-lero nyHKTa He pacnpocrpaHfleTCfl Ha Mecra BOAOpa36opa Ha npol13BOACTBeHHble 
(rexHonor114ecK11e) HYJKAbl, a TaK>Ke Ha Mecra BOAopa36opa Ha HYJKAbl 06cnY>K11Ba1011-1ero nepcoHana yKaJaHHblX y4pe>KAeH11lil. 

6.3 B noMel.J..leHli1HX geTCKli1X A0WK0JlbHblX yYpe>K,QeHli1M TeMnepaTypa ropH'-leM B0Abl, nogasaeM0M K 
sogopa36opHoM apMarype gyweM 1,1 YMbIBaJ1bH1i1K0B, He A0Jl)l(Ha npesbIwaTb 37°C. 

6.4 8b16op cxeMbl np1-1roT0BJ1eHli1H ropH'-leM B0Abl 1,1 np1,1 He06XOAli1MOCTL-1 ee o6pa6oTKli1 cnegyeT 
npli1Hli1MaTb s C00TBeTCTBlt11!1 rpe6osaHlt1HM H0pMaTlt1BHOro A0KyMeHTa NCM G.04.07 1,,1 c yYeT0M H0pM 
npoeKT1t1poBaH1t1H renJl0BblX nyHKT0B. 

6.5 B Clt1CTeMaX ropHYero BOAOCHa6)1(eHlt1H npegnp1t1HT1t1M 061.J..leCTBeHHOro n1t1TaHlt1H 1,,1 gpyrv1x, rge 
noTpe61t1TeJ1HM Heo6xogv1Ma saga c reMneparypoM BbIwe yKa3aHH0M B n.6.2, cnegyer npegycMaTp1t1-
BaTb gononHlt1TeJlbHblM Harpes B0Abl MeCTHblMl,,1 B0A0HarpeeaTeJlHMlt1. 

6.6 TeMneparypa ropHYeM B0Abl, nogaeaeM0M B0A0HarpeearenHMlt1 B pacnpegenv1re11bHbIe Tpy-
6onpoeogb1 Clt1CTeM 1..leHTpa111t130BaHH0ro ropHYero BOAOCHa6>KeHlt1H, A0Jl>KHa C00TBeTCTB0BaTb Tpe-
60BaH1t1HM npoeKT1t1posaH1t1H renn0BblX nyHKTOB. 

6.7 rv1gpoCTaT1t1'-leCKOe gaeneH1t1e B Clt1CTeMe X03HMCTBeHHO-nlt1TbeBoro 1!1111!1 X03HMCTBeHHO
nporneono>KapHoro sogonpoeoga Ha orMeTKe Ha1t16onee Hlt13Ko pacnono>KeHHblX caH1t1TapHo
TexH1t1YecKv1x npv16op0B He A0Jl>KH0 npeBblWaTb 0,6 Mna, Ha OTMeTKe Ha1t16onee BblC0K0 pacno110-
)1(9HHblX npv16op0B - no nacnopTHblM gaHHblM 3Tlt1X npv16opos, a np1,,1 0TCYTCTBl,,11,,1 TaKlt1X gaHHblX He 
MeHee 0,04 Mna. 

6.8 B HaceneHHblX nyHKTaX 1t1 Ha npegnp1t1SHl!1HX, rge lt1CTO'-lHlt1Klt1 n1t1TbeBoro BOAOCHa6>KeHlt1H He 
06ecneY1t1BalOT ace Hy')l<Abl norpe61t1TeJ1eM, np1,,1 TeXHlt1K0-3K0H0Mlt1'-leCK0M 06ocHOBaH1t11!1 1,,1 no 3agaH1t1IO 
Ha npoeKT1t1poBaH1t1e gonycKaeTCH nogB0Alt1Tb B0AY Hen1t1TbeBoro KaYeCTBa K nv1ccyapaM 1,1 CMblBHblM 
6aYKaM yH1t1Ta30B. 

7 CMCTeMbl BOAOnpOBOAOB XOJlOAHOM 1,1 ropH'-leM BOAbl 

7.1 C1t1CTeMbl X0Jl0AH0ro 1,,1 ropHYero BOAOCHa6>KeHlt1H M0ryr 6b1Tb 1..leHTpan1t130BaHHblMlt1 1!1111!1 MeCT-
HblMlt1. 

7.2 C1t1cTeMbl BHyrpeHHero Bogonposoga (X03HMCTBeHHO-nlt1TbeBoro, np01i13B0ACTBeHH0ro, nporn
BOnO)l(apHoro) BKJllO'-lalOT: BB0Abl B 3AaHlt1H, Y3Jlbl lt13MepeHlt1H norpe6neHlt1H X0Jl0AH0M 1,,1 ropHYeM B0-
Abl, pa3B0AHI.J..lYIO ceTb, CTOHKl!1, nogB0AKlt1 K caH1t1TapHblM npv16opaM 1,,1 TeXH0J10rlt1'-l9CKlt1M ycTaH0BKaM, 
eogopa36opHylO, CMeC1t1TeJlbHYIO, 3anopHylO 1,,1 perynv1py10I.J..lYIO apMarypy. B 3aBlt1Clt1M0CTlt1 0T MeCTHblX 
ycn0Blt1M, TeXH0Jl0rL-11!1 npolt13B0ACTBa, B Clt1CTeMe BHyrpeHHero Bogonposoga gonycKaeTCH npegy
CMaTplt1BaTb 3anacHble 1t1 pery111,,1py10I.J..llt19 8MK0CT1!1, npv1coeg1-1HeHHble K Clt1CTeMe BHyrpeHHero B0A0-
npoeoga. 

7.3 B 3gaH1t1HX (COOPY>K9Hlt1HX) B 3aBlt1Clt1M0CTlt1 0T lt1X Ha3HaYeHlt1H Hagne)l(lt1T npegycMaTp1t1BaTb 
cnegyl01.J..llt1e Clt1CTeMbl BHyrpeHHlt1X sogonpoB0A0B: 

- X03HMCTBeHHO-nlt1TbeBoro;

- xo3HMCTBeHHo-nporneono>KapHoro;
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- npornsono)KapHoro; 

- np01113BO,QCTBeHHOro (OAHY 111f1111 HeCKOflbKO). 

C111creMbl npornsono)KapHoro BO,Qonposo,o,a B 3.QaHll151X 111 coop�eHll151X, 111Me101..L.1111X c111creMb1 xo351111-
crneHHo-n111Tbesoro 111f1111 npOll13BO,QCTBeHHOro 80,QOnpOBO,Qa, peKOMeH,o,yeTC51 o6be,Qll1H51Tb C O,QHOIII 1113 
Hll'IX. 

7.4 B Cll1CTeMaX 4eHTpaI11113088HHOro rop514ero BO,QOCHa6)KeHll151 ,Qf151 no,QAep)KaHll151 y T04eK OT6opa 
TeMnepaTypb1 BO,Qbl He H111>Ke yKa3aHH0111 s n.6.2 cne,o,yer npe,QycMaTp111saTb 4111pKyn51411110 rop514e111 
80,Qbl B nep1110,Q OTCYTCTBll151 BO,Qopa36opa. 

,lJ.onycKaeTC51 He npe,QycMaTpll188Tb 4111PKYf151L\111IO rop51'-lelll 80,Qbl B Cll1CTeMaX 4eHTpaI11113088HHOro ro
p514ero BO,QOcHa6>KeHll151 c pemaMeHrnposaHHblM so speMeH111 noTpe6neH111eM rop514e111 BO,Qbl, ecn111 
TeMnepaTypa ee B MeCTaX BO,Qopa36opa He 6y,QeT CHll1>K8TbC51 Hll1>Ke ycTaHOBfleHHOIII B pa3,Qefle 6 
H8CT0511..L.1111X HOpM. 

7.5 B 3,Q8Hll151X, r,Qe paC40THOe ,Q8BfleH111e 80,Qbl y caH111TapHo-TeXHll14eCKll1X np1116opoB, BO,Qopa36op
HOIII 111 CMec111Tef1bHOIII apMaTypbl npeBblWaeT ,QonycrnMble BeJ11114111Hbl, yKa3aHHble B n.6.7, Cfle,QyeT 
ycrnHasn111saTb no:na>KHble (KBaprnpHble) perynmopb1 ,QasneHll151 111n111 apMaTypy co BCTpoeHHblMll1 
peryn51rnpaM111 pacxo,Qa BO,Qbl. 

7.6 B BaHHblX KOMHaTax 111 ,QyweBblX Heo6XO,Qll1MO ycrnHaBf1111BaTb nonoTeH4ecyw111Teflll1. 

06beMHO-nflaH111pOBO'-IHble peweHll151 AOfl>KHbl no3BOf151Tb ycTaHOBKY nOflOTeHL1ecyw111rene111 B YA06-
HOM ,QI151 3Kcnnyarn4111111 MecTe. 

nonoTeH4ecyw111Ten111 MOrYT nO,QKfll04aTbC51 K no,Qal01..L.1111M Tpy6onpoBO,QaM Cll1CTeMbl rop514ero BO,QO
CHa6>KeHll151, K Cll1CTeMe OTOnfleHll151, K Cll1CTeMe 3fleKTpocHa6>KeHll151. np111 o60CHOBaHll1111 ,QonycKaeTC51 
ycTaHOBKa nof10TeH4ecyw111Tene111 Ha L\111PKYf151L\1110HHblX Tpy6onpoBo,QaX Cll1CTeMbl rop51'-lero BO,QO
CHa6>KeHll151. 

7.7 B }1(111flblX 111 061..L.1eCTBeHHblX 3,QaHll151X np111 4111Cfle 3Ta>Kelll 6onee 4-x peKOMeH,QyeTC51 o6be,Qll1H51Tb 
BO,QOpa360pHble CT051Kll1 KOilbl.\YIOI..L.lll1Mll1 nepeMbl4KaMll1. 

7.8 np111 no,Qa4e rop51'-lelll 80,Qbl Ha X0351111CTBeHHO-nll1TbeBble HY>K.Qbl np111coe,Q111HeH111e caHIATapHblX 
np1116opoB 111 TeXHOf10rll1'-leCKll1X ycTaHOBOK K 4111PKYf151L\1110HHblM Tpy6onposo,QaM He ,QonycKaeTCR 

7.9 Tpy6onpoBO,Qbl CIACTeM rop51'-lero BO,QOCHa6>KeHll151, KpoMe no,QBO,QOK K np1116opaM, ,QOfl>KHbl 
661Tb 11130f1111POBaHbl OT norepb renna. Tpy6onpOBO,Qbl Cll1CTeMbl XOflO,QHOro BO,QOCHa6>KeHll151 (KpoMe 
Tyn111KOBblX no>KapHblX Tpy6onpoBO,QOB), KOTOpble npoKfla,QblBalOTC51 B KaHanax, waxTax, caHll1TapHO
TeXHll14eCKll1X Ka6111Hax, TOHHeJ151X, a TaK>Ke B noMe1..L.1eHll151X C noBblWeHHOIII Bfla>KHOCTblO, Cfle,QyeT 11130-
f1111pOBaTb C 4eflbl0 He,Qony1..L.1eHll151 o6pa30BaHll151 KOH,QeHcarn. 

7.10 np111 CKpblTOIII npoKila,QKe Tpy6onpoBO,QOB B WTpo6ax, B KOHCTPYKL\11151X nonoB, B nO,QWll1BHblX 
nOTOflKaX cne,o,yeT np111M8H51Tb Tpy6bl 1113 non111MepHblX Marep111af10B, KOTOpble ,QOil>KHbl npoKfla,Qbl
BaTbC51 6e3 pa3b0MHblX CTblKOBblX coe,Q111H8Hll1111. 

Coe,Q111HeH111e 3Tll1X Tpy6onpOBO,QOB C ,Qpyrll1MIA Tpy6onpOBO,QaMll1 111 ycTaHOBKa 3anopHblX ycTpOIIICTB 
,QOil>KHbl BblnOilH51TbC51 nocne BblBO,Qa Tpy6onpOBO,QOB B OTKpblTble MeCTa C 4eflbl0 YA06CTBa MOHTa
>Ka 111 3KcnnyaTa4111111. 

8 CMCT8Mbl npOTMBOnO>KapHoro BOAOnpOBOAa 

8.1 ,ll.f151 >K111IlblX, 061..L.1eCTBeHHblX, a,QMIAHll1CTpaTll1BHOro Ha3Ha'-leHll151 3,QaHll1111, a TaK>Ke a,QMll1Hll1CTpa-
Tll1BH0-6blTOBblX 3,QaHll1III npOMblWJleHHblX npe,Qnp11151TIAIII Heo6XO,Q111MOCTb ycTpOIIICTBa BHYTpeHHero 
npoT111sono)f(apHoro BO,Qonposo,Qa, a rnK>Ke M111H111MaflbHb1111 pacxo,Q BO,Qbl Ha no>KapoTyweH111e cne,QyeT 
onpe,QeI151Tb B COOTBeTCTBll1111 C Ta6f11114e111 3, a ,Qf151 np01113BO,QCTBeHHblX 111 CKfla,QCKll1X 3,Q8Hll1111 - B COOT
BeTCTBll1111 C Ta6n1114e111 4. 
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Heo6XO,Qlt1MOCTb ycTpoc:tcrna Clt1CTeM aBTOMaTW-18CKOro no>KapoTyweHlt1s:I Ha,Qne>Klt1T np1t1H1t1MaTb co
rnacHO NCM E.03.03. np111 3TOM cne,QyeT Y..41t1TblBaTb O,QHOBpeMeHHOe ,Q811CTBlt1e no>KapHblX KpaHOB, 
cnp1t1HKnepHb1x (.QpeH'-lepHblX) ycrnHosoK, a TaK>Ke .QpeH'-lepHblX aasec. 

Ta6m11.-'a 3 

>KHnble, 061J-1eCTBeHHbte 3AaH&IU1, 3AaHHR H noMelJ-leHHR 
AflR y'fpeJKAeHHM III opraH1113aL111tM, 

KynbTypHo-3penllllJ-IHble y'fpeJKAeHIIIR, 6btTOBble 3AaHHR 
III noMelJ-leHIIIR npoMblWneHHblX npeAnpHRTIIIM 

1. >KHnbte 3AaH111R: 

npl-1 BblCOTe OT 28 ,[10 50 M 

TO >Ke, npl-1 061.J..1eC! ,D,Jll-1He KOpl-1,QOpa CB. 10 M 

npl-1 BblCOTe OT 50 ,[10 75 M 

TO >Ke, npl-1 061.J..1eC! ,Qnl-1He KOpl-1,[IOpa CB. 1 o M 

npl-1 BblCOTe OT 75 ,[10 100 M 

2.O61J-1eCTBeHHbte 3AaHIIIR aAMHHIIICTpaTIIIBH0ro Ha3Ha-
'feHIIIR: 

BblCOTOM OT 15 ,[10 28 M BKfll04I,HenbHO III 06b8MOM ,[10
25 OOO M3 

TO >Ke, o6beMoM ce. 25 ooo M3 

BblCOTOM OT 28 ,[10 50 M III o6beMOM ,[10 25 OOO M3 

To >Ke, o6beMoM ce. 25 ooo M3 

3.KynbrypHo-3pen11t1J-1Hbte y'fpeJKAeHHR, 61116nH0TeK111, 
apXIIIBbl III cnopTIIIBHbte coopYJKeHIIIR 
4. O61J-1elKIIITHR III 061J-1eCTBeHHble 3AaHHR, He YKa3aHHble 
e no3. 2 1113: 

sb1coToC! ,Qo 28 M III o6beMoM oT 5 ooo AO 25 OOO M3 

TO >Ke, o6beMOM CB. 25 OOO M3 

BblCOTOM OT 28 ,[10 50 M III o6beMOM ,[10 25 OOO M3 

TO >Ke, o6beMoM ce. 25 OOO M3 

5. AAMHHIIICTpaTIIIBH0-6blTOBble 3AaHHR npoMbtWneH-
HbtX npeAnpHRTHM: 

o6beMoM oT 5 ooo ,[Io 25 ooo M3 

o6beMOM CB. 25 000 M3 

6. MHorocf>yHKLIIIIOHanbHble 3AaHIIIR 

BblCOTOM ,[10 28 M 111 06beMOM OT 5000 ,[10 25 000 M3 

TO >Ke, o6beMOM CBblWe25 OOO M3 

BblCOTOC! OT 28 ,[10 50 M III o6beMOM ,[10 25 000 M3 

To >Ke, o6beMoM ce. 25 OOO M3 

MHHIIIManbHblM paCX0A B0Abl Ha 
'-1111cno 
CTpyM 

BHYTPeHHee noJKaporyweH111e, 
n/c, Ha 0AHY cTpyio 

1 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

4 2,5 

1 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

cornacHo CH111n 2.08.02 

1 2.5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

1 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

3 2,5 

3 2,5 

4 2,5 

CTp01t1TenbHbll1 06beM 3,QaHl/ls:I onpe,Qens:ieTCs:I 8 COOTBeTCTBl,11,1 co CH111n 2.08.02, a BblCOTa no 
CH111n 2.08.1. 

np111 HaJ11t1'-llt11t1 no>KapHblX CTBOnOB, pyKaBOB 111 ,Qpyroro 06opy,QOBaH1t1s:I ,Qlt1aMeTpOM 38 MM, Mlt1Hlt1Manb
Hbll1 pacxo,Q 8O,Qbl ,QJls:I )KIIIJlblX 3,Q8Hlt111 ,QonycKaeTCs:I np1t1H1t1MaTb paBHblM 1,5 11/c Ha O.QHY CTpylO. 
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Ta6m,n-'a 4 

CTeneHb orHeCTOMKO- KaTeropMsi 
4Mcno cTpyM M MMHMManbHblM pacxo.1:1 BOJ:lbl, n/c, Ha OJ:IHY 

CTM npOM3BOJ:ICTBeH- no noJKap-
CTpylO, Ha BHYTPeHHee noJKapOTYWeHMe B npOM3BO.[ICTBeHHblX 

M CKna.[ICKMX 3.[laHMSIX BblCOTOM J:1O 50 M M 06beMOM, TblC. M3 

HblX M CKna.[ICKMX 3.[la- HOM onacHO-
OT 0,5 J:10 CB. 50.[IO CB.200 J:10 CB.400 J:10 HMl4 CTM 

5 
CB. 5 J:10 50 

200 400 800 

I IA li A,6,B 2x2,5 2x5 2x5 3x5 4x5 

III B 2x2,5 2x5 2x5 - -

III r,A, - 2x2,5 2x2,5 - -

IVIAV B 2x2,5 2x5 - - -

IV IA V r,A, - 2x2,5 - - -

nPIIIME4AHl/lE-,Qm1 qia6pMK-npaYeYHblX BHyrpeHHee nolKapo-ryweHMe CJ16AY6T npeAYCMaTp1'1B8Tb B nOM61J.16Hll1SIX o6pa60TKll1 
111 xpaHeHMSI cyxoro 6e11bS1. 

M"1H"1M8DbHbllil paCXOA BOAbl Ha BHYTPeHHee no}KapoTyweH"1e 3A8H"1111 BblCOTOIII 1,1 o6beMOM CBblWe 
yKa3aHHblX B Ta6n1-14ax 3 1,1 4 cneAyeT 060CHOBblB8Tb 1,1 comacOBblB8Tb B ycTaHOBneHHOM nopSlAKe. 

Konw-1ecrno cTpy111 "1 pacxoA BOAbl OAHOIII cTpyi.1 Ansi 3AaH1-1111: 

- npe1-1My111ecTBeHHO KapKaCHOIII KOHCTPYKL\"1"1 C 3neMeHTaM"1 KapKaca "13 4enbHOIII 1,1n1,1 KneeHOIII APe
BeC"1Hbl 1,1 orpa)l(AalOlJ..1"1M"1 KOHCTPYKL\"1SlM"1 "13 ApeBeC"1Hbl, nOABeprHYTble orHe38lJ..1"1THOIII o6pa6oTKe, 
np"1H"1M8IOTCSl B 388"1C"1MOCT"1 OT pa3Me111eHHOIII B H"1X KaTeropi.1111 noMe111eH"1111 no B3pblBOnO}KapHOIII IA 
no}KapHOIII onaCHOCTl-1 KaK AnSl 3A8H"1111 IV crnneHl-1 orHeCTOIIIKOCTl-1 C Y'-leTOM Tpe6oBaH"1111 n.8.3; 

- npe1-1My111ecTBeHHO C He38lJ..1"1lJ..leHHblM MeTanD"14eCK"1M KapKaCOM IA orpa}l(AalOlJ..1"1M"1 KOHCTPYKL\"1SlM"1 
1,13 Heropto4"1X n1-1cTOBblX MaTep1-1anos c ropl04"1M YTenn1-1rnneM rpynnb1 r1 np1-1H1-1Ma10Tcsi no yKa3aH
Ho111 rn6n1-14e B 38B"1C"1MOCT"1 OT pa3MelJ..leHIASl B H"1X Karnropi.1111 noMelJ..leHl-1111 no 83pblBOnO}1(8pHOIII 1,1 
no}KapHOIII onacHOCTl-1 KaK AnSl 3A8H"1111 III crnneHl-1 OrHeCTOIIIKOCTl-1 C Y'-leTOM Tpe6oBaH"1111 n.8.3; 

PacXOA BOAbl Ha no}KapOTyweH1-1e B 38B"1C"1MOCT"1 OT BblCOTbl KOMnaKTHOM 48CT"1 CTPYl-1 "1 A"18MeTpa 
cnpb1cKa cneAyeT YTO'-IHSlTb no Ta6n1-14e 5. 

80 



NCM G.03.03:2015 

Ta6n1114a 5 

npolll3BOAIII· AaeneH111e, Mna, y no>Kap- npolll3BOAIII- AaeneH111e, Mna, y no>Kap- npolll3BOAIII• AaeneH111e, Mna, y no>Kap-

TenbHOCTb no- Horo KpaHa c pyKaeaM111 TenbHOCTb no- Horo KpaHa c pyKaeaM111 TenbHOCTb no- Horo KpaHa c pyKaeaM111 

>KapHOM CTpy111, AnlllHOM,M >KapHoi1 cTpy111, AnlllHOM,M >KapHoi1 cTpy111, AnlllHOM,M 
BblCOTa 

nlc 10 15 20 nlc 10 15 20 nlc 10 15 20 
KOMnaKTHOM 
'laCTl/1 CTPYIII A111aMeTp cnpblCKa HaKoHe'IHIIIKa no>KapHoro cTeona, MM 

13 16 19 

no>KapHble KpaHbl d=50 MM 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 o, 151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - -

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - -
' -

18 3,6 0,390 0,398 0,406 5,1 0,360 0,380 0,400 - - - -

no>KapHb1e KpaHbl d=65 MM 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 

8 - - - - 2,9 0,110 o, 112 0,114 4,1 O, 114 0,117 O, 121 

10 - - - - 3,3 0,1470 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 O, 151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 

14 2,8 0,230 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 

16 3,2 0,310 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 

18 3,6 0,380 0,383 0,385 5, 1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,418 0,424 7,5 0,372 0,385 0,397 
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8.2 Anfl 061..L\eCTBeHHblX, 061..L\eCTBeHHblX a,QMIIIHIIICTpaTIIIBHOro Ha3Ha4eHlll51 III a,QMIIIHIIICTparnBH0-
6blTOBblX 3,QaHIIIIII: 

-np111 BblCOTe CBblWe 50 M III o6beMe ,[\O 50 OOO M3 pacxo,Q BO,[\bl cne,QyeT nplllHIIIMaTb He MeHee 40
n/c, 1113 KOTOpblX OT no}l(apHblX KpaHOB - 4 CTPYIII no 2,5 n/c Ka}l(,Qafl III 30 n/c Ha no}l(apHbllll CTOflK;

- np111 BblCOTe CBblWe 50 M III o6beMe CBblWe 50 OOO M3 pacXOA BO,Qbl cne,QyeT nplllHIIIMaTb He MeHee
50 n/c, 1,13 KOTOpblX OT no}l(apHblX KpaHOB - 8 CTPYl-1 no 2,5 n/c Ka}l(,Qafl 1,1 30 n/c Ha no}l(apHbllll CTOf!K.

Anfl np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHIIIIII (He3aBIIICIIIMO OT Karnrop1,11,1) BblCOTOIII CBblWe 50 M 1,1 06beMOM AO 
50000 M3 cne,QyeT np111H111MaTb He MeHee4 cTpy1,1 no 5 n/c Ka}l(,QaR; np1,1 6onbweM o6beMe 3.QaH111111 - 8 
cTpy111 no 5 n/c Ka}l(,QaR 

Anfl 3,QaH111111, 111Me10l.L\IIIX pac4eTHoe 41,1cno cTpy111 pasHoe 8, pac4eT cern111 se,QeTCfl 1,13 ycnos1,151 111c
nonbJOBaH111R 4-x cTpy111 Ha 3Ta}l(e no}l(apa 1,1 no 2 cTpy1,1 Ha.Q 1,1 no.Q 3Ta}l(OM no}l(apa. 

no}l(apHble CTORKl,1 o6ecne4111BalOTC51 B0,[\0111 caMOCTORTenbHblMl,1 HacocaMIII III npoKna,QblBalOTCR B 
,QOCTynHblX MeCTaX. TaM6yp-Wnl03ax 1-ro rnna nepe,Q He3a,QblMnReMblMl,1 necTHlll4HblMl,1 KneTKaMIII 
rnna H3 1,1n1,1 B wnio3ax 1-ro rnna nepe.Q m1q>TaMIII c pe}l(IIIMOM pa6oTbl «TpaHcnoprnposKa no}l(apHblX 
no.Qpa3.QeneH111111». 

AasneH111e BOAbl y coe.Q111H111TenbHblX ronosoK AOn>KHO 661Tb He MeHee 0,2 Mna III He 6onee 0,5 Mna. 
Coe,QIIIHIIITenbHble ronOBKIII ,[\OD}l(Hbl 661Tb pacnonO}l(8Hbl B HIIIWaX, IIIM8IOI..L\IIIX ,QBep1,1 C BHYTP8HHIIIMl,1 
3aMKaMIII. 

8.3 B np01113B0,QCTBeHHblX 1,1 CKna,QCKIIIX 3,QaHIIIRX, ,QnR KOTOpblX B COOTBeTCTBl,11,1 C Ta6n111L1elll 4 ycrn
HOBneHa He06XO,QIIIMOCTb ycTpOIIICTBa BHYTPeHHero npornsono}l(apHoro BO,QOnpOBO,Qa, MIIIHIIIManbHbllll 
pacxo.Q BO.Qbl Ha BHYTPeHHee no}l(apoTyweH111e, onpe.QeneHHbllll no rn6n111L1e 4, cne.QyeT ysen1,141,1saTb: 

- np1,1 np111MeHeHllll,1 3neMeHTOB KapKaca 3,[\aHl-151 1,13 He3al.L\llll.L\8HHblX CTaDbHblX KOHCTPYKL..\111111, a B
orpa}l(,QalOI..L\IIIX KOHCTPYKL..\llls:IX YTenn111rnne111 1,13 Heropio41,1x 1,1n1,1 TPYAHOropio41,1x MaTep1,1anos, a TaK}l(e
1,13 L1enbH0111 1,1n1,1 KneeH0111 .Qpesec111Hbl (s TOM 41,1cne no,QseprHYTOIII orHe3al.L\IIITHOIII o6pa6oTKe) - Ha 5
nlc;

- np1,1 np111MeHeHllll,1 3neMeHTOB KapKaca 3,QaHIIIR 1,13 He3al.L\llll.L\8HHblX CTanbHblX KOHCTPYKL..\111111, a B
orpa}l(,QalOI..L\IIIX KOHCTPYKL..\llls:IX YTenn111Tene111 1,13 ropio41,1x Marnp111anos - Ha 1 O n/c .Qns:i 3.QaH111111 o6be
MOM AO 1 O TblC.M3 , np111 o6beMe 6onee 10 TblC.M3 .QononH111TenbHO Ha5 n/c Ha Ka}l{,Qb1e nocne.QYIOI..L\llle
nonHble 1,1n1,1 HenonHble 100 TblC.M3o6beMa.

8.4 B noMel.L\eHllls:IX 3anos C O,QHOBpeMeHHblM npe6b1BaH111eM 6onee 100 4en., np1,1 OT,QenKe IIIX ro
pl04111M"1 Marnp1,1anaM111 41,1cno cTpy111 Ha BHYTP8HHee no}l(apoTyweH111e cne,QyeT np111H111MaTb Ha OAHY 
6onbwe, 4eM yKa3aHo s rn6n111L1e 3. 

8.5 BHYTpeHHl,11/1 npornsono}l(apHbllll BO,QonpOBOA He Tpe6yeTCs:I npe,QycMaTplllBaTb: 

a) B 3,QaHllls:IX 1,1 noMel.L\eHllls:IX, o6b8MOM 1,1n1,1 BblCOTOIII MeHee yKa3aHHblX B rn6n1,11..ţax 3 "1 4;

b) B 3,QaHllls:IX 061..L\e06pa30BaTenbHblX WKOn (KpOMe WKOD-IIIHTepHaTOB), B TOM 41,1cne WKOn, IIIMelOI..L\IIIX
aKTOBble Janbl, o6opy,QoBaHHble CTal..\lllOHapHOIII KIIIHOannapaTypolll, a TaK}l(e B 6aHs:ix;

c) B 3,QaHllls:IX KIIIHOTeaTpOB C830HHOro ,QelllCTBlllfl Ha nio6oe 41,1cno MecT;

d) B np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHllls:IX, B KOTOpblX np111MeHeH111e BO,Qbl M0}1{8T Bbl3BaTb B3pb1B, no}l(ap, pac
npocTpaHeH1-1e orns:i;

e) B np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHllls:IX I III li CTeneHelll orHeCTOIIIKOCTIII KaTerop1,1111 f IA A He3aBIIICIAMO OT IIIX
o6beMa 1,1 B np01113B0,QCTBeHHblX 3,QaHIIIRX III-V crnneHelll orHeCTOIIIKOCTl,1 o6beMOM He 6onee 5000 M3 

Karnrop111111 r, A;

f) B np01113B0,QCTBeHHblX III a,QMIIIHIIICTparnBH0-6blTOBblX 3,QaHIIIRX npOMblWneHHblX npe,QnplARTl,1111, a
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TalOKe B nOM€1..l.1€Hll'1s:!X ,Qml xpaHeHll'1s:! 0801.11€111 11'1 cppyKTOB 11'1 B xono,Q11'1nbHll'1Kax, He o6opy,QOBaHHblX 
X03s:!IIICTB€HHO-nll'1TbeBblM v1nv1 np011'13BOAC1:,B€HHblM BOAOnpoBOAOM, An5l KOTOpblX npeAYCMOTpeHO 
TyweHll'1e no>KapoB 11'13 eMKOCTelll (pe3epsyapoB, BOAOeMOB); 

g) B 3AaHv1s:!X CKnaAOB rpy6blX KOpMOB, necrn4v1AOB v1 Mv1HepanbHblX YA06peHv1111. 

,QonycKaeTCSl He npeAYCMaTp11'1BaTb BHYTP€HHv1111 npornsono>KapHbllll BOAOnpoBOA B np011'13BOACTBeH
HblX 3AaHv1s:!X no nepepa60TKe cenbCKOX03SllllCTBeHHOIII npOAYKL.lv1v1 KaTeropv1v1 B, I 11'1 li crnneHelll OrHe
CTOIIIKOCTl/1, 06beMOM AO 5000 M3. 

8.6 ,Qnsi 4aCTelll 3AaHll'1111 pa3Jlv14HOIII :na>KHOCTl/1 v1Jlll'1 nOM€1.11€Hv1111 pa3Jlv14HOro Ha3Ha4eHl/1Sl, BblAe
JleHHblX B caMOCTOs:!T€JlbHble no>KapHble OTCeKvl npoTvlBOno>KapHblMl/1 CTeHaMll'1 I rnna v1 npOTll'1BOno
)l{apHblMv1 nepeKpblTl/15'1Mv1 I rnna, Heo6XOAv1MOCTb ycTpOIIICTBa BHYTP€HHero npornsono}f(apHoro 80-
AOnpoBOAa v1 pacXOAa BOAbl Ha no>KapOTyweH111e HaAJ1e>Kv1T npv1Hv1MaTb OTA€JlbHO AJls:! Ka>KAOIII 4acrn 
3AaHv1si comacHo n.8.1 v1 n.8.2. 

npv1 3TOM paCXOA BOAbl Ha BHYTP€HHee no>KapoTyWeHv1e CJ1€AY€T npv1Hv1MaTb: 

- AJlSl 3AaHv1111, He v1Meio1.11v1x npornsono>KapHblX cTeH I rnna v1 pa3AeneHHblX APYrll'1Mll1 rnnaMv1 nporn
sono>t<apHblX nperpaA - no 061.11eMy o6beMy 3AaHv1si; 

- AJlfl 3AaHv1111, pa3AeneHHblX Ha 4acrn npornsono>t<apHblMvl crnHaMv1 I v1 li rnnos, - no o6beMy TOI/I 
4acrn 3AaHv1s:!, rAe Tpe6yeTCs:! Hav16onbWvllll paCXOA BOAbl. 

npv1 CO€Av1HeHll'111'1 3AaHv1111 I v1 li crnneHel/l OrHeCTOIIIKOCTl/1 nepeXOAaMvl v13 Heropl0411'1X MaTepv1aJ10B v1 
YCTaHOBKe npornsono>KapHblX ABepe111 o6beM 3AaHv15'1 C4v1TaeTCSl no Ka>KAOMY 3AaHv1IO OT,Q€JlbHO; npv1 
OTCYTCTBv1v1 npornsono>t<apHblX ABepe111 - no 061.11eMy o6beMy 3AaHv1111 v1 6onee onacH0111 Karnropv1v1. 

8.7 rv1ApOCTaTll'14€CKOe AaBJ1eHv1e B Cll'1CTeMe X03s:!IIICTBeHHO-npornsono>KapHoro BOAOnpOBOAa 
AOJl>t<HO COOTBeTCTBOBaTb Tpe6oBaHll15'1M n.6.7. 

rv1.QpocTaT1114eCKoe AaBneHv1e Ha OTMeTKe Hav16011ee Hv13KO pacnono>t<eHHoro no>t<apHoro KpaHa B 
cv1cTeMe pa3A€JlbHoro npornsono>t<apHoro Bo,Qonpoao,Qa, a TaK>t<e s cxeMax, rAe no>t<apHble crnsiK111 
111cnOJlb3YIOTC5'1 AilSl noAa4111 TpaH3v1THblX X03s:!IIICTBeHHO-nv1Tb€BblX paCXOAOB BOAbl Ha BepXHll1111 3Ta>t< 
(B cxeMax c sepxHe111 pa3BO.QKOIII) He .QOJl>t<eH npeBblWaTb 0,9 Mna. 

np111 AaBneHv1v1 y no>t<apHblX KpaHOB 6onee 0,4 Mna, M€>KAY no>t<apHblM KpaHOM v1 CO€Av1Hv1TeJlbHOIII 
ronOBKOIII CJle,QyeT npeAyCMaTp111BaTb ycTaHOBKY Av1acpparM, CHv1>1<a101.11v1x v136blT04HOe ,QaBJl€Hll1e. 
,QonycKaeTCfl ycrnHaBJlv1BaTb Av1acpparMbl C O,Qv1HaKOBblM AvlaMeTpOM OTBepcrn111 Ha 3-4 3Ta>t<a 3Aa
Hll15'1. 

8.8 Cso60AHOe AaBJ1eH111e y BHYTP€HHv1X no>t<apHblX KpaHOB AOJl>KHO o6ecne4111BaTb nonY4eH111e 
KOMnaKTHblX no>KapHblX CTpy111 BblCOTOIII, He06XOAv1MOIII AJlSl TyweHll1Sl no>t<apa B Jll06oe BpeMSl CYTOK B 
caM0111 BblCOKOIII 111 yAaneHHOIII 4acrn 3AaH111si. Ha111MeHbWY10 BblCOTy 111 paA111yc Ael!ICTBll15'1 KoMnaKTHOIII 
4acrn no>t<apHOIII CTpyv1 cneAyeT npv1Hv1MaTb paBHblMll1 BblCOTe noMe1.11eHll1fl, C4v1TaSl OT nona ,QO 
Hav1BblCWelll T04Kv1 nepeKpblTl/15'1 (noKpblTv1Sl), HO He MeHee: 

- 6 M B >Kll'1JlblX, 061.11ecTBeHHblX, 061.11ecTBeHHblX aAMll1Hv1CTpaTll1BHOro Ha3Ha4eHll15'1, a,QM111Hv1CTpaTl!1BH0-
6blTOBblX, npOll13BOACTB€HHblX v1 BCnOMOraTeJlbHblX 3AaHll1s:!X npOMblWJleHHblX npeAnp111s:1rn111 BblCOTOIII 
,QO 50 M;

- 8 M B >Kv1JlblX, 061.11ecTBeHHblX aAM111H111CTparnBHOro Ha3Ha4eHll1Sl, aAM111Hll1CTparnBH0-6blTOBblX 3Aa
Hll1s:IX BblCOTOIII CBblWe 50 M; 

- 16 M B 061.11ecTBeHHblX, np01113BOACTBeHHblX v1 acnoMoraTeJlbHblX 3AaHll1s:!X npOMblWJleHHblX npe,Q
np1115'1Tv1111 BblCOTOIII CBblWe 50 M. 

nPMME�AHIAs:t: 

1. ,QasJ1eH11e y no)l(apHblX KpaHOB Cll8AY8T onpeAellRTb C Y'-filTOM norepb A8BJ18Hl1R B nO)l(8pHblX pyKaBax AI111HOi1 1 o, 15 11Jll1 
20M. 
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2 .[lns:i nonyYeHllls:I nolKapHblX CTpyi1 c pacX0A0M B0Abl A0 4 nic cneAyeT np111MeHs:1Tb nolKapHble KpaHbl III pyKaBa AlllaMeTpOM 50 
MM, Afls:1 nonyYeHl1s:I nolKapHblX CTpyi1 6onbwei1 np0lll3B0A11TenbH0CTl1 - AlllaMeTpOM 65 MM. np11 TeXHl1K0-3K0H0Ml14eCK0M 
o6ocH0B3Hl111 AOnycKaeTCs:I np11MeHs:ITb nolKapHble KpaHbl A11aMeTp0M 50 MM np0l13B0A11TenbH0CTblO CBb1We4 n/c 

3 . .[lns:i CTpyi1 c paCX0AOM 1,5n/c np11MeHs:ITb nolKapHble KpaHbl 11 pyKaBa 030MM. 

8.9 Pacno11o>KeH"1e 1,1 BMecrnMOCTb BOAOHanopHblX 6aKOB 3AaHlt1Sl AOll>KHbl o6ecneY"1BaTb no11yYe
H1t1e s mo6oe speMSl cyroK KOMnaKTH0111 crpy111 Bb1coro111 He MeHee 4 M Ha sepxHeM 3Ta>Ke 1,1111,1 3Ta>Ke, 
pacnollO>KeHHOM HenocpeACTBeHHO nOA 6aKOM, 111 He MeHee 6 M - Ha OCTallbHblX 3Ta>Kax; np1,1 3TOM 
Ylt1CllO crpy111 ClleAyeT np"1Hlt1MaTb: ABe npo1t13BOA111TellbHOCTbl02,5 11/c Ka>t<AaSl B TeYeH"1e 1 o Mlt1H np1t1 
06Ll.\eM pacYeTHOM Y"1Clle crpy111 ABe 111 6011ee, OAHY - B OCTallbHblX CllyYaSlX. ,Q11S1 06ecneYeH1t1Sl Bbl
COTbl yKa3aHHblX KOMnaKTHblX crpy111 AOnycKaeTCSl np"1MeHeH"1e cxeM BHyrpeHHero BOAOnpOBOAa c 
ycraHOBKOIII HaCOCOB no,Qn"1TK"1. 

np111 ycTaHOBKe Ha no>KapHblX KpaHax AaTY"1KOB no11o>KeH1t1Sl no>KapHblX KpaHOB ,QllSl aBTOMarnYeCKOro 
nycKa no>t<apHblX Hacocos, a TalOKe np111 np111MeHeH111111 cxeM c HacocaM111 noAn"1TK"1 BOAOHanopHble 
6aK1t1 ,QonycKaercsi He npeAycMarp111sarb. 

8.1 o BpeMSl pa60Tbl no>KapHblX KpaHOB Clle,QyeT np"1Hlt1MaTb paBHblM 3 Y. np1,1 ycTaHOBKe no>t<apHblX 
KpaHOB Ha C"1CTeMax aBTOMarnYeCKOro no>KaporyweHlt1Sl speMSl "1X pa60Tbl Clle,Qyer np"1Hll1MaTb paB
HblM speMeH"1 pa60Tbl C"1CTeM aBTOMaTll1YeCKOro no>t<aporyweHll1Sl. 

8.11 B 3,QaH"1SlX BblCOTOIII 6 3Ta>Kelll 111 6011ee np1,1 06beA"1HeHHOIII C"1CTeMe X03SllllCTBeHHO
npornsono>KapHOro BOAOnpOBO,Qa no>KapHble CTOSlK"1 Clle,QyeT 3aKOllbl...\OBblBaTb nosepxy. np1,1 3TOM 
,QllSl o6ecneYeH"1Sl CMeHHOCT"1 8O,Qbl B 3,QaH"1SlX He06XOA111MO npeAYCMaTp1t1BaTb KOllbL1eBaH111e nporn
sono>KapHblX CTOSlKOB C O,QH"1M "111"1 HeCKOllbK"1Mlt1 BO,Qopa360pHblM"1 CTOS1KaM"1 C ycTaHOBKOIII 3anop
HOIII apMaTypbl. 

CrosiK"1 pa3,QellbHO111 c1,1creMbl npornsono>t<apHoro so,Qonposo,Qa peKOMeHAyercS1 coe,Q"1HS1Tb nepe
MblYKaM"1 C APYr"1Mlt1 Clt1CTeMaMlt1 BO,QonpOBO,QOB np1t1 yc11os1,11,1 8O3MO>KHOCT"1 coe,Q111HeH1t1Sl 3T"1X Cltl
CTeM. 

Ha npornsono>KapHblX c1,1creMax c cyxorpy6aM111, pacno11o>KeHHblX s Heoran111,1saeMblX 3,QaH"1six, 3a
nopHyta apMarypy c11e,Qyer pacno11araTb s oran11111saeMblX noMell.\eH"1SlX. 

8.12 np1,1 onpe,QelleH"1"1 MeCT pa3Mell.\eH"1Sl 1,1 Y"1Clla no>KapHblX CTOSlKOB 1,1 no>KapHblX KpaHOB B 3,Qa
Hlt1SlX He06XO,Q"1MO yY"1TblBaTb Clle,QytOLl.lee: 

- B npO"138O,QCTBeHHblX 1,1 06Ll.\eCTBeHHblX 3AaH"1SlX np1,1 pacYeTHOM Y"1Clle crpy111 He MeHee Tpex, a B
>KltlllblX 3,QaH"1SlX - He MeHee ,QByx Ha crosiKax ,QonycKaercsi ycraHas111,1saTb cnapeHHble no>t<apHble
KpaHbl;

- B >K"1llblX 3,QaH"1SlX C Me>KKBaprnpHblMl,1 KOp1t1,QOpaM1t1 AJlltlHOIII ,QO 1 o M np1,1 pacYeTHOM Y"1Clle crpy111
,QBe Ka>t<Ayto TOYKY noMell.\eH"1Sl ,QonycKaeTCSl opowaTb ABYMSI crpysiM"1, no,QasaeMblM"1 1,13 O,QHoro
no>KapHoro CTOSlKa;

- B >K"1llblX 3,QaH"1SlX C Me>KKBaprnpHblMl,1 KOP"1AOpaMlt1 ,Qll"1HOIII CBblWe 10 M, a TalOKe B npO"13BOA
CTBeHHblX 1,1 06Ll.\eCTB0HHblX 3,QaH"1SlX np1,1 pacYeTHOM Y"1Clle CTPYIII ,QBe 1,1 6011ee Ka>KAYIO TOYKY noMe
Ll.leHll1Sl Clle,QyeT opowaTb ABYMSI CTpysiM1t1 - no OAHOIII CTpye 1113 AByx coce,QH"1X CTOSIKOB (pa3HblX no
>KapHblX wKacpos).

B o6si3aTellbHOM nopSl,QKe Clle,Qyer npe,QycMaTp111saTb ycTaHOBKY no>KapHblX KpaHOB B TaM6yp
Wlll03aX (111,1cprosoM xo1111e) np1,1 111,1cprax, npe,QHa3HaYeHHblX ,QllSl no,QbeMa no>t<apHblX no,Qpa3,Qe11e
H"1111. 

YcTaHOBKY no>KapHblX KpaHOB B T0XH"1YeCK"1X 3Ta>Kax, Ha Yep,QaKax "1 B rexno,QnOllbSIX Clle,QyeT 
npeAycMarp1,1saTb np1,1 Ha111,1y1111,1 s H"1X cropaeMblX Marep111a11os 1,1 KOHCTPYKl...\111111. 

41,1c110 crpy111, no,QasaeMblX 1,13 Ka>t<Aoro crosiKa, c11e,Qyer np111H111MaTb He 6011ee ,QByx. 
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nPIIIME4AHlllfl: 

1 npa-1 41,1c11e c1pyi:;; 4e1b1pe 1,1 6onee AJ111 no11Y4eHa-111 -o6l.l.lero 1pe6yeMoro pacxoAa BOAbl AonycKae1c11 a-1cnoJ1b30BaTb no)l(ap
Hble KpaHbl Ha COC8AH"1X 3Ta)l(aX. 

2 8 06l.l.lYIO A11"1HY KOP"1AOpa BXOA"1T cyMMapHal1 AJlHHa M8)1(KBaprnpHblX KOP"1AOPOB, CB8TOBblX XOJlJlOB, nepeXOAOB, ranepei:;i 
III Apyrnx aHanora-14HblX nOM8l.l.\8Hi,1i:;i Ha 3Ta)l(8 (KpOMe Jl8CTH"14HblX KJ18TOK 1,1 Jl"1(pTOBblX XOJlJlOB). 

8.13 no)l(apHble KpaHbl C11eAyeT ycTaHaB11111BaTb Ha BblCOTe 1,35 M HaA no110M noMel.l.leHlll5l III pa3-
Mel.l.laTb B WKaq>4111Kax, IIIMelOl.l.\lllX OTBepCTlllfl AJlS'I nposeTplllBaHIIIS'I, np111cnoco611eHHblX A11S'I IIIX on110M-
6111posaHlll5l III s1113ya11bHOro OCMOTpa 6e3 BCKpblTIIIS'I. CnapeHHble no>KapHble KpaHbl AOnycKaeTC5l ycrn
Has11111saTb OAIIIH HaA APYflllM, np111 3TOM BTOPOIII KpaH ycTaHas11111saeTCS'I Ha BblCOTe He MeHee 1 M OT 
nona. 

8.14 B no>KapHblX WKaq>ax np01113BOACTBeHHblX, scnoMoraTeflbHblX III 061.l.\eCTBeHHblX 3AaHIIIIII CfleAy
eT npeAYCMaTplllBaTb 803MO>KHOCTb pa3Mel.l.leHlll5l AByx pY4HblX orHeTyWIIITeflelll. 

Ka>KAbllll nO)l(apHbllll KpaH AOfl>KeH 661Tb CHa6>KeH no)l(apHblM pyKaBOM OAIIIHaKOBoro C HIIIM AlllaMeTpa 
AJllllHOIII 1 O, 15 lllfllll 20 M III no>KapHblM CTBOflOM. 

8 3AaHIIIIII 11111111 4aCTS'IX 3AaHIIIS'I, pa3Ae11eHHblX npOTIIIBOno>KapHblMIII CTeHaMIII, CfleAyeT np111MeHS'ITb 
cnpblCKIII, CTBOflbl III no>KapHble KpaHbl OAIIIHaKOBOro AlllaMeTpa III no>KapHble pyKaBa OAHOIII A11111Hbl. 

8.15 BHYTpeHHllle CeTIII npornsono>KapHoro BOAOnpoBOAa Ka>KAOIII 30Hbl 3AaHIIIS'I BblCOTOIII 50 M III 
6011ee AOfl>KHbl IIIMeTb ABa BblBeAeHHblX HaPY>KY no>KapHblX naTpy6Ka C COeAIIIHIIITeflbHOIII roflOBKOIII 
AlllaMeTpOM 80 MM Afls:1 np111coeAIIIHeHIIIS'I pyKaBOB no>KapHblX aBTOMaWIIIH C ycTaHOBKOIII B 3AaHIIIIII 06-
parnoro KJlanaHa III 3aABlll>KKIII, pacnono>KeHHOIII B HenocpeACTBeHHOIII 6fllll30CTIII K HaPY>KHOMY BXO,Qy. 

8.16 BHYTpeHHllle no>KapHble KpaHbl c11e,QyeT ycrnHaBfll/lBaTb npe111MyL11eCTBeHHO y BXO,QOB, Ha nno
L11a,QKax OTanfllllBaeMblX (3a IIICKJll04eHllleM He3aAb1MflS'leMblX) fleCTHlll4HblX KJleTOK, B secT111610J1S'IX, 
KOplll,Qopax, npoXOAaX, TaM6yp-W11103aX (fllllQ)TOBblX xo1111ax) fllllQ)TOB, npe,QHa3Ha'-leHHblX AJlS'I TpaHC
nopTlllpOBaHIIIH no>KapHblX no,Qpa3A811eHIIIIA, III APYflllX Ha1116011ee ,[\OCTynHblX MeCTaX, np111 3TOM I/IX pac
noflO>KeHllle He ,QOfl>KHO MewaTb 3BaKYa1...1111111 1110,Qe!A. 

8.17 B noMel.l.leHIIIHX, o6opyAyeMblX ycTaHOBKaMIII aBTOMaTlll4ecKoro no>KapoTyweHIIIS'I, BHYTpeHHl/le 
no>KapHble KpaHbl ,QonycKaeTCH pa3Mel.l.laTb Ha BO.QS'IHOIA cnp111HKI1epH0111 cern noc11e y311os ynpas11e
HIIIR 

9 Tpy6onpoeo,qb1 111 apMa,ypa 

9.1 MaTep111ar, A115l Tpy6 BHYTpeHHIIIX Tpy6onpOBO,QOB, no,QalOl.l.\lllX XOflOAHYIO 80.QY, Cfle,QyeT np111-
HIIIMaTb: 

- AJlS'I no,Qa4111 80,[\bl nlllTbesoro Ka4eCTBa 1113 CTa11bHblX OI..IIIIHKOBaHHblX Tpy6 ,QlllaMeTpOM ,QO 150 MM III 
HeOL!IIIHKOBaHHblX - np111 60flbWIIIX ,QlllaMeTpax lllfllll 1113 APYrlllX MaTep111anos, B TOM 4111C11e nnaCTMacc, 
pa3peweHHb1x .QflH 3TIIIX 1..1ene111. 

- AJ15l no,Qa4111 80,[\bl Ha TeXHOflOrlll4eCKl/le HY>KAbl - C Y4eTOM Tpe6osaHIIIIII K Ka4eCTBY 80,Qbl, ,QaBfleHIIIIO 
III 3KOHOMIIIIII MeTan11a. 

- coe,Q111HeH111e Tpy6 cne,QyeT npeAycMaTp111saTb csapKOIA, Ha q>naH4ax, pe3b6e 11111111 KJ1ee. 

np111 csapKe OLIIIIHKOBaHHblX Tpy6 BOCCTaHOB11eHl/le I..IIIIHKOBOro noKpblTIIIS'I Cfle,QyeT npe,QycMaTplllBaTb 
KpaCKOIA, CO,Qep>Kal.l.lelA He MeHee 94% I..IIIIHKOBOIII nblfllll. 

nPMME4AHlllfl: 

1. nnacTMaCCOBble 1py6bl AJ111 o6beAi,iHeHHblX "' 06oco611eHHblX Cl,ICTeM BHYTP8HHero npornsono)l(apHoro BOAOnpoBOAa, 
KpOMe nOABOAOK K caH"1TapHO-T8XH1,148CKl,IM np1,16opaM, a T8K)l(8 "1X npOK118AKa nOA 3JleKTpOKa6e11S1M"1 B nonynpOXOAHblX npo
XOAHblX KaHanax "1 TOHH8Jll1X He AOnycKaeTCS1. 

2. ,QonycKaeTCS1 3aMeHa 01.11,!HKOBaHHblX rpy6 H801.11,1HKOB8HHblMl,I npi,i COOTB8TCTBYIOl.l.\8M o60CHOB8Hl,ll,I. 
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3. nnaCTMaCCOBble Tpy6bl no npoYHOCH1 .aomt<Hbl COOTBeTCTBOBaTb MapKe PN10 6ap ,an5! xono,aHoii 80,llbl � He H�JKe PN16

6ap ,an51 ropsNeCi ao,ab1. 

9.2 B 06beAt.1HeHHblX Ct.1CTeMax npornaono}l{apHoro BOAOCHa6}1{eHt.15l Tpy6onpOBOAbl, npeAHa3Ha-
4eHHble A.nH noAa4t.1 BOAbl Ha no}l{apoTyweHt.1e,a noABanax, 4epAaKax, TeXHt.14eCKt.1X :na}l{aX, T.n., 
c.neAyeT BblnO.nHS'ITb t.13 MeTa.nI1t.14eCKt.1X Tpy6 (KpoMe 4YfYHHblX), a CTOS'IKt.1 1,1 KBaprnpHble pa3BOAKt.1, 
noAalOll.\li1e BOAY Ha XO3S'IIIICTBeHHO-nt.1TbeBble H�bl ' B COOTBeTCTBt.11!1 C n.9.1. 

ABTOHOMHYIO Ct.1CTeMY npornaono}l{apHoro BOAOCHa6}1{eHt.1S'I (BBOAbl, cern, CTOS'IKt.1) c.neAyeT Bbmo.n
HS'ITb t.13 MeTa.n.nt.14eCKt.1X Tpy6 (KpoMe 4yryHHblX). 

9.3 Ha ceTHX X03S'IIIICTBeHHO-nt.1Tbeaoro BOAOCHa6>KeHt.1S'I B Heo6XOAt.1MblX c.nY4as:ix c.neAyeT ycTa
HaB.nt.1BaTb 3anopHy10, BOAOpa36opHy10, CMeCt.1TeilbHYIO 1,1 TepMOCMeCt.1Te.nbHYIO apMaTypy (BeHTt.1.nt.1, 
ca.nbHt.1KOBb1e 1,1 waposb1e KpaHbl, cMect.1Te.nt.1, 06parnb1e KI1anaHbl, pery.ns:iTopbl Aaa.neHt.1s:i 1,1 pery.ns:i
TOpb1 paCXOAa BOAbl), ceprncp1,141,1poaaHHYIO B ycTaHOB.neHHOM nopS'IAKe. 

9.4 YcTaHOBKY 3anopHO111 apMaTypbl Ha BHYTPeHHt.1X BOAOnpoBoAHblX cernx HaA.ne}l{t.1T npeAycMaT-
p1,1saTb: 

- Ha Ka�OM BBOAe; 

- Ha KO.nb4eso111 pa3BOAS'lll.\elll cern AfiS'I o6ecne4eHt.1S'I 8O3MO)KHOCrn BblKill04eHt.15l Ha peMOHT ee OT-
Ae.nbHblX Y4aCTKOB (He 60.nee 4eM no.nyKOilbl..\a); 

- Ha KO.nb4eso111 cern npOt.13BOACTBeHHOro BOAOnpoBOAa xo.nOAHOIII BOAbl t.13 pac4eTa o6ecne4eHt.1S'I 
ABYCTOpOHHelll noAa4t.1 BOAbl K arperaTaM, He AOnycKalOll.\li1M nepepblBa B noAa4e BOAbl; 

- y OCHOBaHt.151 no}l{apHblX CTOHKOB C 4t.1C.nOM no}l{apHblX KpaHOB 5 1,1 6011ee; 

- y OCHOBaHt.1S'I CTOS'IKOB XO3S'IIIICTBeHHO-nt.1TbeBOIII t.1.nt.1 npOt.13BOACTBeHHOIII cern B 3AaHt.15lX BblCOTOIII 3

3Ta}l{a 1,1 60.nee; Ha OTBeTB.neHt.1S'IX, nt.1Tal0Ll.\li1X 5 BOAOpa36opHblX T04eK 1,1 60.nee; 

- Ha OTBeTBileHt.1S'IX OT Maft.1CTpa.nbHblX Ilt.1Ht.1111 BOAOnpoBOAa; 

- Ha OTBeTB.neHt.1S'IX B Ka�ylO KBaprnpy 1,1 (1,1111,1) Ha nOABOAKax K Ka�OMY caHTeXHt.14eCKOMY npt.16opy; 

- y OCHOBaHt.1111 noAalOll.\li1X li1 41,1pKy.ns:i4t.1OHHblX CTOHKOB B 3AaHt.15lX li1 coop�eHt.15lX BblCOTOIII 3 3Ta}l{a li1 
60.nee; 
- Ha OTBeTBI1eHt.1S'IX Tpy6onpOBOAa K ceK4t.1OHHblM Y3IlaM; 

- nepeA Hap�HblMt.1 no.nt.1BO4Hb1Mt.1 KpaHaMt.1; 

- nepeA np1..16opaMt.1, annapaTaMt.1 1,1 arperarnMt.1 cne41,1a.nbHOro Ha3Ha4eHt.1s:i (npot.13BOACTBeHHblMt.1, 
Jle4e6Hb1Mt.1, onblTHblMt.1 1,1 AP-) B c.nY4ae He06XOAt.1MOCTt.1 B cxeMax BOAOMepHblX y3.nOB Y4eTa. 

3anopHylO apMaTypy c.neAyeT npeAyCMaTpt.1BaTb y OCHOBaHt.1S'I 1,1 Ha sepXHt.1X KOH4ax, 3aKO.nbl..\OBaH
HblX no seprnKa.nt.1 CTOS'IKOB. 

Ha KOilbl..\eBblX Y4aCTKax Heo6XOAt.1MO npeAyCMaTpt.1BaTb apMaTypy, o6ecne4t.1Ba10ll.\YIO nponycK BOAbl 
B ABYX Hanpas11eHt.1s:ix. 

3anopHylO apMaTypy Ha BOAOnpOBOAHblX CTOS'IKaX, npoXOAS'lll.\li1X 4epe3 BCTpOeHHble Mara3t.1Hbl, CTO
.noBble, pecrnpaHbl li1 Apyrne noMell.\eHt.1S'I, He,QOCTynHble A.nS'I OCMOTpa B HO4HOe speMs:i, Cile,QyeT 
ycTaHaB.nt.1BaTb B nOABa.ne, t.1.nt.1 TeXHt.14eCKOM 3Ta)t(e, K KOTOpblM t.1MeeTCS'I noCTOS'IHHbllll AOCTyn. 

9.5 npt.1 pacno.no}l{eHt.11!1 BOAOnpOBOAHOIII apMaTypbl At.1aMeTpOM 50 MM 1,1 60.nee Ha BblCOTe CBblWe 
1,6 M OT no.na c.neAyeT npeAYCMaTpt.1BaTb CTal..\li1OHapHble n.noll.\aAKt.1 t.1.nt.1 MOCTt.1Kt.1 A.nS'I ee 06c.n�t.1-
BaHt.1S'I. 

9.6 npt.1 Heo6XOAt.1MOCrn ycTaHOBKt.1 peryns:irnpoB AaB.neHt.1S'I Ha BBOAaX Ct.1CTeM BOAOCHa6}1{eHt.1S'I B 
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3,QaH111s:i 111 M111Kpopa1110Hbl 111x cne.QyeT npe,QycMaTp111saTb nocne 3a,QBll1)1(Kll1 OTKmo'-la10�e111 c'-leT'-lll1K Ko
n111'-lecTsa BO,Qbl, 111n111 nocne HaCOCOB X03s:llllCTBeHHO-nll1TbeBoro BO,QOCHa6)1(eHll1s:l, np111 3TOM nocne 
peryns:iTOpa Ha,Qne)l(ll1T npe,QyCM8Tp111B8Tb ycTaHOBKY 38,Q8111)1(Kll1. ,Qns:i KOHTpons:i 3a pa60TOIII 111 Hana,Q
KOIII peryns:irnpa ,QasneH111s:i .QO 111 nocne Hero ,QOn)l(Hbl 661Tb ycrnHosneHbl MaH0MeTpb1. 

np111 ycTaHOBKe HaCOCOB C peryn111pyeMblM np111B0,QOM peryns:iTOpbl ,QaBneHll1s:l He npe,QycMaTp111B8fOTC51. 

YcTaHOBKY peryn51Topa ,QasneHll151 Ha BBO,Qe B KBaprnpy cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb ,QO BO,QOC'-l8T'-lll1Ka 
111 nocne 3anopHOIII apMaTypbl Ha BBO,Qe 111 6e3 MaHOMeTpOB ,Qn51 KOHTpons:i 38 pa60TOIII 111 Hana,QKOl/1 
perymnopa. 

9.7 B TO'-lKax BO,Qopa36opa cne,QyeT npe,QycMaTpll1BaTb ycTaHOBKY CMec111rnne111 C no,QBO,QKOl/1 K Hll1M 
rop51'-le111 111 xono.QH0111 BO.Qbl. 

9.8 YcTaHOBKY o6paTHblX KnanaHOB B Cll1CTeMax rop51'-lero BO,QOCH86)1(eHll1s:l cne,QyeT npe,QycMaTp111-
BaTb: 

- Ha Y'-J8CTKax Tpy6onpOBO,QOB, no,Qaf0�111X BO.QY K rpynnOBblM CMeCll1Ten51M;

- Ha u,111pKyns:iu,1110HHOM Tpy6onposo,Qe nepeA np111coe,Q111HeH111eM ero K BOAOHarpesarnn10;

- Ha oTBeTBneH111s:ix OT o6paTHOro Tpy6onposo,Qa rnnnoso111 cern K TepMoperyn51rnpy;

- B y3nax ycTaHOBKll1 C'-l8T'-lll1KOB Kon111'-leCTBa BO,Qbl B COOTBeTCTBll1111 C pa3,QenoM 13.

9.9 YcTaHOBKY nonll1B0'-lHblX KpaHOB (cMeC111Tene111) Ha,Qne)f(ll1T npe,QycMaTp111saTb: 

- a rap,Qepo6ax pa60'-le111 o,Qe)f(,Qbl 3arp513HSHHblX npo1113BOACTB;

- a o6�eCTBeHHblX y6opHblX;

- B YMblBanbHblX noMe�eHll151X C 5 YMblBanbHll1KaMll1 111 6onee;

- B noMe�eHll151X, np111 Heo6XO,Q111MOCrn MOKPOIII y6opKll1 nonos.

,Qn51 3,Q8Hll1111 111 coop�eHll1111, o6opy,QoBaHHblX Cll1CTeMOIII rop51'-lero BOAOCH86)f(eHll151, K nonll1B0'-lHblM 
KpaHaM (cMec111rnn51M) cne.QyeT npe,QycMaTp111saTb no,QBe,QeH111e xono,QHOIII 111 rop51'-le111 BO.Qbl. 

9.10 Ha BHyrpeHHelll cern Cll1CTeMbl xono,QHOro BO,QOCH86)f(eHll151 Heo6XO,Qll1MO npe,QycMaTp111B8Tb Ha 
K8)1(,Qble 60-70 M nep111MeTpa 3,Q8Hll151 no O,QHOMY nonll1B0'-lHOMY KpaHy, pa3Me�aeMOMY B Hll1We 
Hap�HOl/1 CTeHbl 3,QaHll151. 

9.11 np111 ycTpOIIICTBe BO,QOnpOBO,QOB C 111cnonb30BaH111eM Tpy6 1113 non111MepHblX Marnp111anos ycrn
HOBKY ypaBHll1Tene111 noTeHu,111anos Me)f(,Qy BaHHOIII, MOIIIKOl/1 111 T.n. 111 Tpy6onpOBOAOM BOAOCHa6)1(eHll151 
,QonycKaeTC51 He npe.QycMaTp111saTb. 

9.12 KpenneH111e Tpy6onpoBO,QOB ,QOn)f(HO BblnOJlH51TbCs:I Kpene)f(Hb1Mll1 ,QeTalls:IMll1 COOTBeTCTBYf0�111-
Mll1 Ka)f(,QOMY rnny Tpy6 111 B COOTBeTCTBll1111 C peKOMeH,QaU,11151MIII 1113rOTOBll1Tene111. 

1 O BHyrpeHHMe ceTl.1 BOAOnpOBOAOB xonOAHOIII III ropfl'lelll BOAbl 

10.1 Cern BO,QonpOBOAOB XOJlOAHOl/1 BO,Qbl CJle,QyeT np111H111MaTb: 

- Tym1KOBb1M111, ecn111 ,QonycKaeTc51 nepepblB s no,Qa'-le BOAbl 111 np111 '-l111cne no)f(apHblX KpaHoB MeHee 12;

- KOJlbU,eBblMll1 111Jlll1 C 3aKOnbU,OBaHHblMll1 BBO,Q8Mll1 np111 ,QByx Tyn111KOBblX Tpy6onpoBO,QaX C OTBeTBJle-
Hll151Mll1 K n0Tpe6111Ten51M OT Ka)f(,Qoro 1113 Hll1X AJ151 o6ecne4eHllls:I HenpepblBHOl/1 no,Q84111 BOAbl.

KonbU,eBble cern xono,QHOIII BO,Qbl ,QOn)f(Hbl 661Tb np111coe,Q111HeHbl K Hap�HOIII KOJlbU,eBOl/1 cern XOJlOA-
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Horo so,Qonposo,Qa He MeHee 4eM ABYMs=I BBOAaM111. ,Qsa BBOAa 111 6onee cne.QyeT npe.QycMaTp111BaTb 
Al1s=1: 

- 3,QaHll1i71, B KOTOpblX ycTaHOBJ1eHO 12 111 6onee no>KapHblX KpaHoB; 

- )Kll1J1blX 3,QaHll1i71 C '-1111CJ1OM KBaprnp 6onee 400, KJ1y60B 111 ,QOcyroBo-pa3BJ1eKaTeJ1bHblX yYpe>K,QeHll1i71 C 
3CTpa,QOLJI, Kll1HOTeaTpOB C 4111CJ1OM MeCT 6onee 300;

- TeaTpOB, KJ1y60B 111 ,Qocyroso-pa3BJ1eKaTeJ1bHblX y4pe>K,QeHll1LA co c1..1eHOLA He3aBll1C111MO OT 4111CJ1a 
MecT; 

- 3,QaHll1lll, o6opy,QOBaHHblX cnp111HKJ1epHblMll1 111 ,QpeH4epHblMll1 Cll1CTeMaMll1 np111 '-1111CJ1e Y3J1OB ynpasne
Hll1s:I 6onee Tpex; 

- 6aHb np111 '-1111cne MecT 200 111 6onee; 

- npa4e'-IHblX Ha 2 111 6onee TOHHbl 6eJ1bs=I B CMeHy. 

10.2 np111 ycTpoi,icTBe ,QByx 111 6onee BBO,QOB cne,QyeT npe,QycMaTp111saTb np111coe,Q111HeH111e 111x, np111 
BO3MO)l(HOCrn, K pa3J1111'-IHblM yYaCTKaM HapY>KHOLA KOJ1bl..leBOLII cern BO,QonpOBO,Qa. Me>K,Qy BBO,QaMll1 B 
3,QaH111e Ha HapY>KHOH cern cne,QyeT ycrnHasn111saTb 3anopHb1e ycTpoi,icTBa ,QJ1s=i 06ecne'-leH111s=i no,Qa4111 
BO,Qbl B 3,QaHll1e np111 asap111111 Ha O,QHOM 1113 yYaCTKOB cern. 

10.3 np111 He06XO,Q111MOCrn ycTaHOBKll1 B 3,QaHll1111 HaCOCOB ,QJ1s=I nOBblWeHll1s=I ,QaBJ1eHll1s:I BO BHYTpeHHel!I 
cern BO,QonpoBO,Qa, BBO,Qbl ,QOJ1)1(Hbl 661Tb 06be,Q111HeHbl nepe,Q HacocaM111 C ycTaHOBKOH 3a,QBll1>KKll1 Ha 
coe,Q111Hll1TeJ1bHOM Tpy6onpOBO,Qe ,QJ1s=I o6ecne4eHll1s=I no,Qa4111 BO,Qbl Ka>K,QblM HaCOCOM 1113 mo6oro BBO
,Qa. 

np111 ycTpOLIICTBe Ha Ka>K,QOM BBO,Qe caMOCTOs=ITeJ1bHblX HaCOCHblX ycTaHOBOK 06be,Q111HeHll1s=I BBO,QOB He 
Tpe6yeTCR 

10.4 Ha BBO,Qax BO,QonpoBO,Qa Heo6XO,Qll1MO npe,QycMaTpll1BaTb ycTaHOBKY o6paTHblX KJ1anaHOB, ec
J1111 Ha BHYTPeHHelll 8O,QOnpOBO,QHOLJI cern ycTaHaBJ1111BaeTCs:I HeCKOJ1bKO BBO,QOB, 111Mel01..l.\111X Y3J1bl ycTa
HOBKll1 C'-18T4111KOB KOJ1111'-leCTBa BO,Qbl 111 coe,Qll1H8HHblX Me>K,Qy co6oi,i Tpy6onpOBO,QaMll1 BHYTPll1 3,QaHll1s=I. 

10.5 PaccTOs=IHll1e no ropll13OHTaJ1111 B CBeTy Me>K,Qy BBO,QaMll1 X03s:ILJICTBeHHO-nll1TbeBoro BO,QOnpOBO,Qa 
111 BblnYCKaMll1 KaHan1113a1..1111111 111 BO,QOCTOKOB ,QOJ1>KHO 661Tb He MeHee 1,5 M np111 ,Q111aMeTpe BBO,Qa ,QO 200 

MM BKJ1I0'-1111TeJ1bHO 111 He MeHee 3 M - np111 ,Q111aMeTpe BBO,Qa 6onee 200 MM . .QonycKaeTCs=I COBMeCTHas=i 
npoKJ1a,QKa BBO,QOB BO,QOnpOBO,Qa pa3J11114HOro Ha3Ha'-leHll1s=I. 

10.6 Ha BBO,Qax Tpy6onposo,Qoa cne,QyeT npe,QycMaTp111saTb ynopbl Ha nosopornx Tpy6 B aeprn
KanbHOH 111J1111 ropll130HTaJlbHOLA nJlOCKOCTll1, KOr,Qa BO3Hll1Kal01..l.\111e yc11111111s:1 He MOrYT 661Tb socnpll1Hs:1Tbl 
coe,Q111HeHll1s=IMll1 Tpy6. 

10.7 nepece4eH111e BBO,Qa co CTeHaM111 3,QaHll1s=I cne,QyeT BblnOJlHs=ITb B cyx111x rpyHTaX C 3a3OpOM 0,2 M 
Me>K,Qy Tpy6onpOBO,QOM 111 CTpO111TeJ1bHblMll1 KOHCTPYKL\111s=IMll1 C 3a,QeJlKOLJI OTBepcrns:i B CTeHe BO,QOHe
npoHll11..1aeMblM 111 ra3OHenpOH111L1aeMblM (B ra3111Q)ll11..1111POBaHHblX paHOHax) 3J1aCrn4HblMll1 MaTep111ana
Mll1, B MOKpblX rpyHTaX - C ycTaHOBKOLA caJlbHll1KOB. 

10.8 npoKJ1a,QKy pa3BO,Qs:ll..l.\111X ceTeH Tpy6onpoBO,QOB Cll1CTeM XOJlOAHOrO 111 rops:i'-lero BOAOCHa6>KeHll1s=I 
B )Kll1JlblX 111 061..l.\eCTBeHHblX 3,QaHll1s:IX cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb B no,QnOJlbs:IX, no,QBanax, TeXHll1'-le
CKll1X 3Ta>Kax 111 '-lep,QaKax, a B cny4ae OTCYTCTBll1s:I 4ep,QaKOB - Ha nepBOM 3Ta)l(e B no,QnOJlbHblX KaHa
nax COBMeCTHO C Tpy6onpOBO,QaM111 OTOnJ1eHll1s=I 111J1111 no,Q nonoM C ycTpOHCTBOM Cb8MHOro Q)P1113a B 
no,QfOTOBKe no,Q nOJlbl B nnacTMaCCOBblX rlt1Jlb3aX, a TaK)l(e no KOHCTPYKL\111s:IM 3,QaH111H, no KOTOpblM 
,QonycKaeTCs:I OTKpblTas:I npoKJ1a,QKa Tpy6onpOBOAOB, 11111111 noA noTOJlKOM He>Kll1JlblX noMel..l.\eHll1H sepx
Hero 3Ta>Ka. npoKJ1aAKY CTOs:IKOB 111 pa3BO,QKll1 CJle,QyeT npe,QycMaTp111BaTb B waxrnx, OTKpblTO - no CTe
HaM AYWeBblX, KyxOHb 111 APYrltlX aHa11or111'-IHblX noMel..l.\eHll1H C yY8TOM pa3Mel..l.\eHll1s:I Heo6XOA111MblX 
3anopHblX, pery11111pytol..l.\ll1X 111 1113Mepll1TeJlbHblX ycTpOHCTB . 

.Qns:i noMel..l.\eHll1H, K OT,QenKe KOTOpblX npe,Qbs:IBJ1s:IIOTCs:I nOBblWeHHble Tpe6oaaHll1s:I, 111 ,QJls:1 acex ceTeH 
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c 111cnonb30BaH111eM Tpy6 1113 non111MepHblX Marnp111anos (KpoMe pacnonaraeMblX s caH111TapHblX y3nax) 
cneAyeT npeAycMaTp111saTb 111x cKpb1Ty10 npo�KnaAKY. 

CKpb1Tas=i npoKnaAKa Tpy6onpoBOAOB, coe.Q111Hs=ieMblX Ha pe366e, He .QonycKaeTcs=i, ecn111 He o6ecne4eH 
AOCTyn KO BCeM coe.QIIIHeHllls=!M (3a IIICKnl04eHllleM yronbHIIIKOB, 111cnonb3yeMblX .Qns=! np111coe.QI/IHeHIIIS'I 
HacTeHHOIII BO.QOpa360pHOIII apMaTypbl ). 

CTOs=!KIII CIIICTeM xono.QHOro III rops=i4ero BO.QOCHafo1<eHIIIS'I, K KOTOpblM np111coe.QIIIHS'IIOTCS'I caHIIITapHO
TeXHlll4eCKl/le np1116opbl (3a IIICKnl04eHl/leM CTOS'IKOB, KOTOpble npe.QH83Ha4eHbl TOnbKO .Qns=! nO.QKnl04e
Hllls=! nonoTeHLlecyw111rnne111) peKoMeH.QyeTcs=i pa3Mel.J..laTb BHe npe.Qenos )f{lllnblX KBaprnp, B KOMMYHIII
Kal..llllOHHblX waxrnx C ycTpOIIICTBOM Ha Ka)f{.QOM 3Ta)f{e OTKpblBalOI.J..IIIIXCS'I .QBepe111 (nlOKOB), pa3Mepbl 
KOTOpblX .QOn)f{Hbl 661Tb .QOCTaT04HblMIII .Qns=! npoBe.QeHIIIS'I He06XOAIIIMblX 3KcnnyaTal..llllOHHblX pa6oT. 

Bo.Qopa360pHble CTOS'IKIII III BBO.Qbl BO.QOnpOBO.Qa B KBapTlllpbl III APYfllle noMel.J..leHIIIS'I C ycTaHOBKOIII 38-
nopHOIII apMaTypbl, C4eT41111<0B KOnlll4eCTBa BO.Qbl, peryns=irnpos .QasneHIIIS'I peKOMeH.QyeTCS'I npe.Qy
CMaTp111B8Tb 38 npeAenaMIII KBapTIIIP B KOMMYHIIIK8l..llllOHHblX waxTax 111n111 cnel..llllanbHblX TeXHlll4eCKIIIX 
WKacpax C B03MO)f{HOCT6IO CB060.QHOro AOCTyna K HI/IM B n106oe BpeMs=! CYTOK TeXHlll4eCKOro nepcoHa
na, 06cn�111sa101.J..1ero arn c111cTeM61. 

10.9 npoKna.QKY ceTelll BO.QonpoBO.Qa BHYTPIII npOlll3B0.QCTBeHHblX 3.QaHIIIIII, KaK npas111no, cne.QyeT 
npe.QyCMaTplllBaTb OTKpblTOIII - no cpepMaM, KOnOHHaM, CTeHaM III no.Q nepeKpblTllls=!MIII. np111 HeB03-
MO)f{HOCTIII OTKPblTOIII npOKna.QKIII .QonycKaeTCs=! npe.QycMaTplllBaTb pa3Me1.J..1eH111e BO.QonpOBO.QHblX cerni/I 
B 061.J..\IIIX KaHanax C .QpyrlllMIII Tpy6onpOBO.QaMIII, KpoMe Tpy6onpoBO.QOB, TpaHcnoprnpylOI.J..\IIIX nerKO
socnnaMeHs=!IOI.J..llllecs=i, rop1a4111e 1,m111 s=!.QOBIIITble )f{III.QKocT111 111 ra3bl. 

CoBMeCTHYIO npoKna.QKY Tpy6onpOBO.QOB X03s=!IIICTBeHHO-nll1TbeBblX BOAOnpOBO.QOB C KaHan1113al..lll10H
HblMll1 Tpy6onpOBO.QaMll1 .QonycKaeTCs=! npll1Hll1M8Tb TOnbKO B npOXO.QHblX KaHanax, np111 3TOM Tpy6onpo
BO.Qbl KaHanl/l38l..lll1111 cne.QyeT pa3Mel.J..laTb Hll1)f{e Tpy6onpoBOAOB BO.QonpOBO.Qa. 

Cnel..l111an6Hb1e KaHanb1 .Qns=! npoKna.QKM Tpy6onposo.QoB Bo.Qonposo.QOB cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb 
npM o60CHOB8Hll1111 1/1 B 111CKnl04111TeJlbHblX CJ1Y4as=!X. 

Tpy6onpoBO.Qbl, nO.QBO.Qs=!I.J..IMe BOAY K TeXHOnOflll4eCKOMY o6opy.QOB8HIIIIO, .QonycKaeTCs=! npoKna.Qbl
BaTb B nony 1,1n111 no.Q nonoM. 

10.10 np111 COBMeCTHOIII npoKna.QKe B KaHanax C Tpy6onpoBO.Q8MM, TpaHcnoprnpylOI.J..\MMM rops=!4YIO 
BOAY IIIJllll nap, ceTb xono.QHoro BO.QonpoBO.Qa Heo6XO.QIIIMO pa3Mel.J..laTb Hlll)f{e 3TIIIX Tpy6onpoBOAOB C 
ycTpOIIICTBOM Ha Hei/I TepMOll130Jls=!l..lMM. 

10.11 npoKnaAKY ropll130HTallbHblX Tpy6onpOBOAOB cne.QyeT npe.QycMaTpMBaTb C YKllOHOM He MeHee 
0,002 (B CTOpOHY COOTBeTCTBYIOI.J..\MX CTOs=!KOB). 

10.12 Tpy6onpoBO.Qbl, KpOMe no)f{apHblX CTOs=!KOB, npoKna.QblBaeMble B KaHanax, Ka6MHax, TOHHells=!X, 
a TaK)f{e B noMe1.J..1eHll1s=!X C nOBblWeHHOIII BJla)f{HOCTblO, cne.QyeT 11130llMpOBaTb OT KOH.QeHCal..lMll1 BJlarlll. 

10.13 npoKna.QKY Tpy6onpOBOAOB BHYTpeHHero xonOAHOro BO.QOnpoBO.Qa cneAyeT npeAycMaTp111BaTb 
B noMel.J..leHMs=!X C TeMnepaTypo111 B03Ayxa 3111MOIII BblWe 2°C. np111 npoKnaAKe Tpy6onpoBOAOB B noMe-
1.J..1eHll1s=!X C TeMnepaTypo111 B03Ayxa Hll1)f{e 2°C Heo6XOAMMO npeAYCMaTp111BaTb Meponpllls=!Tllls=! no 
npeAOXpaHeHIIIIO Tpy6onpoBO.QOB OT 3aMep3aHl/ls=!. 

np111 B03MO)f{HOCTIII KpaTKOBpeMeHHOro CHlll)f{eHllls=! TeMnepaTypbl B noMel.J..leHIIIIII AO 0°C 111 Hll1)f{e, a TaK
)f(e np111 npoKnaAKe Tpy6 B 30He BJ1111s=!Hllls=! Hap�Horo xonO.QHOro B03.Qyxa (B6nlll3111 Hap�HblX BXOAHblX 
.QBepe111 111 sopoT) cneAyeT npeAYCMaTpMBaTb Tennosy1a 1,13onfll..llll10 Tpy6. 

10.14 YcTpOIIICTBa Ans=! BblnYCKa B03.Qyxa cne.QyeT npe.QycMaTplllBaTb B sepXHIIIX T04Kax Tpy6onposo
AOB CIIICTeM rops=!4ero BOAOCHa6)f{eHIIIR 

B Hll1)f{Hll1X T04K8X CIIICTeM Tpy6onpOBOAOB cneAyeT npe.QycMaTplllBaTb cnycKHble ycTpOIIICTBa, KpOMe 
cnY4aeB, KOr.Qa B 3TIIIX T04KaX npe.QycMaTpMBaeTCs=! BO.QOpa360pHas=! apMaTypa. 
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10.15 Ans:i c111cTeM rops:i'-tero BO.QOCHa6>KeH111s:1 cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb Meponp111s:1rns:1 no KOMneH
ca4111111 TeMnepaTypHoro 1113MeHeH111s:1 Afl14Hbl Tpy6. 

10.16 Ha no,QafOl.LIIIIX 1111...1111PKYfls:11...1140HHblX Tpy6onpOBO,QaX Cll1CTeM rops:i'-tero BO,QOCHa6>KeHl4S'I, BKnfO'-taS'I

CTOS'IKll1 (KpOMe no,QBOAOK K BO,QOpa360pHblM np1116opaM) cne,QyeT npe,QycMaTp11188Tb TennosyfO 1430-

ns:1411110. 

11 Pac'feT BHyrpeHHMX eo,qonpoeo,qHblX ceTeM X0110,QHOM BO,Qbl 

11.1 r111,Qpasn111'-teCKll11/1 pac'-teT BO,QonpoBO,QHblX ceTel/l xono,QHOIII BOAbl Heo6XOA111MO npOll13BOAIIITb no 
M8KCll1M8flbHblM ceKYHAHblM paCXOA8M BOAbl. 

Ans:i rpynn 3AaH111111, Afls:1 KOTOpb1x np111rornsneH111e rops:1'-te111 BOAbl 111l111n111 nosb1weH111e AasneH111s:1 BOAbl 
ocyLL1eCTBns:1eTCS'I B OTAeflbHO CTOS'lll.1111X (111n111 BCTpOeHHblX B OAHO 1113 3A8H111111) HaCOCHblX CT8Hl...1111S'IX 14 
TennOBblX nyHKTax, onpeAeneH111e pac'-teTHblX paCXOAOB BOAbl III r111Ap8Bflll1'-teCKll1111 pac'-teT Tpy6onpo
BOAOB cneAyeT BblnOflHS'ITb B COOTBeTCTBll1111 C H8CTOS'lll.1111Mll1 HOpM8M111. 

11.2 Cern 06beA111HeHHoro xo3s:1111cTBeHHo-npornsono)l{apHoro 111 npo1113BOACTBeHHo-npornsono)l{ap
Horo BOAOnpOBOAOB AOfl)l{Hbl 6b1Tb nposepeHbl Ha nponycK pac'-teTHOro paCXOAa BOAbl Ha no)l{apoTy
weH111e np111 pac'-teTHOM MaKCll1ManbHOM ceKYHAHOM paCXOAe ee Ha X03S'IIIICTBeHHO-nll1TbeBble 111 np01113-
BOACTBeHHble H�bl. np111 3TOM pacXO,Qbl BOAbl Ha nonb30BaHll1e AYWaMIII, MblTbe nonoB, non111BKY 
Tepp111rnp111111 He Y4ll1TblBafOTCS'I. 

r111Apasnw-1eCKll11/1 pac'-leT ceTelll BOAOCHa6)1{eHll1S'I np01113B0,Qll1TCS'I AflS'I pac'-teTHblX cxeM KOflbl...leBblX 
ceTelll 6e3 111CKnfO'-leHll1S'I KaK111x-n11160 y....acTKOB cern, CTOS'IKOB 111n111 o6opyAOBaHll1S'I. 

nPI/IME4AHI/IE - no,Qa4y BO,Qbl B 3aKpbtTyto CIACTeMy rops:i4ero BO,QOCHa6JKeHIAS1 ,QonycKaeTCS1 He npe.QycMaTplABaTb ,QI1S1 )l(fAflOH 
3aCTpOHKIA Ha speMI'! no)l(apoTyweHIAS1 IA DIAKBIA,Qa41A1-1 asaplAIA Ha ceTIA Hap�Horo BO.QonpoBo,Qa. 

11.3 np111 pac'-leTe CeTelll X03S'IIIICTBeHHO-nl4TbeBblX, np01113BOACTBeHHblX 111 npornsono)l{apHblX BOAO
npOBOAOB cneAyeT o6ecne'-1111Tb He06XOA111Mble AaBneHll1S'I BOAbl y np1116op0B 111 no)l{apHblX KpaHOB, 
pacnono>KeHHblX Ha1116onee BblCOKO 111 B Ha1116onbWeM OTAaneHll1111 OT BBOAa. 

11.4 r111ApaBn111'-1eCKll11/1 pac'-leT BOAOnpoBOAHblX ceTelll, n111TaeMblX HeCKOflbKll1Mll1 BBOAaMll1, cneAyeT 
np01113BOAIIITb C y....eTOM BblKnfO'-leHll1S'I OAHOro 1,13 Hl'1X. 

np111 AByx BBOAaX Ka)l{,Qbllll 1113 Hll1X AOn>KeH 6b1Tb paCC'-1111TaH Ha 100% paCXOA BOAbl. 

11.5 A111aMeTpb1 Tpy6 BHYTPeHHll1X BO.QonposoAHblX ceTe111 Ha.Qne>1<111T Ha3Ha'-laTb 1113 pac'-teTa 
Ha1116onbwero 111cnonb30BaHll1S'I rapaHrnposaHHOro AaBneHl'1S'I BOAbl B HaPY>KHOIII BOAOnpOBOAHOIII cern. 

A111aMeTpb1 Tpy6onpoBOAOB KOflbl...lYIOll.1111X nepeMbl'-leK cneAyeT np111H111MaTb MeHee Ha1116onbwero A111a
MeTpa BOAOpa360pHoro CTOS'!Ka. 

11.6 CKopOCTb ABlll)l{eHll1S'I BOAbl B Tpy6onpOBOAaX BHYTpeHHIIIX ceTelll He AOfl>KHa npeBblWaTb 1,5 
MIC, a np111 no)l{apoTyweHl/ll,1- 3,0 Mic, B cnpll1HKnepHblX 1.-1 APeH'-lepHblX Cll1CTeMaX -10,0 Mic. 

A111aMeTpbl Tpy6onpoBOAOB BOAOnpOBO,QHblX CTOS'IKOB B BOAOpa360pHOM y3ne cneAyeT Bb16111paTb no 
Benll1'-1111He pac'-leTHoro MaKCll1MaflbHOfO ceKyHAHOro paCXOAa BOAbl B CTOS'!Ke. 

12 Pac'feT eHyrpeHHMX eo,qonpoeo,qHblX ceTeM ropJ1'feM eo,qb1 

12.1 r111Apasn111'-leCKIIIIII pac'-leT 4111pKyns:141110HHblX Cll1CTeM rops:i'-lero BOAOCHa6)1{eHll1S'I npOlll3BOAIIITCS'I 
AflS'I AByx pe)l{ll1MOB noAa'-1111 BOAbl (pe)l{ll1Ma BOAOpa36opa III pe)l{ll1Ma 4111pKyns:14111111) 111 BKnlO'-laeT: 

a) onpeAeneH111e pac'-leTHblX pacxoAoB;

b) noA6op A111aMeTpos n0Aa10LL1IIIX Tpy6onpoBoAOB 111 onpeAeneH111e noTepb AaBneH111s:1 no noAatol.J..lll1M
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Tpy6onpoBOAaM B pe)KL-1Me BOAOpa36opa; 

c) noA60p AL-1aMeTpOB 41-1pKymI41-10HHblX Tpy6onpOBOAOB, onpeAeneH1-1e Tpe6yeMoro 41-1pKyns:i41-10HHO
ro paCXOA8 1,1 YBS'l3KY noTepb AasneHl,1S'I no OTAenbHblM KOnb4aM Cl-1CTeMbl rops:iYero BOAOCHa6)KeHl,1S'I B
pe)K1-1Me 41-1pKyns:i41,11,1_

12.2 np1,1 pacYeTe BOAOHarpesaTene111 1,1 yY8CTKOB n0Aat01..1.11-1x Tpy6onpoBOAOB OT BOAOHarpesaTe
nellt AO nocneAHero BOAopa36opHoro y3na rnasH0111 paC1-1erno111 semi,,, cern onpeAeneH1-1e AL-1aMeTpo0 
Tpy6onpOBOAOB B pe)KL-1Me MaKCl,1ManbHOfO BOAOpa36opa npOL-13BOA1,1TCS'I np1,1 pacl.feTHOM paCXOAe 
BOAbl, pasHOM cyMMe pacYeTHOfO M8KCl-1ManbHOro CeKYHAHOfO paCXOAa rops:iYellt BOAbl 1-1 AOnonHl,1-
TeilbHOro (41-1pKyns:i4L-10HHoro) paCXOAa, COCTaBns:it01..1.1ero O, 15-0,3 yKa3aHHOro pacXOAa rops:iYellt BOAbl; 
np1,1 pacl.feTe CTOS'IKOB C nonOTeHL.\eCyw1-1Te1lS'IMl,1 1,1 6e3 Hl,1X, a TaK)Ke KOnbl\YIOl..1.ll-1X nepeMblLfeK AOnon
Hl-1TenbHblllt (41-1pKyns:i41-10HHbl11t) paCXOA BOAbl COCTaBns:ieT o, 10-0, 15 MaKCl,1ManbHOfO pacYeTHoro pac
XOAa BOAbl. 

B pe)K1,1Me M1-1H1-1ManbHOro BOAOpa36opa 0en1-1Y1,1Hy 41,1pKYns:i41,10HHoro pacxoAa rops:iYe111 BOAbl cneAy
eT npl-1Hl,1M8Tb paBHOLlt0,3-0,4 MaKCl-1ManbHOfO pacl.feTHOro ceKYHAHOfO pacXOAa rops:iYellt BOAbl. 

12.3 A1-1aMeTpb1 BOAopa36opHblX cTOs:iKoB s BOAopa36opHoM y3ne cneAyeT Bb161-1paTb no 0e111,1y1,1He 
pacl.feTHoro MaKCl-1Ma1lbHOro ceKyHAHOfO paCXOAa BOAbl. 

A1,1aMeTpb1 KOnb4yio1..1.11,1x nepeMbll.feK cneAyeT np1-1H1-1MaTb He MeHee Ha1-16onbwero A111aMeTpa BOAO
pa36opHoro cTos:iKa. 

12.4 np1,1 pacYeTe yYaCTKOB 41,1pKyns:i41,10HHblX Tpy6onpoBOAOB ceTellt BOAOnpOBOAOB rops:iYellt BOAbl 
A1,1aMeTpbI Tpy6onpoBOAOB onpeAeilS'IIOTCS'I B 3aBll1C1,1MOCTll1 OT Be1l111Lfll1Hbl paCXOAa rops:iYellt BOAbl B 
pe)K111Me 4111pKyns:i41,1111 (6e3 BOAopa36opa), np1,1H1,1MaeMoro paBHblM 0,3-0,4 sen1,1YL1Hbl paC1-IeTHoro 
MaKCl,1ManbHOro ceKyHAHOro paCXOAa rops:iYellt BOAbl AnS'I TOfO Lfll1Cna n0Tpe6111Tene111 (caH111TapHO
TeXHL1LfeCKL1X np1116opos), KOTOpble 06CnY*L1Ba10TCS'I AaHHblM yYaCTKOM 41,1pKyns:i41110HHOro Tpy6onpo
BOAa. 

Heo6XOA111MOe L13MeHeH"1e conpornsneHll1S'I L.\"1pKyns:i41,10HHblX CTOS'IKOB AOnycKaeTCS'I C yYeTOM A111C
Kpernocrn A"18MeTpOB np111MeHS'IS'I APOCcen111pyt01..1.1111e A111acpparMbl (A111aMeTpOM He MeHee 10 MM); pe
ryn111pOBOLfHble BeHrnn111, np"1MeHeHll1S'I aBTOM8T"1LfeCKll1e ycTpOLitCTBa (peryns:iTOpb1); 

12.5 np1,1 Hanll1Lfl,11,1 KOnbl\YIOl..1.lellt nepeMblLfKl,1 Me)f(Ay BOAOpa360pHblMll1 CTOS'IKaMll1 np111 pacYeTe Ten
nonoTepb BOAOpa360pHOf0 y3na yY"1TblBalOTCS'I TennonoTep111 Tpy6onpoBOAOB KOilbl\YIOl..1.lellt nepe
MblLfKll1. 

12.6 nornp1,1 A8B1leHll1S'I B pe)Kll1Me 4111pKyns:i41111,1 B OTAenbHblX BeTBS'IX Cl,1CTeMbl rops:iYero BOAOCHa6-
)KeHll1S'I (BKillOLfas:i 41,1pKyns:i41110HHble Tpy6onpOBOAb1) He AOn)KHbl OTnll1Lf8TbCS'I AnS'I pa3HblX BeTBellt 60-
nee YeM Ha 10%. 

12.7 CKopOCTb AB111)KeHll1S'I rops:iYellt BOAbl B Tpy6onpOBOAaX C"1CTeMbl rops:iYero BOAOCHa6)KeH"1S'I ce
Tellt He AOn)KH8 npeBblWaTb 1,5 MIC. 

12.8 Ans:i o6ecneYeH"1S'I 41,1pKyn5141110HHblX paCXOAOB B HOYHOM pe)KL1Me B MeCTaX np1,1coeA111HeH"1S'I 
4111pKyns:i41110HHblX CTOS'IKOB ceK4"10HHblX y3n0B K L.\"1PKYnS14L10HHOMY Tpy6onpoBOAY AOn)KHbl ycTaHaB
n1,1saTbCS'I 6anaHC"1POBOYHble KilanaHbl. 

13 YcTpOMCTBa ,QIUI 1113MepeHlltSI 111 per11tcTpa1..1111111 eo,qonoTpe611eH11tSI 

13.1 Ans:i BHOBb CTpos:i1..1.1111xcs:i, peKOHCTpy111pyeMblX 111 Kan1,1rnnbHO peMoHrnpyeMblX 3A8H"1111 C ropS'IYll1M 
1,1/111n1,1 xonOAHblM BOAOnpoBOAOM Heo6XOA"1MO npeAyCMaTp111B8Tb 1113MepeHll1e BOAOnOTpe6neH"1S'I ny
TeM ycTaHOBKl,1 CYeTYL1KOB xonOAHOLlt 1,1 rops:iYellt BOAbl, napaMeTpbl KOTOpblX AOn)KHbl COOTBeTCTBO
BaTb MeTponornYeCKll1M Tpe6osaH"1S'IM 111 Tpe6osaH111s:iM Hacrns:i1..1.1ero pa3Aena. 

CYeTYll1Kl,1 BOAbl ycrnHaBn1110at0TCS'I Ha BBOABX Tpy6onpoBOAOB xonOAHOro 1,1 rops:iYero BOAOnpOBOAa B 
Ka)f(Aoe 3AaH"1e 111 COOpY*eH"1e, B KB*AYIO KBaprnpy )Kl,1nblX 3A8Hll1111 1,1 Ha OTBeTBneHll1S'IX Tpy6onpOBO-
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,QOB B rno6b1e He)Kll1Jlble noMelJ.leHll1Sl, BCTpOeHHble 111Jlll1 np111cTpoeHHble K )Kll1JlblM, npO1113BO,QCTBeHHblM 
111Jlll1 06LI.1eCTBeHHblM 3,QaHll'lSlM. Ha nO,QBO,QKaX caH111TapHO-TeXHll1YeCKIIIM np1116opaM 11'1 K TeXHOJlOrlll'-le
CKOMY o6opy,QoBaHll1IO CYeTYll1Kli1 BO,Qbl ycTaHaBJ1111BalOTCSl no 3a,QaHll'1IO Ha npoeKT111pOBaH111e. 

B aBTOHOMHblX Cll1CTeMax npornsono)KapHoro BO,QonpOBO,Qa ycTaHOBKa CYeTYll1KOB BO,Qbl He Tpe6yeT
CSl. 

CYeTYll1Kl.1 rops:iYelll BO,Qbl (,QflSl BO,Qbl C TeMnepaTypo111 ,QO 9O°C) CJle,QyeT YCTaHaBJlll'lBaTb Ha no,QalO
lJ.leM 111 U,111PKYflfll.\li1OHHOM Tpy6onpoBO,Qax rops:iYero BO,QOCHa6)KeHli1S'I C ycTaHOBKOIII o6paTHoro Knana
Ha Ha u,1t1pKyns:1u,111OHHOM Tpy6onposo,Qe. 

nepe,Q cYeTYll1KaM111 (no XOAY ,QBll1)KeHll1S'I BO,Qbl) cne,QyeT npe,QyCMaTpli1BaTb ycTaHOBKY MeXaH111YeCKli1X 
1,1Jll,1 MarHl.1THO-MexaHl.1YeCKl.1X (pli1JlbîpOB. noTepll'l ,QaBJleHli1S'I B (pli1JlbTpe He ,QOJl)KHbl npeBblWaTb 50% 
noTepb ,QaBneHli1S'I, yKa3aHHblX B n.13.13. 

13.2 CYeTYli1Kli1 Ha BBO,Qax XOJlO,QHOIII (rops:1Yelli) BO,Qbl B 3,QaHli1S'I li1 coop�eHli1Sl Ha,Qfle)Kli1T ycTaHaB
Jlli1BaTb B nerKO,QOCTynHOM noMe1.J-1eHli1111 C 111CKYCCTBeHHblM 111Jlll1 ecTeCTBeHHblM OCBe1.J-1eH111eM 111 TeMne
paTypolll BO3,Qyxa He Hll1)f{e 5°C. 

C--teTYll1Kll1 XOJlO,QHOIII 111 rops:1Ye111 BO,Qbl peKOMeH,QyeTCSl ycrnHaBJlll1BaTb B O,QHOM noMe1.J-1eHll1ll1 ()Kefla
TeflbHO, COBMel.J-leHHOM C noMe1.J-1eH111eM ,QJlSl ycTaHOBKli1 TennocYeT'-lli1Ka B Cll1CTeMe OTOnJleHli1S'I 3,Qa
Hl.1S'I). 

CYeTYll1Kl.1 Heo6XO,Q111MO pa3Mel.J-laTb TaK, 4T06bl K Hll1M 6b1Jl ,QOCTyn ,QflS'I C'-lll1TblBaHll1Sl noKa3aHll1111, o6-
CJl�ll1BaH111S'I, CHS'ITll1S'I 111 pa360pK111 Ha MeCTe ycTaHOBK111, AflS'I MeTpOilOrlA'-leCKOIII nosepK111. ,[\JlS'I CYeT'-1111-
KOB C MaCCOIII 6onee 25 Kr AOJl)KHO 6b1Tb npe,QyCMOTpeHO ,QOCTaTO'-lHOe npocTpaHCTBO Ha,Q CYeTYll1Ka
Mll1 ,QJlS'I ycTaHOBKll1 no,QbeMHOro MexaHli13Ma. non noMe1.J-1eHl.1S'I ,QJlS'I ycTaHOBKll1 C'-leTYli1KOB ,QOJl)KeH 
6b1Tb pOBHblM 111 )KeCTKli1M. 

13.3 CYeT41i1Kli1 BO,Qbl ,QOJl)KHbl 6b1Tb 3al.J-lll11.J-1eHbl OT Bli16paU,li11i1 (.QonycTIIIMble napaMeTpbl B1t16pau,1,1111 
npli1Hll1MalOTCS'I B COOTBeTCTBll11i1 C ,QaHHblMll1 nacnopTOB np1t16opo0). C4eT41i1Kli1 He ,QOJl)KHbl nO,QBepraTb
CSl MexaHll14eCKli1M HanpS'l)f{eHli1S'IM no,Q BO3,QelllCTBli1eM Tpy6onposo,QOB li1 3anopHOIA apMaTypbl 111 AOJl)f{
Hbl 6b1Tb CMOHTlilpOBaHbt Ha no,QCTaBKe li1Jlli1 KpOHWTel/lHaX. 

13.4 np1,1 HeBO3MO)f{HOCTll1 pa3Mel.J-leHli1Sl C4eT4111KOB XOJlO,QHOIII 111/1t1Jlll1 ropS'l4elll BO,Qbl B 3,QaHli11i1 ,Qonyc
KaeTCS'I ycrnHaBJlli1BaTb li1X BHe 3,QaHll1Sl B cneu,111aJ1bHblX KOJlO,QU,ax TOJlbKO B TOM CJ1Y4ae, ecn111 B nac
nopre C4eT41i1Ka yKa3aHO, 4TO OH MO)1{6T pa6oTaTb B ycnOBli1S'IX 3aTOnneHli1S'I, a ,QJlS'I nponycKa no)f{apHO
ro pacxo,Qa He npe,QyCMOTpeH 3JleKTpOKilanaH Ha o6BO,QHOM Tpy6onpOBO,Qe. 

13.5 B TennOBblX nyHKTaX (u,eHTpailbHblX 111Jlll1 li1H,Qll1Bli1,QyanbHblX) ,QJlS'I li13MepeHli1S'I noTpe6neHli1S'I ro
ps:14e111 BO,Qbl Ha,Qne>Kli1T YCTaHaBJlll1BaTb C4eT41i1Kll1 Ha rpy6onpOBO,QaX XOJlO,QHOro BO,Qonposo,Qa, no
,QalOI.J-lli1X BOAY K BO,QOHarpeBaTeJlSlM. 

13.6 C4eT41i1Kll1 rops:14e111 li1 XOJlOAHOIII BOAbl cne,QyeT ycTaHaBJlli1BaTb Ha ropli13OHTaJlbHblX Y4aCTKax 
Tpy6onposo,QOB. ,QonycKaeTCS'I ycTaHOBKa C4eT4111KOB BO,Qbl Ha seprnKaJlbHblX li1Jlli1 HaKJlOHHblX Y4aCT
KaX Tpy6onpoBOAOB, eCJlli1 TaKaS'I YCTaHOBKa npe,QyCMOTpeHa nacnopTOM C4eT41.1Ka. 

np1,1 pa3Me1.J-1eHli11i1 C4eT41i1KOB XOJlO,QHOIII 1i1 ropS'l4elli BO,Qbl Ha BeprnKaJlbHblX Y4aCTKaX Tpy6onpOBO,QOB 
np1t1MeHS'IIOTCS'I C4EiT41i1Kll1 COOTBeTCTBYIOU.\li1X MeTpOilOrll14eCKli1M Tpe6osaHli1S'IM. 

13.7 np1,1 KOHCTpy1,1posaHli1ll1 rpy6HOIII o6BS'l3Kll1 Y3JlOB ycTaHOBKli1 C4eT41i1KOB XOJlOAHOIII li1 rops:14e111 
BO,Qbl Ha,QJ1e>K1t1T: 

- C Ka>K,QOIII CTOpOHbl C4eT41i1Ka npe,QycMaTp111BaTb ycTaHOBKY 3anopHOIII apMaTypbl, o6ecne41t1Ba101.J-1elll 
OTKJll04eHli1e BO,Qbt Ha Y4aCTKe C ycTaHOBJleHHblM C4eT4111KOM; ,QflS'I C4eT41i1KOB BO,Qbl Ha BBO,Qax BO,QO
npoBOAOB B KBapT111pbl 3anopHaS'I apMaTypa ycTaHaBJlll1BaeTCSl TOJlbKO ,QO C4eT41i1KOB (no XOAY ABli1)f{e
Hli1Sl BO,Qbl); 

- Me>K,Qy C4eT41i1KOM (KpOMe C4eT41i1KOB Ha BBO,Qax B KBaprnpbl) li1 BTOpblM (no XOAY ,QBli1>KeHli1Sl BOAbl) 
3anopHblM ycTpOIIICTBOM YCTaHaBJlli1BaTb KOHTPOilbHbllA wapOBOIA KpaH (c noCTOS!HHO ycTaHOBJleHHOIII 
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3arnywKoi:.i), npe.QHa3Ha4eHHbli:.i .QmI no.QKDI04eH1MI ycrpoi:.icrs Merponorn4ecKoi:.i nosepK1,1 C4€T4"1Kos; 
raKOi:.i )Ke KpaH cne.Qyer ycraHasn1,1saTb Ha paccro51H1,11,1 He 6onee 0,5 M nocne 3anopHoro ycrpoi:.i
crna; AD5l Kpblnb4aTblX C4€T41,1KOB 80,Qbl (c ,Q"1aMerpoM AO 50 MM) ,Q"1aMeTp KOHTpODbHblX KpaHOB 
paseH 15 MM, ,QD5l ryp6"1HHblX (c ,QlllaMeTpOM 6onee 50 MM)- 25 MM; 

- C Ka>K,QOi:.i CTOpOHbl C4€T4111KOB npe,QycMaTplllBaTb np51Mble y4aCTKIII rpy6onpOBO,QOB, ,QDIIIHa KOTOpblX 
ycraHasn1,1saerc51 s coornercrs111111 c rpe6osaHlll5lMIII nacnopros np1116opos. 

13.8 06B0.QHYIO DIIIHIIIIO ,QD5l C4€T4"1KOB XODO,QHOi:.i BO,Qbl cne,Qyer ycrpa111BaTb, ecn1,1: 

- IIIMeeTCR O,QIIIH 880,Q X03fllllCTBeHHO-nlllTbesoro IIIDIII o6be,QIIIH€HHoro X03RIIICTBeHHO-npornso
no>KapHoro BO.Qonposo.Qa; 

- C4€T4111K BO,Qbl He paCC4111TaH Ha nponycK paC4€THOro MaKCIIIMaDbHOro pacxo,Qa BO,Qbl ( C Y4€TOM pac
XO,Qa Ha no>KaporyweH111e). 

Bce 3anopHble ycrpoi:.icrsa Y3DOB ycraHOBKIII C4€T4111KOB AOD>KHbl 661Tb onnoM6111posaHbl B OTKpblTOM 
COCTOflHIIIIII, a 3anopHoe ycrpOIIICTBO Ha o6BO,QHOi:.i DIIIHIIIIII - B 3aKpb1TOM COCT05lHIIIIII. B TOM CDY4ae, 
ecn111 He BblnODHRIOTC5l rpe6osaHlllfl n.13.11, 3anopHoe ycrpoi:.iCTBO Ha o6BO,QHOIII DIIIHIIIIII C4€T4111KOB 
BO,Qbl Ha,Qne>KIIIT o6opy,QoBaTb 3DeKTponp111B0,QOM C nycKOM OT KHOnOK, ycraHosneHHblX y no>KapHblX 
KpaHOB, IIIDIII OT ycrpOIIICTB (c1,1creM) npOTIIIBOnO)KapHOIII aBTOMaTIIIKIII. np111 H0,QOCTaT04HOM ADfl no>Ka
poryweHlll5l ,QaBneHIIIIII 80,Qbl B BO,QonpOBO,QHOi:.i cern 3,QaHIIIR IIIDIII COOPY>K8Hlll5l AOD>KHO 06ecne4111-
BaTbCfl OTKpblTlll8 3anopHoro ycrpo111cTBa Ha o6BO,QHOIII DIIIHIIIIII O,QHOBpeMeHHO C nyCKOM npOTIIIBOno
>KapHblX HaCOCOB. 

B CIIICTeMax rops:14ero BO,QOnpoBO,Qa ycrpOIIICTBO o6BO,QHblX DIIIHllli:.i y C4€T4111KOB BO,Qbl He rpe6yeTC5l. 

nPl,,1ME4AHl,,1E - np1,1 AByx BBOA8X BOAOnpoBOA8 ADnycKaeTCil YCTaH8Bfi1,188Tb C48T41,1Kl,1 BOAbl Ha K8>K,QOM BBOAe 6e3 o6BOA
HblX fil,IHl,114, ecn1,1 K8>K,Qbll4 1,13 C48T4HKOB COOTBeTCTByeT TpefiosaHHi!Mn.13.11 a). 

13.9 C4eT41,1KIII XODO,QHOi:.i III ropR4ei:.i BO,Qbl, ycraHaBn111saeMble B )KIIIDblX III o6w,ecTB0HHblX 3,QaHIIIRX 
(B TOM 4111Cne - Ha BBO,Qax B KBapTlllpbl), ,QOD>KHbl IIIM8Tb ycrpoi:.icrsa cpopM1,1poBaHlllfl 3DeKTplll40CKIIIX 
IIIMnynbCOB, a TaK>Ke CbeMHble IIIDIII cTaLIIIIOHapHble ,QaT4111KIII 3DeKTp11148CKIIIX IIIMnynbCOB. 

C4eT4111KIII BO,Qbl, ycraHaBDIIIBaeMble Ha BBO,QaX B KBapTlllpbl, ,QOD>KHbl IIIM8Tb BCTpoeHHbli:.i IIIDIII ycra
HOBneHHbli:.i B BO,QOMepHOM y3ne o6paTHbllll KnanaH III 3aw,111ry OT MaH111nyn111poBaHlllfl noKa3aHlllflMIII 
C4€T4111KOB BH8WHIIIMl,1 nocTOflHHblMl,1 MarH"1TaM111. 

13.1 O npe,Qsap111renbHb1111 Bb16op ,QlllaMerpa c4eT41t1Ka BO,Qbl cne,Qyer npo1113BO,QIIITb 111cxo,Qfl 1,13 pac
YeTHblX cpe,QHl,1X cyroYHblX pacXO,QOB BO,Qbl no ra6n1t1L1e 6. 
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Ta6m11.-'a 6 

A111aMeTpbt Kpbtnb'laTbte Typ6HHHbte 

C'leT'IHKOB, MM 15 20 25 32 40 50 40 50 65 80 100 125 150 200 250 
CpeAHHe 

0T 858 0T 0T QT 
CyTO'IHbte OT9 OT24 0T 34 0149 0T 77 0T 

0177 0T 148 OT400 0T 650 1500 3200 4900 <3' <5'" <10' ..
A0 25 A0 35 A0 50 A0 78 A0 150 49AO 

A0 150 Ao410 A0 680 A0 900 A0 
pacXOAbl 78 1600 A0 A0 A0 

BOAbl, M3/cyr. 5100 5000 9100 

nPVIME4AHVIR 

* -AflA C4eT41'1KOB no rocT P 50193.1 c HOMl'1HaflbHblM paCXOAOM Qn = 0,6 M3/4.

To >Ke, Qn = 1,0 M3 /4. 

*** TO >Ke, Qn = 1,5 M3 /4. 
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13.11 CLJeT'H1K C npeABap111renbHO nplllHf!TblM B COOTBeTCTBIIIIII C n.13.1 o AlllaMeTpOM ycnOBHOro npo
XOAa HaAne}KIIIT nposepHTb: 

a) Ha nponycK pacYeTHoro MaKCIIIManbHoro Yacosoro pacxoAa; np111 3TOM norep111 AaBneHlllfl s cLJeTLJIII
Kax xonOAH0"1 BOAbl He AOn}l{Hbl npeBblWaTb Anfl Kpblnbl.faTblX CLfeTLJIIIKOB 0,05 Mna, a Anfl Typ6111H
HblX 0,025 Mna; 

b) Ha nponycK cyMMbl pacYeTHoro MaKc111ManbHoro Yacosoro pacxoAa xonoAH0"1 BOAbl III pacLJernoro 
npornsono>KapHoro pacxoAa BOAbl; np111 3TOM norep111 AaBneHlllfl B cLJeTLJIIIKe He AOn>KHbl npesbIwaTb 
Anfl Kpblnbl.faTblX CLJeTLJIIIKOB 0, 1 Mna, a Anfl Typ6111HHblX 0,05 Mna; 

c) Ha B03MO>KHOCTb 1113MepeHlllfl pacLJeTHblX MIIIHIIIManbHblX LfaCOBblX paCXOAOB BOAbl xonOAH0"1 III ro
pHYe"1 BOAbl; np111 3TOM MIIIHIIIManbHbl"1 paCXOA BOAbl Anfl Bb16paHHoro CLfeTLJIIIKa (no nacnopTy np11160-
pa B 3aBIIICIIIMOCTIII OT MeTponornLJeCKoro Knacca) He AOn>KeH npeBblWaTb pacLJeTHbll,1 MIIIHIIIManbHbl"1 
LJaCOB0"1 paCXOA BOAbl. 

13.12 Ecn111 Bb16paHHbl"1 CLJeTLJIIIK He COOTBeTcTByeT ycnoBl/lflM a) 111n111 b ), TO K ycTaHOBKe cneAyeT 
nplllHI/IMaTb CLJeTLJIIIK C 6n111>Ka"1WIIIM 6onbWIIIM AlllaMeTpOM. Ecm1 Bb16paHHbl"1 CLfeTLJIIIK BOAbl He COOT
BeTCTByeT ycnOBIIIIO c), TO K ycTaHOBKe cneAyeT nplllHIIIMaTb CLJeTLJIIIK C 6n111}Ka"1WIIIM M0HbWIIIM Allla
MeTpOM. 

Ecn111 CLJeTLJIIIK He COOTBeTCTByeT OAHOBpeMeHHO ycnOBlllflM a) 111 c) Vini/I b) III c), TO cneAyeT npeAy
CMaTplllBaTb ycTaHOBKy: 

- KOM6111HlllpOBaHHOro CLJeTLJIIIKa (06b0AIIIHeHHbl"1 Typ6111HHbl"1 III KpblnbLfaTbll,1 CLfeTLfl/lK co BCTpoeHHblM 
nepeKnlOLJalOU\IIIM nOTOK BOAbl KnanaHOM); 

- cLJeTLJIIIKa cooTBeTCTBYIOll.lero MeTponornLJecKoro Knacca;

- HeCKOnbKIIIX CLfeTLJIIIKOB OAIIIHaKOBOro AlllaMeTpa (ycrnHaBnlllBalOTCfl napannenbHO), Lflllcno KOTOpblX 
onpeAenHeTcf! pacLJeToM np111 ycnos111111 Bb1nonHeH111f! Tpe6osaH1111,1 n.13.11. 

13.13 norep111 AaBneHlllfl B CLfeTLJIIIKax xonOAHOl,1 III ropf!Ye"1 BOAbl HaAne}KI/IŢ onpeAenf!Tb B 3aBIIICIII
MOCTIII OT BenlllLJIIIHbl IIIX pacYeTHblX paCXOAOB no np111no>KeHIIIIO D. 

14 HacOCHble ycTaHOBKIII III nOBblCIIITellbHble CIIICTeMbl 

14.1 np111 noCTOflHHOM 111n111 nep1110A111Lf0CKOM H0AOCTaTKe AaBneHlllfl B CIIICTeMe HaPY>KHOro BOAO
CHa6>KeHlllfl, a TaK}Ke np111 Heo6XOAIIIMOCTIII noAAep>KaHlllfl nplllHYAIIITenbHOl,1 4111pKynH4111111 B 4eHTpan111-
30B8HH0"1 CIIICTeMe ropHYero BOAOCHa6>KeHlllfl HaAne>KIIIT npeAYCMaTplllBaTb ycTp0"1CTBO ycTaHOBKIII 
Anfl noBblW0Hlllfl AaBneHlllfl. 

14.2 T111n ycTaHOBKIII Anfl nOBblW0Hlllfl AaBneHlllfl III pe>KIIIM ee pa60Tbl cneAyeT onpeAenf!Tb Ha OCHO
B8HIIIIII TeXHIIIK0-3KOHOMIIILf0CKOro cpaBH0Hlllfl pa3pa60TaHHblX Bap111aHTOB'. 

- HenpepblBHO 111n111 neplllOAIIILf0CKIII A0"1CTBYIOU\IIIX HaCOCOB np111 OTCYTCTBIIIIII peryn111py10ll.\lllX eMKOCTe"1; 

- HaCOCOB np01113BOAIIITenbHOCTblO, paBH0"1 111n111 npeBblWalOU\0"1 MaKCIIIManbHbll,1 LJaCOB0"1 pacXOA B0-
Abl, pa60TalOU\IIIX B noBTOpHO-KpaTKOBpeMeHHOM pe>KIIIMe COBMeCTHO C r111ApOnHeBM8TIIILf0CKIIIMIII B0-
AOHanopHblMIII 6aKaMIII 111n111 6aKaMIII MeM6paHHOro rnna; 

- HenpepblBHO 111n111 nep1110A11140CKIII A0"1CTBYIOU\IIIX HaCOCOB np01113BOAIIITenbHOCTblO MeHee MaKCIII
ManbHOro 4acosoro paCXOAa BOAbl, pa60TalOU\IIIX COBM0CTHO C aKKyMyn111py10ll.\8"1 eMKOCTblO. 

14.3 HacOCHble ycTaHOBKIII, nOA8l0ll.\1110 BOAY B 3A8Hlllfl Ha X03fl"1CTB0HHO-n111Tb0Bbl0111 npornsono
>KapHble HY>KAbl, AOnycKaeTCfl pacnonaraTb B 3TIIIX 3A8Hlllf!X, a TaK}Ke B nOM0ll.\0HlllflX TennOBblX nyHK
TOB. 

no>KapHble H8COCHble YCTaHOBKIII III r111ApOnHeBM8Tlll40CKl/le 6aKIII Anfl BHYTP0HHero no>KapoTyweHlllfl 
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,QonycKaeTcfl pacnonaraTb B nepBblX, 1,1rn-1 40KOJ16HblX, 1,1n1,1 no,QsanbHblX (nony3arny6neHHblX 1,1n1,1 
3arny6neHHb1X) 3Ta>Kax 3,QaHl'1M I 1,1 li crnneHeM orHeCTOMKOCT"1. np1-1 3TOM noMell.\eHl'1fl HaCOCHblX 
ycTaHOBOK 1,1 n1,QponHeBMarnYeCKl'1X 6aKOB ,QOrnKHbl 661Tb ornnn1-1BaeMblM"1, Bblropo>KeHbl npornBO
no>KapHblMl,1 neperopo,QKaM1-1 1 rnna 1,1 npornBono>KapHblMl-1 nepeKpbIrns:1M1-1 3 rnna 1,1 1-1MeTb oT,Qenb
HblM BblXOA HaPY>KY 1,1r,1,1 Ha necTH"1YHYto KneTKy, "1Metoll.\Yto BblXOA Henocpe.QcTBeHHO HaPY>KY-

n,1,QponHeBMarnYecK1-1e 6aK1-1 ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb B TeXH"1YeCK"1X 3Ta>Kax. np1-1 npoeKrnpoBaH1-11-1 
n1,QponHeBMarnYecK1-1x 6aKOB cne,QyeT yYl'1TblBaTb Tpe60BaH1-1fl NRS 35-03-67.

14.4 HacocHble ycTaHOBK"1 (KpoMe no>KapHblX) He ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb Henocpe.QCTBeHHO no,Q 
)Kl,1JlblMl,1 KOMHaTaM"1, ,QeTCKl,1Ml,1 l,1Jll,1 rpynnOBblMl,1 KOMHaTaMl,1 ,QeTCKl.1X ca,QOB 1,1 flCJlei71, 1<naccaM"1 o6-
Ll.\e06pa30BaTeJlbHblX WKOJl, 60JlbH"1YHblMl.1 noMell.\eH"1flMl.1, pa60YIIIMIII KOMHaTaMl,1 a,QMIIIH"1CTparnB
HblX 3,QaHllll71, ay,Q1.1TOpl'1flMl,1 yYe6HblX 3aBe,QeHl'11711'1 APYn1Ml.1 no,Q06Hb1M"1 noMell.\eHl'1flM"1. 

npornBono>KapHble HacocHble ycrnHoBKl'1 He ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb B 3,QaH"1flX, B KOTOpbIe npe
Kpall.\aeTcfl no,QaYa aneKTpoaHepn11,1 BO BpeMs:i OTCyTCTBl'1fl 06CJ1Y>K"1Batoll.\ero nepcoHana. 

noMell.\eHl'1fl c n1,QponHeBMarnYecK1-1M1-1 6a1<aM1-1 He ,QonycKaeTcfl pacnonaraTb Henocpe.QCTBeHHO (ps:i
.QOM, CBepxy, CHl.13Y) C noMell.\eHl'1S'IMl,1, r,Qe B03MO>KHO O,QHOBpeMeHHOe npe6blBaHl'1e 60JlbWOro Yl'1CJla 
nto.Qei71- 50 Yen. 1,1 6onee (3p1,1TeJ1bHb1'71 3an, c4eHa, rap.Qepo6Hafl 1,1 T.n.). 

14.5 YcTpoi71CTBO 30H caHl'1TapHoi71 oxpaHbl He Tpe6yeTCfl ,QJlfl HaCOCHblX ycTaHOBOK, no,Qatoll.\1'1X BOAY 
Ha X03fli71CTBeHHO-n"1TbeBble l,1Jll,1 X03fli71CTBeHHO-npornBono>KapHble HY>K.Qbl, pa60TalOLl.\1'1X 6e3 pa3pbI
Ba CTpy1,1. 

14.6 HacOCHble ycTaHOBKl,1 ,Qflfl np01'13B0,QCTBeHHblX HY>K.Q peKOMeH,QyeTCfl pa3Mell.\aTb Henocpe,Q
CTBeHHO B 4exax, noTpe6JlfllOLl.\1'1X BOAY- np1,1 He06XO,Ql'1MOCTl.1 CJle,QyeT npe,QycMaTpl'1BaTb orpa>K,Qe
H"1e HaCOCH0!71 ycTaHOBKl,1. 

14. 7 npol'13BO,Q1'1TeJlbHOCTb X03fli71CTBeHHO-n"1TbeBblX 1,1 npo1'1380,QCTBeHHblX HaCOCHblX ycTaHOBOK 
CJle,QyeT np1'1H"1MaTb: 

- np1,1 OTCyTCTBl.11,1 peryn1,1py10ll.\e'71 eMKOCTl.1 - He MeHee MaKCl.1MaJlbHOro pacxo,Qa 80,Qbl; 

- np1,1 HaJll-lYl,11,1 80,QOHanopHoro l,1Jll,1 n1,QpOnHeBMarnYeCKOro 6aKa 1,1 HaCOCOB, pa60TalOLl.\1'1X 8 noBTOp-
HO-KpaTKOBpeMeHHOM pe>K"1Me, He M8Hee MaKCl'1MaflbHOro Yacosoro pacxo,Qa 80,Qbl; 

- no rpaq:>1'1KaM npl'1TOKa 80,Qbl "1 pa60Tbl HaCOCOB (Allfl MaKCl.1MaJlbHOro 1,1cnOJ1b30BaHl.1fl peryn1,1pyto
w,ei71 eMKocrn so,QoHanopHoro 6aKa 111n1,1 pe3epsyapa). 

14.8 np1-1 HaJll-lYl,11,1 8 3,QaHl'1flX 1,1 COOPY>KeHl'1S'IX C"1CT8M XOJlO,QHOro 1,1 4eHTpam,130BaHHOro ropflYero 
BO,QOCHa6>KeHl'1fl np1,1 3aKpblTOl71 cxeMe TennocHa6>KeHl'1fl peKOMeH,QyeTCfl npe,QycMaTpl.1BaTb nOBblCl,1-
TeJlbHYIO HaCOCHYIO ycTaHOBKY ,Qflfl no,QaYl.1 06Ll.\ero pacxo,Qa 80,Qbl Ha XGIJlO,QHOe 1,1 ropflYee BO,QO
CHa6>KeHl'18. 

14.9 ,QaBJ18Hl'1e ,QJlfl Cl.1CT8Mbl XOJlO,QHOro 1,1 ropflYero BO,QOCHa6>KeHl'1fl, pa3B"1BaeMoe nOBblC"1T8Jlb
HOl71 HaCOCHOl71 ycTaHOBK0'71, CJle,QyeT onpe,QeJlflTb C yY8TOM Hal.1MeHbWero ,QasneHl'1fl B HapY>KHOl71 
80,QonpOBO,QHOM cern. 

14.1 o B 1.1eHTpar,1,13osaHHblX Cl'1CT8Max ropflYero 80,QOCHa6>KeHl.1fl np1,1 He,QOCTaTOYHOM ,QaBileHl-11,1 
BO,Qbl 8 ropo,QCKOM 80,QOnpoBO,Qe B HOYHble YaCbl 8 KaYeCTBe ,QOnOJlHl'1TeflbHblX nOBblC1'1TeJlbHblX 
HaCOCOB Ha,QJ1e>Kl'1T 1,1cnOJ1b30BaTb '-11'1PKYils:!L.11'10HHble HaCOCbl, ycTaHaBJ11'1BaeMble Ha no,Qatoll.\eM Tpy-
6onpoBO,Qe. 

14.11 HacOCHble arperaTbl, ycrnHaBJ11'1BaeMble 8 MeCTHOM nOBblC"1TeflbH0!71 HaCOCHOM ycTaHOBKe 1,1 
np1.1coe,Q1'1Hfl8Mble K HaPY>KHblM CeTflM 80,Qonposo,Qa C KOJle6aHl'1flMIII ,QaBJleHl'1fl B HI-IX 6onee O, 1 Mna, 
Ha,QJle>Kl'1T npe,QycMaTp1'1BaTb C peryn1,1pyeMblM Yl'1CJ10M o6opoTOB ,QBl'1raTeJls:!. 8 3,QaHl'1flX C 80,QOHa
nopHblMl,1 1,1n1,1 n1.QponHeBMarnYec1<1-1M1,1 6aKaM1.1 HacocHble arperaTbl ,QonycKaeTcfl ycrnHasn1,1saTb 6e3 
peryn1.1pyeMoro np111so,Qa. 
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14.12 np1-1 pacYeTHblX AasneH1-1s:1x y scacbIsatow,1-1x naTpy6KoB Hacocos MeHee 0,05 Mna cneAyeT 
npeAyCMaTpt.1BaTb ycTpOIIICTB0 np1-1eMH0ro pe3epsyapa, eMK0CTb K0TOporo cneAyeT onpeAens:!Tb co
rnaCH0 pa3Aeny 15. 

14.13 YcTpOIIICTBO HaC0CHblX ycTaH0BOK t,1 onpeAeneHt.1e 41,1cna pe3epBHblX arperaT0B cneAyeT Bbl
nonHs:!Tb cornacHo np1-1Hs:1TblX s pecny6n1-1Ke npas1-1n ycTpo111cTBa Hapy>t<HblX ceTe111 1-1 coopy>1<eH1-1111 c 
yYeT0M napannenbHOIII 1,1n1,1 nocneA0BaTenbHOIII pa60Tbl HaC0C0B B Ka>K,Q0III CTyneHl-1. 

14.14 Ha HanopHoi'.1 n1-1H1-11-1 y Ka>K,Qoro Hacoca cneAyeT npeAycMaTp1-1saTb 06paTHb1111 KnanaH, 3aABl-1>K
KY l-1 MaHoMeTp, a Ha BCaCblBatow,ei'.1- 3aABl-1>KKY l-1 MaH0MeTp. 

np1-1 pa6orn Hacoca 6e3 noAnopa Ha scacbIsatow,e111 nt.1H1-11-1 ycrnHasn1-1saTb 3aABl-1>KKY He Tpe6yeTcs:i. 

14.15 np1-1 pa3MeW,eHl-1l-1 HaC0CHblX ycTaH0B0K B 3AaHl-1s:IX, noMeW,eHl-1s:IX Tenn0BblX nyHKT0B, Heo6xo
Al-1M0 npeAycMaTp1-1saTb peweH1-1s:i, 06ecne41-1satow,1-1e s noMew,eHt.1s:ix 3AaHt.1111 AOnycrnMbIe yposH1-1 
wyMa 1-1 s1-16pa41-11-1. 

HacocHb1e arperaTbl cneAyeT ycrnHasn1-1saTb Ha s1-16po1,13on1,1pytow,1,1x ocH0BaH1-1s:ix. Ha HanopHblX 111 
BCaCblBalOW,111X nll1Hl-1s:IX cneAyeT npeAyCMaTp111BaTb ycTaHOBKY Bt.16po1,13on1,1pytow,111x BCTaB0K. 

B1-16po1,13on111pytow,111e 0CH0BaHll1s:I t,1 s1-16po1,13on1-1pytow,1-1e BCTaBKl,1 A0nycKaeTCs:I He npeAYCMaTp1!1BaTb: 

- B npm13B0ACTBeHHblX 3AaHll1s:IX, rAe He Tpe6yeTCs:I 3aW,111Ta 0T wyMa;

- B HaC0CHblX ycTaH0BKax npornsono>KapHblX BOA0npoB0A0B;

- B 0TAenbH0 CTOs:IW,111X 3AaH111s:IX 4eHTpanbHblX TennoBblX nyHKT0B npt,1 pacnono>KeHl-1111 t,1X A0 6n111>Ka111-
wero 3AaH1-1s:1 He MeHee 25 M.

14.16 HacOCHble ycTaH0BKl,1 C rl-1AP0nHeBMarn4eCKIIIMIII 6aKaMIII A0il>KHbl npeAyCMaTpl-1B8TbCs:I C nepe
MeHHblM AasneH1-1eM. nononHeH111e 3anaca B03Ayxa s 6aKe peKoMeHAyeTcs:i ocyw,ecTBns:iTb K0Mnpec
copaM111 C aBTOMaTlll4eCKIIIM 111n1,1 pY4HblM nycK0M. 

14.17 HacOCHble ycTaH0BKl,1 AJls:I npornsono>KapHblX 4ene111 cneAyeT npeAyCMaTplllBaTb C PYlJHblM III 
All1CTaH41110HHblM ynpasneHl-1eM 0T nycK0BblX KH0noK y no>KapHblX KpaH0B, a Ans:i 3AaHIIIIII BblC0T0III 
csbIwe 50 M, A0M0B KynbTYPbl, KoHcpepeH4-3anos, aKT0BblX 3anos 1,1 Ans:i 3AaH111111, o6opyAoBaHHblX 
cnp111HKnepHblMl-1 111 APeH4epHblMll1 ycTaH0BKaMlll, - C PYlJHblM, aBTOMaTll14eCKll1M 111 All1CT8HL!III0HHblM 
ynpasneH111eM. 

,QonycKaeTcs:i Ans:i no>KapoTyweH111s:1 111cnonb30BaTb xo3s:1111crneHHbIe HacocbI np111 ycnos111111 noAa4111 pac
YeTHoro paCX0Aa. np111 CHlll>KeHl/1111 AaBneHllls:I Hll1>Ke A0nycrnMoro aBT0MaTll14eCKll1 A0n>KeH BKnlO'-laTbCs:I 
no>KapHb1111 Hacoc. 

OAHOBpeMeHHO C c111rHanoM aBT0Marn'-leCK0ro 111n111 A111CT8HL!III0HH0ro nycKa HaC0C0B Ans:1 npornsono
>KapHblX 4ene111, 0TKpb1T111eM no>KapHoro KpaHa, A0n>KeH nocTynaTb c111rHan (csernso111 111 3syKoso111) s 
noMew,eH111e no>KapHoro nocrn 111n111 Apyroe noMew,eH111e c KpyrnoCYT0'-IHblM npe6b1saH111eM 06cny>1<111-
sa10w,ero nepcoHana, AJls:I 0TKpblTllls:I ::ineKTp111cp1,141,1posaHHOIII 3aABll1>KKll1 Ha o6BOAHOIII nll1Hll1111 BOA0Me
pa Ha BB0Ae B0A0npoB0Aa. 

14.18 ,Qns:i HaC0CHblX ycTaH0B0K, n0A810ll.l,111X B0AY Ha X03s:IIIICTBeHHO-nlllTbeBble, np01113B0ACTBeHHble 1,1 
npornsono>KapHble Hy>K,Qbl, Heo6xoA1t1Mo np111H111MaTb cneAytow,yto Karnrop11110 HaAe>KHocrn ::ineKTpo
cHa6>KeH111s:i: 

- I - np111 pacxoAe B0Abl Ha BHYTpeHHee no>KapoTyweH111e 6onee 2,5 n/c, a rnK>Ke Ans:i HacocHblX ycrn
H0B0K, nepepblB s pa6oTe K0T0pblX He A0nycKaeTcs:i:

- li - np111 pacX0Ae B0Abl Ha BHYTPeHHee no>KapoTyweH111e 2,5 n/c; Ans:1 >Kl,1nblX 3A8Hll1111 BblCOTOIII 28-
50M np111 cyMMapH0M paCX0Ae B0Abl 5 n/c, a TaK>Ke Ans:1 HaCOCHblX ycTaH0B0K, AonycKalOW,111X KpaTKO
speMeHHbllll nepepblB s pa6orn Ha speMs:i, Heo6xoA1t1Moe AJls:I pyYHoro BKn101.1eH111s:i pe3epsHoro n111rn
H111s:i.
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np1,1 H8B03M0>KH0Crn no MeCTHblM ycn0Bl,IRM ocyw,eCTB1,1Tb n1,1TaH1,1e H8C0CHblX ycTaH0B0K I K8Terop1,11,1 
QT ABYX H838B1,1C14MblX 1,1CTOl.JHl,1KQB 3neKTpOCHa6>KeHL-1R AonycKaeTCR ocyw,ecTBnRTb n1,1TaHL-1e l,IX QT 
0AH0ro 1,1CT0l.JHL4K8 np1,1 ycn0BL-11,1 n0,QKJ110l.J8HL4R K pa3HblM n1,1Hl,1RM HanpR>K8H1,18M 0,4 KB 1,1 K pa3HblM 
TpaHCQ)OpMaTOpaM ABYXTpaHccpopMaTOpHOIA n0ACTaHl..11414 1,1n1,1 TpaHccpopMaTopaM ,QByx 6n1,1>KaJAWl,1X 
OAHOTpaHccpopMaTOpHblX n0ACTaHI..IVIIA. 

np1,1 HeB03M0>KH0Crn o6ecnel.JeHl,1R Heo6XO,QL4MOIA H8A8>KH0CTIII 3neKTpOCHa6>KeHL4R HaC0CHblX ycrn
H0B0K A0nycKaeTCR ycTaHaBnl4B8Tb pe3epBHble H8C0Cbl C npviB0,Q0M QT ABL4rarnneJA BHYTP8HHero 
cropaHVJR. np1,1 3TOM He A0nycKaeTCR pa3M8W,8Tb VIX B no,QBanbHblX noMeW,eHL4RX. 

14.19 HacOCHble ycTaH0BKIII CIIICTeM xon0AH0ro BO,QOCHa6>KeHIIIR, 1..1111pKynR4III0HHble III 1..1111pKynRL1III0H
H0-n0BblCIIITenbHble H8C0CHble CVICT8Mbl ropRl.Jero BO,QOCHa6>KeHIIIR H8An8)1(111T npeAyCMaTplllB8Tb C 
PYl.JHblM, ,QIIICTaH41110HHblM 111n111 aBTOMaTVJl.JeCKIIIM ynpasneHVJeM. 

np111 aBTOM8Tllll.J8CK0M ynpasneHIIIIII noBblCIIITenbH0IA HaCOCHOIA ycTaH0BK0IA A0n)l(Hbl npe,QycMaTpvi
BaTbC.51: 

- aBTOM8Tllll.J8CKIIIIA nycK 1,1 0TKJ110l.J8Hllle pa60l.JIIIX H8C0C0B B 38BIIICIIIM0CTIII QT Tpe6yeMoro ,QaBneHVJR B 
CIIICTeMe; 

- aBTOMarnl.JecKoe BKntol.JeH111e pe3epsHoro Hacoca np111 asap1111AHOM 0TKntol.JeH111111 pa6ol.Jero Hacoca; 

- no,Qal.Ja 3ByKosoro 111nvi csernsoro c111rHana 06 asap1111AH0M 0TKntol.JeH111vi pa6ol.Jero Hacoca. 

14.20 np111 3a6ope B0,Qbl HacocaM1,1 1,13 pe3epsyapos cne,QyeT npe.QycMaTp111saTb He MeHee ,Qsyx sca
Cb1Batow,111x n111H111J:.i. Pacl.JeT Ka)l(,Q0JA 1,13 HL4X cne,QyeT npovi3B0,Q111Tb Ha nponycK pacl.JeTHoro pacxo,Qa 
B0,Qbl, BKJ1l0l.J8R np0TIIIB0n0)1(8pHbllA. 

np111 3a6ope B0,Qbl 1113 pe3epsyapa cne,QyeT npe,QycMaTplllB8Tb ycTaH0BKY HaC0C0B «n0A 38n14B». 8 
cnyYae pa3MeW,eHIIIR HaC0C0B BblWe ypoBHR B0,Qbl B pe3epsyape cne,QyeT npe,QycMaTpl11B8Tb ycTp0L-1-
CTBa ,Qn.51 3an111BKIII HaC0C0B 111n1,1 ycTaHaBnl4B8Tb caM0BC8Cb1B8IOW,llle HaC0Cbl. 

YcTpOIACTBO O,QHOL-1 BCaCblBatow,eJ:-1 nlllHllll,1 ,QonycKaeTCR np111 ycTaH0BKe HaC0C0B 6e3 pe3epBHblX arpe
raT0B. 

15 EMKOCTIII AIUI BOAbl 

15.1 EMKOCTIII AnR B0,Qbl (Bo,QoHanopHble 6awHvi, pe3epsyapb1, rlll,QponHeBMaT111l.JecK111e 6aK111, aKKY
MynRTOpbl Tenn0Tbl III ,Qp.) ,Q0n)l(Hbl C0,Qep>KaTb B0AY B o6beMe, ,Q0CTaTOl.JH0M ,QnR peryn111p0B8HIIIR 
HepaBH0MepH0CTIII BO,QonoTpe6neHl,1R .. 

np111 Hanllll.JIIIIII np0TIIIB0n0)l(apHblX ycrp0L-iCTB YK838HHble eMK0CTIII xono,QH0ro B0A0npoB0,Qa ,Q0n>KHbl 
T8K)l(8 C0,Q8p)l(8Tb HenplllK0CH0BeHHblL-1 npOTIIIBOnO)l(apHbllA 3anac B0,Qbl. 

T111n eMK0CTIII, 1..1enecoo6pa3HOCTb ee ycTp0L-iCTBa 1,1 MeCTO pacnono)l(eHIIIR H8,Qn8)1(111T onpe,QenRTb Ha 
0CH0BaHIIIIII TeXHIIIK0-3K0H0Mllll.JeCKIIIX pacl.JeT0B. 

nPMME'-IAHIIIE - r1,1AponHeBMaT11YeCKl'1e 6aKl'1 He peKOM6HAY6TCR npl'1M6HRTb AJ]R xpaHeHl'1R npornsono>KapHoro 3anaca 
BOAbl. 

15.2 5e3HanopHble 6aK111-aKKyMyn.flTOpb1 B c1,1crnMax xono,QHoro III ropRYero BO,QOCHa6)1(eH111R cne,Qy
eT npe,QycMarp111BaTb ,QnR co3,QaH111R 3anaca B0,Qbl B 6aHRX, npaYel.JHblX, 111 y APYrlllX norpe6vireneJA, 
IIIMelOW,IIIX cocpe,Q0TOl.JeHHble KpaTK0BpeMeHHble pacxo,Qbl B0,Qbl. 

15.3 B 6bJTOBblX 3,Q8H1,1.51X III noMeW,eHIIIRX np0MblWneHHblX npeAnPlll.flTIIIIA C l.JIIICn0M ,QyweBblX ceTOK B 
rpynnoBblX ycrnH0BKax 1 O 111 6onee B cnyYae HeB03M0)l(H0CTIII 06ecneYeH111R no,Qa'-1111 Heo6xo,Q111Moro 
pacxo,Qa B0,Qbl Hap�HblMIII ceTRMIII III coop�eHIIIRMIII ,QnR C03,QaHIIIR 3anaca B0Abl cneAyer ycrpa111-
sarb 6e3HanopHble 6aKlll-aKKyMynRTOpbl. OTK83 QT ycTp0IACTBa 6aKOB-aKKyMynRTOpOB ,Q0n)l(eH 661Tb 
o6oCHOBaH. 
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15.4 Bb1corn pacnonm1<eH1-H1 BOAOHanopHoro 6aKa (a TOM 1.-n-1cne 6aKa rops:iLJeiil BOAbl) 111 Mll!Hll!Manb
Hoe AaBneHll!e B r111AponHeBMaT1-1'-l€CKOM 6aj<e AOn>t<Hbl o6ecne'-lll!BaTb He06XOAt.1MOe AaBneH1-1e BOAbl 
nepeA BOAOpa360pHOIII apMaTypoiil, a B Cll1CTeMax npoTll!BOnO)l(apHoro 1-1n111 06beAl-1HeHHOro BOAOnpo
BOAa He06XOAl-1MOe AaBneHl-1€ y BHYTP€HHl-1X no)l(apHblX t<paHOB AO nonHoro 1113paCXOAOBaHl-1s:I npoTl-1-
BOnO)l(apHoro 3anaca BOAbl. 

nPIIIME4AHIIIE - B C"1CTeMax ueHTpaI1"130BaHHOro ropsi4ero BOAOCHa6)1(eHll!Sl 6aKlll-aKKYMYI1SlTOpbl npeAYCMaTp"1BaTb He cne
AYeT, 3a IIICKill04eHll!eM CI1Y4aeB, KOrAa OHIII He06XOA"1Mbl AflSl C03AaHll!Sl 3anaca BOAbl (B 6aHSlX, npa4e4HblX, B AYWeBblX 6blTO
BblX 3AaH"11ii np0"13BOACTBeHHblX npeAnpil!SlTllllii iii T.n.). 

15.5 BoAOHanopHble 1-1 rl-1ApOnHeBMaT1-1'-1eC1<111e 6a1<111 BOAbl, a Tal{)l{e 6a1<1.1-a1<1<yMyns:iTOpbl HaAn€)1(1-1T 
1113rQTOBns:!Tb 1113 MeTanna C Hap�HOIII 1-1 BHYTP€HHelll aHrnt<oppO3111OHHOiil 3al..L.!111TOIII; np111 3TOM Anfl 
BHYTP€HH€111 aHTl-1t<Opp03111OHHOiil 3all!l-1Tbl cneAyeT np1-1MeHS'!Tb MaTep111anbl, npOW€AW111e caH111TapHO-
3n111AeMll1Onor111LJec1<y10 3t<cnepTl-13Y 1-1 111Me10ll!l-1e cooTBeTCTBYIOI..L!ee pa3peweH1-1e. 

Ans:i 6a1<os-a1<1<yMyns:1rnpos c111cTeM rops:iLJero BOAOCHa6)1(eH111s:i rnnno0y10 1,13ons:1L111110 cneAyeT npeAy
cMaTp111saTb no pac4eTy. 

15.6 BoAOHanopHble 6a1<1-1 111 6a1<111-a1<1<yMyns:1TOpb1 (6e3HanopHb1e) cneAyeT ycrnHa0n1110aTb a 0eHT1-1-
n111pyeMOM 1-1 OCBell!aeMOM noMell!eHll1111 BblCOTOIII He MeHee 2,2 M C nonO)l(l-1TenbHOIII TeMnepaTypo111. 

Hecyl..L.!111e t<OHCTPYl<L.\1-1111 noMell!eHll1S'I HaAne)l(ll1T BblnOnHS'!Tb 1113 Heropl0'-ll-1X MaTep1-1ano0. PaccTOs:!Hll1S'I 
Me�y BOAOHanopHblMll1 6at<aMl-1 1-1 CTpO1-1TenbHblMl-1 t<OHCTPYKL.\111s:IMll1 AOn)l(Hbl 661Tb He MeHee O, 7 M; 
Me�y 6at<aMl-1 111 CTpO111TenbHblM111 t<OHCTPYl<L.\111s:IMl-1 co CTOpOHbl pacnono)l(eHl-1S'I nonnaBt<OBOro t<nana
Ha - He MeHee 1 M; oT sepxa 6a1<a AO nepet<pb1T111s:1 - He MeHee 0,6 M. 

noA 6a1<aM111 cneAyeT npeAyCMaTp111BaTb nOMOHbl. PacCTOS'IHl-1e OT nOAAOHa AO ,QHa 6at<a AOJl)l(HO 
661Tb He MeHee 0,5 M. 

15.7 Ans:i BOAOHanopHblX 6a1<0B 1-1 6a1<0B-aKKyMyns:1rnpo0 (6e3HanopHb1X) cneAyeT npeAycMaTp111-
BaTb: 

a) Tpy6y Ans:i noAa'-11-1 BOAbl a 6aK c nonnaBKOBblMl-1 1<nanaHaM1-1. nepeA Ka�blM nonnaBKOBblM t<nana
HOM HaAne)l(ll1T ycTaHaBnl-1BaTb 3anopHbllll BeHTll1Jlb 111n111 3a,QBll1)1(Ky;

b) OTBOAs:Jll!YIO Tpy6y;

c) nepen111BHYIO Tpy6y, np111coeAl-1HS'leMy10 Ha BblCOTe Hall1Bb1Cwero AOnycrnMoro ypoBHS'I BO,Qbl B 6aKe;

d) cnycKHYIO Tpy6y, np111coeA1-1Hs:1eMy10 K AH1111..L!Y 6a1<a 1-1 K nepen1-1sHO111 Tpy6e c seHrnneM 1-1n111 3aABl-1)1(
KOIII Ha np111coe,Qll1HS'leMOM yYaCTKe Tpy6onpoBOAa;

e) ycTpOIIICTBa, 06ecne'-l111Ba10ll!ll1e o6MeH xonOAHOIII BO,Qbl B 6aKaX, npeAHa3HaLJeHHblX Ans:I xpaHeHll1S'I
BOAbl n111Tbe0oro KaYecTaa (B Te4eH111e He 6onee 48 Yacos);

f) L.\111pKyns:!L.\111OHHYIO Tpy6y Anfl noMep)l(aHll1s:1 npl-1 He06XOA111MOCTl-1 noCTOS'IHHOIII TeMnepaTypbl rops:i
'-lelll BO,Qbl B 6aKe-aKKyMyns:irnpe BO apeMs:J pa604111X nepepb!BOB; Ha L1t.1pKyns:JL1l-10HHOIII Tpy6e cneAyeT
npeAycMaTp1110aTb ycTaHoBKY o6parnoro t<nanaHa c BeHrnneM 1-1n111 3aABl-1)1(KOIII;

g) BO3AYWHYIO Tpy6y (.Q111aMeTpOM 25 MM), coe,Ql-1HS'IIOI..L!YIO 6aK c aTMOCcpepo111;

h) AaT'-11111<111 ypoBHs:I BOAbl B 6aKax Ans:J Bt<nl04eHl-1s:1 111 Bblt<nl04eHll1s:I HaCOCHblX YCTaHOBOK;

i) y1<a3arnn1.1 ypoBHS'I BOAbl B 6aKax 111 ycTpoiilcTBa Anfl nepeAaLJ111 111x noKa3aH111111 Ha nynbT ynpasneH1-1s:1;

k) BOAOOTBOAHYIO Tpy6y Ans:1 OTBOAa BO,Qbl 1-13 nOMOHa.

noAalOI..L.!111€ 111 OTBOAs:11..L.!111e Tpy6bl MOrYT 661Tb o6b0Al-1H0Hbl B OAHY, B 3TOM cnyLJae Ha OTBeTBneHl-11-1 
n0Aa10ll!eiil Tpy6b1 K AHl-11..L!Y 6aKa cne,QyeT npe.QycMaTp1-1saTb o6paTHbllll t<nanaH 111 3a,(!,B111)t<KY 1-1n1-1 BeH
Tll1nb. 
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np111 OTCYTCTBIIIIII ClllrHamt3al\llllll YPOBHS1 BOAbl B BOAOHanopHOM 6aKe Heo6XOAIIIMO npegycMaTplllBaTb 
rnrHaJlbHYto Tpy6Ky g111aMeTpOM 15 MM, npt-1coeg111HS1eMyto K 6aKy Ha 5 CM Hlll)Ke nepeJllllBHOIII Tpy6bl, C 
BblBOAOM ee B paKOBIIIHY ge)KypHoro noMe1J..1eHIIIS1 HaCOCHOIII ycTaHOBKIII. 

15.8 r111gponHeBMaT111YeCKllle 6aKIII AOJl)KHbl 661Tb o6opy,QoBaHbl nogato1J..1elll, OTBOAS11J..1elll III cnycKHOIII 
Tpy6aMIII, a TaK)Ke npegoxpaHIIITeJlbHblMIII KilanaHaMIII, MaHOMeTpOM, ,QaT4111KaMIII ypoBHS1 III ycTpo111-
CTBaMIII ,QJ1S1 nononHeH111S1 111 peryn111posaH111S1 3anaca so3gyxa. 

15.9 r111gponHeBMarnYeCKllle 6aKIII Hagne)KIIIT ycrnHaBJllllBaTb B noMe1J..1eHIIIS1X, rge paCCTOS1Hllle OT 
sepxa 6aKOB ,QO nepeKpblTIIIS'I III Me)K,Qy 6aKaMIII III ,QO CTeH - He MeHee 0,6 M. 

15.1 O Pe3epsyapb1 gns:i c6opa BO.Qbl B c111cTeMax o6opornoro BO.QOCHa6)KeH111s:1 111 e c111crnMax c no
BTOpHblM 111cnOJ1b3OBaHt-1eM 8O,Qbl gonycKaeTCS'I pa3MelJ..laTb BHYTPIII III BHe 3AaHlllll1. Pe3epeyapbl cne
,QyeT npe,QycMaTp111eaTb 8 COOTBeTCTBl-1111 C npas11111aM111 Ha Hapy>KHble cern III coopy>KeHIIIS'I BOAOCHa6-
)KeHIIIS'I. 

BMeCTIIIMOCTb pe3epeyapa Heo6XOAIIIMO onpegeJls:ITb no rpacp111KaM nplllTOKa 8O,Qbl III pa60Tbl HaCOCOB. 

16 AononHMTenbHble Tpe6oeaHMff K CMCTeMaM BHyrpeHHero BOAOnpOBOAa e 
oco6blX npMpOAHblX III KnMM3TM'48CKMX ycnoBMSIX 

npoCa,QO'fHbl8 rpyHTbl 

16.1 Tpy6onpoBO,Qbl 8O,QOnpOBO,Qa BHYTPll1 3,QaHll1s:I peKOMeHgyeTCS'I pa3MelJ..laTb BblWe ypoBHS1 nona 
nepeoro lllfllll no,QBaJlbHOro :na)Kel/l OTKpblTOl/1 npoKila,QKOl/1, ,QOCTynHOlll ,QJls:1 OCMOTpa 111 peMOHTa. 

16.2 YcTpOIIICTBO eogonpoBO,QHblX BBO,QOB 111 npoKJla,QKY Tpy6onpoBO,QOB no,Q noflOM BHYTPll1 3,QaHIIIS1 
np111 rpyHTOBblX ycnOBIIIS'IX rnna li CJle,QyeT npegycMaTplllBaTb 8 8O,QOHenpOHIIIL\aeMblX KaHanax C YKilO
HOM 8 CTOpOHY KOHTPOilbHblX KOJlOAL\eB . .D,n111Hy 8O,QOHenpOHIIIL\aeMblX KaHailOB Ha 88O,Qax 8 3AaHIIIS1 
OT Hapy>KHOro o6pe3a cpyH,QaMeHTa 3,QaHll1S1 ,QO KOHTpOilbHOro KOJIO,Ql\a Heo6XO,Qll1MO np111Ht-1MaTb 8 
3aBIIICIIIMOCTll1 OT TOillJ..IIIIHbl CilOS'I npoca,QOYHblX rpyHTOB III OTHOCIIITeJlbHOl/1 npOCa,QOYHOCTIII 6onee 20 

CM 111 ,QlllaMeTpOB Tpy6onpoBOAOB no Ta6Jlllll\e 7. 

Ta6mtl-'a 7 

To11�111Ha cnos:i Arn1Ha KaHana, M, np111 AlllaMe-rpe -rpy6onpoeoAa, MM 

npocaAO'fHoro rpyHTa, M AO 100 I OT 100 AO 300 I ce.300 

,Qo 5 np111H111MaeTC.s:I KaK Afl.s:1 Henpoca,Q04HblX rpyHTOB 
OT 5.Qo 12 5 I 7,5 I 10 

Cs.12 7,5 I 10 I 15 

16.3 YcTpOIIICTBO BO,QonpOBO,QHblX BBOAOB III npOKila.QKY 8O,QOnpoBOAOB np111 8O3Be,QeHIIIIII 3,QaHll1111 8 
rpyHTOBblX YCilOBIIIS'IX rnna I, a TaK)Ke 8 rpyHTOBblX YCflO8111S1X rnna li C nOJlHblM ycTpaHeHllleM npoca
,QOYHblX CBOIIICTB rpyHTOB no BCel/1 nI1OlJ..la,Qll1 3,QaHll1S1 Cfle,QyeT npe,QycMaTplllBaTb KaK Afls:I Henpoca
,QOYHblX rpyHTOB. 

np111 OTHOCIIITeJlbHOl/1 npoca,QO4HOCTIII MeHee 20 CM, ,QaHHble, yKa3aHHble 8 Ta6n1111...1e 7, yMeHbWatoTCS1 
Ha 20%. 

16.4 npoKila,QKa 8O,QOnpoBO,QHblX 88O,QOB Hlll)Ke no,QOWBbl cpyH,QaMeHTOB He ,QonycKaeTCR 

16.5 B MeCTaX ycTpO111CTBa 8O,QOnpOBOAHblX 88O,QOB cpyH,QaMeHTbl cne,QyeT 3amy6ns:1Tb He MeHee 
YeM Ha 0,5 M Hlll)Ke flOTKaTpy6onpoBO,Qa. 

16.6 ,Qns:i KOHTpom, aa yi-eYKOIII 8O,Qbl 1113 Tpy6onpOBO,QOB, npOilO)KeHHblX 8 KaHanax, cnegyeT npe,Qy
CMaTplllBaTb ycTpOIIICTBO KOHTPOflbHblX KOflO,Ql\eB ,QlllaMeTpOM 1 M. PacCTOS'IHllle OT ,QHa KaHana ,QO ,QHa 
KOflOAL\a cne,QyeT nplllHIIIMaTb He MeHee 0,7 M. CTeHKIII KOflO,Ql\a Ha BblCOTY 1,5 M III ero AHllllJ..le ,QOfl)K
Hbl IIIMeTb rtA,QpO1113OflS1l\llllO. np111 ycTpO111CTBe KOflOAl..leB 8 rpyHTOBblX ycnOBIIIS1X rnna li OCHOBaHIIIS'I no,Q 
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KOnOA4bl Heo6XOA"1MO ynnoTHS'!Tb Ha my61t1Hy 1 M. 

KoHTponbHble Kono,Q4b1 cne,QyeT o6opy.QoBaTb aBTOMarn4eCKOIII c1t1rHan1,13a41,1e111 o noRaneH1,11,1 a Hlt1X 
8O,Qbl. 

16. 7 B MeCTaX np1t1MblKaHl,1R KaHanoa K cpyH,QaMeHTY 3,QaH"1R Heo6XOA"1MO npe,QycMaTp1t1BaTb 
ycTpOIIICTBa, npe,QOTBpa1..1.1a10l..l.\l,1e BO3MO}KHOCTb npoTeKaHl,1R 8O,Qbl 1,13 KaHanoa B rpyHT, np1,1 3TOM 
cneAyeT 06ecne41,1aaTb cao6oAHYIO ocaAKY Hecy1..1.11,1x KOHCTpyK41t1111. 

16.8 np1,1coe,Q1,1HeH1t1e 88O,QOB K BHYTPeHH"1M ceTRM, yKna,QblBaeMblM Hl,1)Ke ypoBHR nona, cne,QyeT 
npe,QycMaTp1,1aaTb B BOAOHenpoH1,14aeMblX np1t1RMKax. 

16.9 B cpyH.QaMeHTax IAJll,1 crnHax no,Qaanoa AnR npoKnaAKIA Tpy6onpoao,Qoa cne.QyeT npe,QycMaT
p1,1aaTb OTBepcrnR, 06ecne41,1aa10l.l.11Ae 3a3op Me}K,Qy Tpy60111 1,1 CTpo1,1TenbHblMIA KOHCTPYK41,1RMl,1, paa
Hble 1/3 pac4eTHOIII BeJ11A41AHbl npocaAKl,1 OCHOBaHl,1R 3,QaHl,1R, HO He MeHee 0,2 M. 

3a30pbl B npoeMax cne,QyeT 3anonHRTb nnoTHblM 3JlaCTlt14HblM BOAOIA f83OHenpOH1A4aeMblM MaTeplA
anoM. 

CeMCMM4eCKMe paMOHbl 

16.1 O ,QnR ceTelll IA coop�eHl,11/1 BO,QOCHa6}KeHIAR AJ1R palllOHOB c cel/lCMIA4HOCTblO 7-9 6annoa cne,Qy
eT npeAyCMaTp1AaaTb cne41,1anbHbte Meponp1,1RrnR no o6ecne4eH1,110 no,Qa41A BO.Qbl AnR TyweH1,1R no
}Kapoa, KOTOpb1e MOfYT BO3Hl,1KHYTb nplA 3eMneTpRceH1,11,1, 6ecnepe60111Hy10 no,Qa4y n1,1Tbeao111 BO.Qbl, a 
TaK}Ke no,Qa4y BO,Qbl Ha HeOTJlO}l<Hble H�bl npO!,1380,QCTBa. 

K TaKIAM Meponp1,1RT1,1RM MO>KeT OTHOCIATbCR ycTpoi7!CTBO np1,1 BO3MO)KHOCT1t1 KOnb4eBblX C1,1CTeM BOAO
CHa6)KeHl,1R, cei71CMO3al.l.11,1Ta HaCOCHblX 1,1 aneKTp1,14eCKIAX ycTaHOBOK, ycTpOL7!CTBO B ,QonycrnMblX Me
CTaX aaaplAIIIHblX HaCOCOB, CO3,QaH1,1e ,QOnonH1,1TenbHblX 3anaCHblX 1,1 peryn1,1py10l..l.\l,1X eMKOCTe111 1,1 T.n. 

16.11 ,QnR 3,QaHl,1111 npoMblWJleHHblX npe,Qnp1ART"1L71, pa3Me1..1.1aeMblX B pa111OHax C cel/lCM1,14HOCTblO 8 1,1 9 
6annoa, KOf.Qa npeKpa1..1.1eH1,1e no,Qa41,1 BOAbl MO)KeT Bbl3BaTb aaap1A1,1 1,1111A 3Ha41,1TeJ1bHb1e MaTep1Aanb
Hb1e y6blTKIA, cne,QyeT npe,QycMaTp1,1aaTb ABa BBOAa C IACnOJ1b3OBaHl,1eM AByx He3aBl,1Cl,1MblX 1,1CTO4Hl,1-
KOB BOAOCHa6>KeHl,1R 

16.12 )l(ecTKaR 3a,QenKa Tpy6 a Kna,QKe cTeH 1,1 a cpyH,QaMeHTaX He ,QonycKaeTcR. np1,1 nponycKe Tpy6 
4epe3 CTeHbl 1,1 Q)YHAaMeHTbl AOJl)KeH o6ecne41ABaTbCR 3a3op He MeHee 0,2 M. 3a3op AOJl)KeH 3anon
HRTbCR anacrn4Hb1M1,1 Herop1041,1M1,1, BOAO 1,1 ra3OHenpoH1,14aeMb1M1,1 Marnp1,1anaM1,1. 

16.13 YKnaAKY Tpy6 no,Q cpyHAaMeHTbl 3AaH1A111 cne,QyeT npeAycMaTp1,1aaTb a ct:>YTnRpax 1,13 cTaJ1bHb1x 
l,1Jll,1 >KeJle3o6eTOHHblX Tpy6, nplA 3TOM paCCTORHIAe Me}K,Qy aepXOM ct:>YTnRpa 1,1 nO,QOWBOIII cpyH,QaMeH
Ta AOJl)KHO 661Tb He MeHee 0,2 M. 

16.14 BHYTPl,1 3,QaHIAL71 B MeCTaX nepece4eHl,1R ,QecpopMaLJ,1,10HHblX WBOB Ha Tpy6onpoao,Qax CJle,QyeT 
npe,QycMaTp1,1aaTb ycTaHOBKY KOMneHCaTopoa. 

16.15 Ha BBOAaX nepe,Q 1,13MeplATeJlbHblMl,1 ycTpOIIICTBaMIA, a TaK}Ke B MeCTaX np1ACOe,Q1AHeHl,1R Tpy6o
npoBOAOB K HacocaM IA 6aKaM He06XO,Q1,1MO npe,QycMaTplABaTb rn6K1,1e coe,Ql,1HeHIA51, ,QonycKalOl..l.ll,1e 
ymoab1e 1,1 npo.QOJlbHble nepeMe1..1.1eH1,151 KOHu,oa Tpy6onpoao,Qoa. 

16.16 BBO,Qbl BO,QonpOBO,Qa, BHYTpeHHIAe BOAOnpOBO,QHble cern, Tpy6onpOBO,Qbl HaCOCHblX ycTaHO
BOK, ycTaHOBOK O41ACTKl,1 1,1 nOAfOTOBKIA 8O,Qbl, a TaK}Ke aeprnKaJlbHble Tpy6onpoBO,Qbl (CTORKIA) BOAO
HanopHblX 6aKOB cne,QyeT BblnOJlH51Tb IA3 CTaJlbHblX Tpy6 IAJll,1 no111,1MepHblX Tpy6 l,1Mel01..1.11AX COOTBeT
CTBYIOl..l.\l,1e ceprncplAKaTbl. 

nplAMeH51Tb AJ151 3Tlt1X 4e11e111 4YfYHHble, ac6eCTOU,eMeHTHble, a TaK}Ke CTeKnRHHble Tpy6bl He ,QOnycKa
eTCR. 

16.17 np1,1 BblnOJlHeHIAl,1 caapO4HblX pa6oT no ocy1..1.1ecTBJleHl,1IO CTblKOB coe,QIAHeHIAIII CTaJlbHblX Tpy6 
CJleAyeT 06ecne41,1aaTb paBHOnp04HOCTb caapHOfO coe,QIAHeHIA51 C TeJlOM Tpy6bl. CaapHble coe,Ql,1He-
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Hlllfl Tpy6onposo.QOB, npoKna.QblBaeMblX s pai4oHax c cei4cMW-tHOCTbto 9 6annos, cne.QyeT yc111n111saTb 
HaKna.QHblMIII MyqnaM111 Ha csapKe. 

noApa6aTb1eaeMb1e Tepp111Top1,1111 

16.18 ,Qnfl CIIICTeM BHYTpeHHero BOP,onpOBOP,a xono.QHOL°4 III ropfl4ei4 BO.Qbl B 3.QaHlllflX, CTPOfll..LIIIIXCfl B 
ycnos111s:1x no.Qpa6aTb1saeMblX Tepp111rnp111i4, cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb Meponp111s:1T111s:1 no 3al.L.1111Te OT 
B03.Qei4CTBlllfl P,ecpopMa1..1111i4 rpyHTa 3eMHOi4 nosepXHOCTIII III sneMeHTOB caMIIIX 3.QaHllli4. 

16.19 Q)f(111.QaeMb1e senlll4111Hbl C.QBlllroB 111 .Qeq>opMa1..1111i4 3eMHoi4 nosepxHocrn .Qnfl Ha3Ha4eHlllfl Mepo
np111s:1rni4 no 3a1..L.1111Te Tpy6onpoBO.QOB Heo6xo.QIIIMO np111H111MaTb no .QaHHblM ropHoreonor111YecKoro 
o6ocHoBaHlllfl .Qnfl npoeKT111pyeMoro 3.QaHIIIR 

Benlll4111Hbl nepeMe1..L.1eH111i4 OTP,enbHblX OTCeKOB 3.QaHlllfl III ero sneMeHTOB nplllHIIIMatoTCfl no P,aHHblM 
pacYeTOB reonoros. 

16.20 ,Qnfl yMeHbWeHlllfl yc111n111i4 B Tpy6onpoBOP,aX, Bbl3B8HHblX nepeMe1..L.1eHl/lflMIII KOHCTPYK'-lllli4 3.Qa
Hllli4 scneACTBl/le nOApa60TKIII, cne.QyeT ysenlll4111BaTb noAaTnlllBOCTb Tpy6onpOBO.QOB 38 C4eT np111Me
HeHlllfl KOMneHCIIIPYIOI..LIIIIX ycTpoi4cTB, pa1..1111OHanbHOro pa3Me1..L.1eHlllfl III Bbl6opa rnna y3nOB KpenneHlllfl 
111 nponycKa Tpy6 Ha BBO.Qe. 

16.21 ,Qnfl BBO.QOB B 3.Q8Hlllfl cneP,yeT np111MeHf1Tb Bce B111.Qbl Tpy6 C Y4eTOM H83Ha4eHlllfl BOP,onposo
P,a, Tpe6yeMoi4 npO4HOCTIII Tpy6, KOMneHca1..11110HHOi4 cnoco6HOCTIII CTblKOB, a TaK)f(e pe3ynbTaTOB TeX
HIIIKO-3KOHOMlll4eCKIIIX pac4eTOB. 

16.22 CTblKOBble coeP,111HeHlllfl ceKI..IIIIOHHblX Tpy6onpoBO.QOB AOn)f(Hbl 661Tb noP,aTnlllBblMIII 38 C4eT 
np111MeHeH111s:1 ynnoTHIIITenbHblX ynpyrnx Kone1..1 111n111 repMeTIIIKOB. 

16.23 Ha BBOP,ax BOP,OnpOBOP,a xonOP,HOi4 BO.Qbl B 3.Q8Hlllfl, CTpOfll..LlllleCfl Ha noP,pa6aTblBaeMblX Tep
plllTOPlllflX rpynn I 111 11, cne.QyeT npe.QycMaTp111saTb KoMneHca1..1111OHHble ycTpoi4crna. Ha BBO.Qax B 3.Qa
Hlllfl, cTpOfll..Lllllecs:1 Ha no.Qpa6aTb1saeMblX Tepp111rnp111s:1x rpynn III III IV, ycTaHOBKY KOMneHca1..1111OHHblX 
ycTpOi4CTB cneAyeT npe.QycMaTp111B8Tb np111 P,nlllHe BBOP,a CBblWe 20 M. 

Ha rnpp111Top111111 cTpos:11..L.1erocs:1 3.QaH111s:1, r.Qe s pe3ynbTaTe noApa6oTOK OlKIII.QaeTCfl o6pa30BaH111e ycTy
noB, npoma.QKY nOP,3eMHblX BBO.QOB cne.QyeT ocy1..L.1eCTBfiflTb B KaHanax, np111 3TOM 383OP MelKP,y Bep
XOM Tpy6b1 111 nepeKpbIT111eM KaHana .QonlKeH 661Tb He MeHee pac4eTHoi4 BblCOTbl ycTyna. 

16.24 ,Qnfl Tpy6onpOBO.QOB BHYTpeHHero BOP,OnpoBOP,a 3.Q8Hlllfl 111n111 ero OTP,enbHblX ceK1..1111i4, 381..L.11111..L.1a
eMoro OT B03.Qei4CTBlllfl noP,pa6oTOK no lKeCTKOi4 KOHCTPYKTIIIBHOi4 cxeMe, P,OnonHIIITenbHOi4 381..L.1111Tbl He 
Tpe6yeTCfl. 

B 3P,8HlllflX, 381..L.11111..L.18eMblX no noP,aTnlllBOi4 KOHCTPYKTIIIBHOi4 cxeMe, KpenneHllle Tpy6onpOBO.QOB K sne
MeHTaM 3AaHllli4 .QOn)f(HO 06ecneY111BaTb oceBble III nonepe4HbIe (rop11130HTanbHb1e, BeprnKanbHble) 
nepeMe1..L.1eH111s:1 Tpy6onpoBo.Qa. 

B TaKIIIX 3.Q8HlllflX CKpblTafl npoKnaP,Ka Tpy6onpOBO.QOB He P,onycKaeTCfl. 

16.25 B 3.QaHlllflX, 381..L.11111.48eMblX nYTeM BblpaBHIIIB8Hlllfl .QOMKpaTaMIII 111n111 APYrlllMIII ycTpoi4cTBaMIII, 
P,On)f(Hbl 661Tb npe.QyCMOTpeHbl MeponplllflTlllfl, 06ecne'-IIIIBato1.4111e HOpManbHYIO 3KCnnyaTal..lllllO Tpy6o
npOBOAOB. 

B TaKIIIX 3.QaHlllflX, B Ka'-leCTBe Mep 3aL41ATbl B MeCTaX nOP,Knto'-leHlllfl CTOSIKOB K Mar111cTpan111 III Kpenne
Hlllfl pa3BO.Qfll.41AX Tpy6onpoBO.QOB K sneMeHTaM 3.QaHlllfl, pacnono)f(eHHblX Ha)], WBOMCKOnb)f(eHlllfl, 
cneAyeT npe.QycMaTplllBaTb KOMneHcaTOpbl, 06ecne'-1111Bato1.4111e rop1113OHTanbHbIe III BeprnKanbHble 
nepeMe1.4eH111si Tpy6onpoBo.QoB. Ben111Y111Ha nepeMe1.4eH111i4 onpe.Qens:1eTcsi pac'-leTHoi4 no.QaTm1socTbto 
3.Q8Hllli4 III TeMnepaTypHblMIII y.QnlllHeHlllflMIII Tpy6onpoBO.Qa. 

16.26 BBOAbl B 3.Q8Hlllfl, COCTOflL4llle 1113 HeCKOnbKIIIX OTCeKOB, cne.QyeT npeP,ycMaTplllBaTb caMOCTOfl
TenbHblMIII Ha K8)1()],bli4 OTCeK . .QonycKaeTCfl ycTpOi4CTBO O.QHOro BBOAa B OAIIIH 1113 OTCeKOB np111 ycTa
HOBKe KOMneHcaTopoB B MeCTaX nepece4eHlllfl Tpy6onpoBOP,8MIII P,ecpopMal..llllOHHblX WBOB. 
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BapVlaHT ycTpOLIICTBa BBO,QOB onpe,QernieTCS'l TeXHVIK0-3KOHOMW-feCKVIMVI noKa3aTens:iMVI. 

16„27 npVI npoKna,QKe TpaH3VITHblX BHYTPVIK
4

BapTanbHblX ceTelil BO,QOCHa6>KeHVIS'l no TeXHVl4eCKVIM no,Q
nonbs:lM 1,1n1,1 no,QsanaM 3.QaHVIIII cne,QyeT npe.QycMaTpVIBaTb Meponp1,1s:irns:i, VICKmo4atOll.\Vle rnnosoe 
B38VIMO,QelltCTBVle Tpy6onpoBO,QOB C KOHCTPYKLIVls:lMVI 3,Q8HVIIII. 

KoMneHcaTOpbl Ha TaKV1X Tpy6onposo,Qax Heo6xo,QV1Mo pacnonaraTb s Mecrnx nepece4eH1,1s:i .Qecpop
Ma41110HHblX WBOB 1,1 Ha OTBeTBneHV1s:lX QT Tp8H3l,1THOro Tpy6onpoBO,Qa K CTOS'lKaM BHYTpeHHeii\ cern. 
He ,QonycKaeTcs:i nepece4eH1,1e Tpy6onposo,QaM1,1 .QecpopMa41,10HHblX wsos B npe,Qenax 3Ta>Keii\ 3.Qa
HVl&it. 

16.28 BHYTPV1 no,Qnonbs:i 1,1n1,1 no,Qsana 3.QaH1,1ii\ Tpy6onposo.Qbl ,QonycKaeTcs:i npoKna.QblBaTb Ha caMo
cTOs:iTenbHblX onopax 1,1 KpOHWTeiitHax, npVIKpenns:ieMblX K creHaM. KpenneHVle rpy6onpoBO.QOB K ono
paM ,Qon>KHO ,QonycKaTb ocesb1e 1,1 seprnKanbHble nepeMell.\eH1,1s:i rpy6. 

16.29 ,Qns:i 3,QaHl,1111 B 30HaX, r,Qe B03MO>KHO Bbl,QeneH1,1e PYAHVl4HOro ra3a Ha nosepXHOCTb 3eMnV1, 
cne,QyeT npe,QyCMOTpeTb 3all.\V1TY BBO,QOB BO,QOnpoBO,Qa QT npOHV1KaHVIS'l no Hl,1M ra3a B no,Qsanbl 1,1 
no,Qnonbs:i 3rnx 3.QaH1,1111. 

16.30 npVI ycraHOBKe r1,16KV1X KOMneHcaropoB l,1X KOMneHCVIPYIOll.\8s:l cnoco6HOCTb ,QOn>KHa onpe,Qe
ns:iTbCS'l 1,1CXO,Qs:l 1,13 pac4eTHblX sen1,141,1H nepeMell.\eHl,1111 CMe>KHblX OTCeKOB 3,Q8Hl,1s:l 1,1 TeMneparypHblX 
y.QnV1HeHl,1Lil rpy6onpOBO,QOB. 

16.31 YKna.QKY rpy6 no.Q cpyH.QaMeHTaMV1 3.QaH1,1111 cne,Qyer npe.QycMaTpV1BaTb B q:>YTns:ipax 1,13 cranb
HblX rpy6. Pac4eT Ha np04HOCTb Q)YTns:lpOB Heo6XO,Q1,1MO BblnOnHS'lTb C Y4eTOM Harpy30K QT B03,Qeii\
CTBVIS'l ,QecpopMa41,117i OCHOB8H1,1111. 

16.32 )f(ecTKas:l 3a,QenKa Tpy6onpOBO,QOB B Kn8,QKe CTeH 1,1 cpyH,QaMeHTaX 3,Q8H1,1Lil He ,QonycKaeTCSl. 

OTBepcrns:i ,Qns:i nponycKa rpy6 4epe3 CTeHbl 1,1 cpyH.QaMeHTbl ,Qon>KHbl 06ecne41,1saTb 3a3op Me>K.Qy 
rpy6oii\ 1,1 CTpo1,1renbHblMl,1 KOHCTPYKLIV1s:lMl,1, paBHblllt pac4eTHOIÎ1 Benlt141t1He ,QecpopMa41,117i OCHOB8Hl,1s:l 
3.QaH1,1s:i. 3a3opb1 s npoeMax Q)YHAaMeHTOB cne.Qyer 3anonHs:iTb nnoTHblM 3nacrn4HblM BOAO 1,1 ra30-
HenpoH1t14aeMblM Marep111anoM. 

16.33 B MeCTaX npV1MblKaHV1s:l KaHanoB K cpyH,QaMeHTY 3,QaHV1s:l AOn>KHbl npe,QycMaTpVIBaTbCS'l ycrpol7i
CTBa, npeAOTBP8ll.\8l0ll.\lile B03MO>KHOCTb npOH1,1K8Hlils:l BOAbl 1113 KaHanos B rpyHT. np111 3TOM Heo6xo
Alt1MO 06ecne4111sarb cso60AHYt0 oca.QKY Hecyll.\lllX KOHcrpyK41,1ii\. 

17 CMCTeMbl KaHanM33�MM 

17.1 B 3aBV1C1,1MQCTl,1 OT H83Ha4eHlils:l 3A8Hlils:l Iii COOPY>KeHlils:l VI npeAbs:lBns:ieMblX rpe6oBaHIIIII! K OTBe
,QeHV1IO CT04HblX BOA Heo6XOAIIIMO npeAYCMaTplt188Tb cneAYIOll.\Vle Clt1CTeMbl BHYTpeHHell! KaHan1,13a-
41,11,1: 

- 661TOBYIO - Ans:l OTBeAeHV1s:l CT04HblX BOA OT caHV1TapHO-TeXHl,14eCKVIX np1,16opoB (YH1t1Ta30B, YMbl
BanbHIIIKOB, BaHH, AYWeii\ Iii AP-); 

- npOV13BOACTBeHHYIO - ,Qns:l OTBe,QeHlt1s:l np01t13BOACTBeHHblX CT04HblX BOA; 

- 06be,Q1t1HeHHYIO - Ans:l OTBeAeHlilfl 6blTOBblX 1,1 npo1113BOACTBeHHblX CT04HblX BOA nplil ycnOBl,11,1 B03-
MO>KHQCTl,1 IIIX COBMeCTHOro rpaHcnoprnpoBaHlt1fl Iii 04111CTKl,1; 

- BHYTpeHHl!le BO,QOCTOKIII - ,Qnfl OTBe,QeHl!lfl AO>K.QeBblX III ranblX BOA C KpOBnl,1 3AaHl,1Sl. 

8 np01113B0,QCTBeHHblX 3AaHV1flX ,QonycKaeTCfl npe,QycMaTplil88Tb HeCKOnbKO CIIICTeM KaHan1,13a4111111, 
npeAHa3H84eHHblX Aflfl OTBOAa CT04HblX BOA, OTnlll4alOll.\lllXCfl no COCTaBY, arpeCCIIIBHOCTlt1, TeMnepa
rype III APYrlllM noKa3aTenflM, C Y4eTOM KOTOpblX CM0W0Hlll0 I/IX HeAonyCTIIIMO 111n1,1 He4enecoo6pa3HO. 

17 .2 Pa3AenbHble ceTI/I npo1113BOACTB0HHOII! III 661TOBOIÎ1 KaHan1113a4111111 cneAyer npe,QycMaTplllBaTb: 
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_ ,QJ'l51 np01A3BO,QCTBeHHblX 3,QaHl/1111, npOIA3B0,QCTBeHHble CTOYHble BOAbl KOTOpblX Tpe6yioT OYIIICTKl/1 111n111 

o6pa6oTKl/1 1/1 opraHlll3al.ţllll/1 np01113BOACTB8HHOro o6opoTHoro BOAOCHa6>KeH11151; 

_ ,QJ'ls:I 3AaH1.1iil 6aHb 1,1 npaYeYHblX np111 ycTpoiilcrne TennoynoB1-1Teneiil 1-1n111 np1-1 Han1-1Y1-11-1 MeCTHblX 

O'-IIACTHblX coopy>KeHl/11'1; 

_ ,QJ'lH 3.QaHl/11'1 Mara31-1HOB, npeAnp1-1s:1rnl'I 06lJ.leCTBeHHoro n1,1TaH1-1s:1 111 npe.Qnp1,1s:1rnl'I no nepepa6orne 
nlAlJ.leBoiil npo.QyKl.\1111/1. 

17.3 npolA3BOACTBeHHble CTO'-IHble BOAbl, noAne)KalJ.ll.1e COBMeCTHOMY OTBe,QeHIAIO 1/1 O'-ll/1CTKe C 6bl
TOBblMIII BO,QaMl.1, AOJl)KHbl OTBe4aTb Tpe6oBaHlll51M npaBl.1Jl np1-1eMa npOl.13BOACTBeHHblX CT04HblX BOA 
B Cl.1CTeMbl KaHaJ11113a1.ţ1.1111 HaceneHHblX nyHKTOB. 

17.4 Ans;i CH1A)KeH1.1s:1 Harpy3Kl-1 Ha OKpy>KalOlJ.IYIO cpe.Qy Heo6xo.Q111Mo npo1-13Becn1 pac4eT 6anaHca 
BOAOOTBeAeHl.151 C onpeAeJ1eH111eM 3KOHOMl.1'-leCKIII o6oCHOBaHHOro o6beMa c6poca CTO'-IHblX BOA C 
y<leTOM MaKCIAMaJlbHO B03MO)KH0f0 111cnoJ1b30BaH"151 o6opornoro BO,QOCHa6)KeH"151, c6poca, 04"1CTKl.1 III 
1-1cnOJ1b30BaHl.151 AO)K.QeBblX CTOKOB 1/1 TaJlblX BOA. 

18 CaHMTapHO•T8XHM'-18CKMe npM60pb1 M npMeMHMKMCTO'-IHblX BOA 

18.1 B 3AaHIA51X 1,1 coopy>1<eH1-1s:1x cneAyeT ycrnHaBnlABaTb caH1ATapHo-TeXH1AYecK1.1e np1.16opb1 1,1 np111-
eMHIAKIA CT04HblX BOA, Bl.1,Qbl, rnnbl 1/1 KOJll/1'-leCTBO KOTOpblX yKa3blBalOTC51 B apXIATeKTypHO
CTpOIATeJlbHOIII IAJll/1 TeXHOJ10rl.14eCKOIII 4acrn npoeKTa. 

18.2 CaHl.1TapHO-TeXHl/14eCKllle np1,16opbl 1,1 np111eMHl/1Kl.1 CTO'-IHblX BOA AOJl)KHbl 6b1Tb 06opyAOBaHbl 
rl.1ApaBJ1"14eCKl.1Ml.1 3aTBOpaM1-1-c1-1cj)oHaM"1, npeAOTBpaLJ.\alOLJ.\"1Ml/1 nocTynneHl.1e KaHaJ11/13al.\"10HHblX 
ra30B B noMeLJ.\eHl-151. 

Ans:i Ka)K.QOIII npolA3BO,QCTBeHHoiil MOl'IKl.1 (Moe4Hoiil BaHHbl) cne.QyeT npe.QycMaTplABaTb OT,QeJlbHbliil 
CIAcj)OH ,Ql/laMeTpOM 50 MM ,QJ151 Ka)K,Qoro OT,QeneHIIIR 

He ,QonycKaeTC51 np1,1coe,Q"1H51Tb ,QBa YMblBaJlbHIIIKa, pacnono)KeHHblX C ,QByx CTOpOH 06LJ.\elll CTeHbl 
pa3HblX noMeLJ.\eHl-1111, K O,QHOMY CIAcj)OHy. 

AonycKaeTC51 He npe,QycMaTpHBaTb rl-1,Qpasn1,14ecK"1e 3aTBOpbl ,QJ'l51 np1AeMHl/1KOB npOIA3BO,QCTBeHHblX 
CTOKOB, He 3arp513HeHHblX B npol.\ecce npOlll3BO,QCTBa 1.1Jll/1 3arp513HeHHblX MexaHIA4eCKl/1Ml/1 nplAMeCRMl/1 
(oKaJ11.1HOIII, wnaMOM), np1-1 BbmycKe IAX B caMOCTOs:!TeJlbHYIO KaHaJ1"13al.\lAOHHYIO ceTb. 

18.3 Tpanb1 cne,QyeT ycrnHasn1-1BaTb: 

- ,QIAaMeTpOM 50 MM - B AYWeBblX Ha 1-2 ,Qywa, ,QHaMeTpOM 100 MM - Ha 3-4 .Qywa; 

- ,Ql.1aMeTpOM 50 MM - B nony caHy3JlOB np1,1 HOMepax rocrnHl-11.\, caHaTOpHeB, KeMnHHroB, Typ6a3, B 
y6opHblX C TpeM51 1,1 6onee YHIATa3aMl/1 1,1 n1,1ccyapaM1.1, B YMblBaJlbHblX C ns:!TblO YMblBaJ1bH"1KaM"1 1/1 
6onee; 

- ,QIAaMeTpOM 100 MM - B MycopoKaMepax )KIIIJlblX 3,QaHl/1111, B npOIA3BO,QCTBeHHblX noMeLJ.\eHl/151X np1,1 
Heo6XO,QIAMOCTl/1 MOKPOIII y6opK"1 nonoB "1J1"1 ,QJ151 npOIA3BO,QCTBeHHblX 1..1ene111, B y6opHblX C 4"1CJ10M 
n1,1ccyapoB 6onee Tpex, B noMeLJ.\eHIARx n1114Hoiil rnrneHbl )KeHLJ.\HH. 

nPll1ME4AH1115l: 

1 B JlOTKe AYW8BOro noMe1..1.1eHIMl AOnycKaeTCR ycraHaBJ11'1BaTb OA11H rpan He 6onee 48M Ha 8 AYWei'il. 

2 B BaHHblX KOMHarax lKl1JlblX 3AaHl11'1 11 naHCl10HaTOB rpanbl He ycraHaBJ111BalOTCR. 

18.4 YKnOH nona B AYWeBblX noMeLJ.\eHl/151X cne,QyeT npHHHMaTb 0,01-0,02 B crnpoHy JlOTKa IAJll/1 
Tpana. JlOTOK ,QOJl)KeH HMeTb WIAPIAHY He MeHee 200 MM 1,1 Ha4aJlbHYIO my61-1Hy He MeHee 30 MM. 
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18.5 BblCOTa ycTaHOBKIII caHIIITapHblX np1116op0B OT ypoBHs:l nona AOn>KHa COOTBeTCTBOBaTb pa3Me
paM, yKa3aHHblM B Ta6n111L1e 8. 

Ta6mtl-'a 8 

BblCOTa ycTaHOBKIII OT ypOBHSI nona, MM 

8 AOWKOnbHblX �pe-
B JKlllnb1x, o6�e- B wKonax 111 JKAeHHSIX H B noMe�eHH-

CaH111TapHb1e np1116opb1 CTBeHHblX III npo1113- AeTCKIIIX ne- SIX AnSI HHBanlllAOB, ne-
BOACTBeHHblX 3Aa- -.e6HblX y-.pe- peABlllraio�HXCSI C no-

HIIISIX JKAeHIIISIX MO�blO pa3nllllfHblX np111-
cnoco6neH1111it 

YMb1B8flbHL-1KL-1 (AO Bepxa 6opra) 800 700 500 

PaKOBL-1Hbl L-1 MOLIIKL-1 (AO Bepxa 6opra) 850 850 500 

BaHHbl (AO sepxa 6opra) 600 500 500 

nL-1ccyapb1 HaCTeHHble L-1 flOTKOBble 
650 500 400 

(.Qo sepxa 6opra) 

,Qywesb1e no.QAOHbl (AO sepxa 6opra) 400 400 300 

nL-1TbeBble cpoHTaHlfL-IKL-1 no,QBeCHOro 
900 750 

rnna (Ao sepxa 6opra) 

nP111MELJAH111E - .QonycKaeMble OTKJ10H9HIIIR BblCOTbl ycTaHOBKIII C8Hll1TapHblX np1116opoe ,QfiR OT,Q9fibHO CTORlJ..IIIIX np1116opoe He 
AOfi)t<Hbl npeBblW8Tb ± 20 MM, a np111 rpynnoeoiit ycTaHOBKe OAHOTlllnHblX np1116opoe 45 MM. 

CMblBHas:i Tpy6a Ails:1 npoMblBKIII n111ccyapHoro norKa AOil>KHa 661Tb HanpasneHa ornepcT1As:1M111 K creHe 
noA yrnoM 45

° BHlll3. 

np111 ycTaHOBKe 061J..1ero CMec111rens:1 Ails:1 YMb1B8JlbHIIIKa III BaHHbl BblCOTa ycraHOBKIII YMb1B8JlbHIIIKa 
AOil>KHa 661Tb 850 MM AO ero eepxa 6opra. 

BblCOTa ycTaHOBKIII caHIIITapHblX np1116op0B B neYe6HblX yype>KAeHllls:IX AOJl>KHa nplllHIIIM8TbCs:l CJleAy
lOIJ..lelll, MM: 

- MOIIIKa IIIHBeHTapHas:l yyryHHas:l (AO eepxa 6opros)- 650;

- MOIIIKa Afls:1 KneeHOK - 700;

- 6aYOK Ans:i Ae3111HQ)IIIL\IIIPYIOIJ..lero pacrsopa (AO Hlll3a 6aYKa) -1230.

PacCTOs:IHllls:l Me>KAy OCs:IMl/1 YMblBaJ1bHl'1KOB CJleAyer npl'1Hl'1MaTb He MeHee 650 MM, PyYHblX 1,1 HO>KHblX 
saHH, n111ccyapoe - He MeHee 700 MM. 

8 noMe1J..1eHllls:IX Afls:1 IIIHB8Il111AOB YMblBailbHl'1KIII, paKOBIIIHbl III MOIIIKIII CileAyeT ycraHaBJllllBaTb Ha pac
CTOs:IHIIIIII OT 60KOBOIII CTeHbl noMe1J..1eHllls:l He MeHee 200 MM. 

19 Cen, BH}'TpeHHeM KaHan1113a�I,u1 

19.1 OTBOA CTO'-lHblX BOA cneAyer npeAYCMaTplllBaTb no 3aKpblTblM caMOTe4HblM rpy6onpOBOAaM. 

npo1'13BOACTBeHHble CT04Hble BOAbl, He 1'1Mel01J..1llle Henpllls:ITHOro 3anaxa III He Bb1Aens:IIOIJ..ll,1e epeAHble 
ra3bl III napbl, ecn1,1 :no Bbl361Baercs:i TeXHOJ10rll14eCKOIII He06XOAIIIMOCTblO, AOnycKaeTCs:l OTBOAIIITb no 
OTKpblTblM caMOTe4HblM JlOTKaM C ycrpOIIICTBOM 061J..1ero r111AP8BJ11114eCKOro 38TBOpa. 

19.2 Y4aCTKIII KaHaJ1111381..\IIIOHHOIII cern peKOMeHAyercs:i npOKn8Ab1B8Tb nps:!MOJll,1Hel!IHO. 1113MeHs:ITb 
HanpaeneH111e npOKil8AKl'1 111 np111coeAl'1Hs:ITb np1116opb1 cneAyer c noMOIJ..lblO coeA111H111renbHblX Aerane111. 

19.3 YcrpOIIICTBO OTCTynoe Ha KaHaJll-1381..\IIIOHHblX CTOs:IKaX, K KOTOpblM Hlll>Ke OTCTynoe np111coeAIIIHe
Hbl caH111rapHble np1,16opb1, AonycKaercs:i, ecn1,1 r1,1Apaen111YecK111e 3areopb1 3TIAX np1116opoe rapaHTl!lpo
BaHbl OT CpblBa (ecn1,1 pacnono>KeHHbllil Hlll>Ke OTCTyna yYaCTOK CTOs:IKa MO>KeT pa6oTaTb KaK HeBeHTIII-
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m1pyeMbllll, a TalOKe s cnr1ae yCTpo111cTsa seHrnmu.i1110HHoro Tpy6onposo,qa, seHrnm11..i1110HHoro Kna
naHa III T.n.). 

19.4 ,Qm1 np111coe,q111HeHIIIS'I K CTOS'IKY 0TB0,QHblX Tpy6onpoB0,QOB cne,qyeT npe,qycMaTplllBaTb, KaK npa
BIIIJl0, K0Cble KpecTOBIIIHbl III TP0LIIHIIIKIII. lllcKnlOYeHllle C0CTaBJlS'IIOT ,QByxnnocK0CTHble KpeCTOBIIIHbl. 

19.5 ,QsycTOp0HHee np111coe,Q111HeH111e 0TB0,[\HblX Tpy6 QT BaHH K 0,[\H0MY CTOSlKY Ha 0,[\H0LII 0TMeTKe 
,QonycKaeTCS'I TOllbK0 C np111MeHeH111eM K0CblX KpecTOBIIIH. np111coe,QIIIHS'!Tb caHIIITapHble np1116opbl, pac
nonmKeHHble 8 pa3HblX KBaprnpax Ha 0,[\H0M 3Ta>Ke, K 0,[\H0MY 0TB0,[\H0MY Tpy6onpoBO,Qy He ,qonyc
KaeTCS'I. 

19.6 np111MeHS'ITb npS'IMble KpeCT0BIIIHbl np111 pacnoll0>KeHIIIIII IIIX 8 rop1!130HTaJlbHOLII nJl0CK0CTIII He ,[10-
nycKaeTCR 

19.7 6e3HanopHble III HanopHble CIIICTeMbl KaHaJ11113a4111111 ,[\0Jl>KHbl Bbln0JlHS'ITbCS'I 1113 Tpy6 III coe,QIIIHIII
TSJlbHblX ,[\8Tall8111 cpoK CllY>K6bl K0TOpblX He MeHee 25 neT. 

np111 np111MeHeHIIIIII B CIIICTeMax KaHan1113a4111111 Tpy6 1113 n0JllllMepHblX MaTeplllaJl0B Clle,QyeT npe,QycMaT
p111BaTb Meponpl!IS'ITIIIS'I IIIJllll ycTp0LIICTBa, npenS'ITCTBYIOI..LIIIIS pacnpocTpaHeHIIIIO orHS'I B cnyYae no>Kapa 
Yepe3 Me>K.Qy3Ta>KHble nepeKpb1rns:1, cTeHbl III neperopo.QKIII. 

19.8 npoKJla,QKY KaHaJ11113a41110HHblX ceTelll H8,[\Jl8>KIIIT npe,QycMaTplllBaTb: 

- 0TKpblT0 - 8 no,Qn0JlbS'IX, n0,QBanax, 4exax, no,QC06HblX III BcnoMoraTellbHblX noMeLL1eHIIIS'IX, K0plll,[10-
pax, TSXHIIIYSCKIIIX 3Ta>Kax III B cne4111aJ1bHblX noMSI..LISHIIIS'IX, npe,QHa3HaYeHHblX ,[\JlS'I pa3M81..L18HIIIS'I ce
Telll, C KpenneHIIISM K K0HCTPYKI..\IIIS'IM 3,[\aHIIILII (cTeHaM, K0Jl0HHaM, noT0JlKaM, cpepMaM III ,Qp.), a TalOKe 
Ha cne4111aJ1bHblX onopax; 

- CKpblT0 - no,[\ nonoM (B 3eMJle, KaHanax), naHens:ix, no,[\ 06n11140BKOLII K0Jl0HH (B nplllCTaBHblX Kopo-
6ax y CTeH), 8 no,QWIIIBHblX noT0llKax, 8 caHIIITapHo-TeXHIIIYSCKIIIX Ka6111Hax, 8 seprnKallbHblX waxrnx, 
no,Q nn111HTycoM s nony. 

B 3,QaHIIIS'IX III C00PY>KSHIIIS'IX pa3JllllYH0ro Ha3HaYeHIIIS'I np111 np111MeHeHIIIIII Tpy6 1113 nOJllllMepHblX MaTeplll
anos ,[\JlS'I CIIICTeM BHYTPSHHelll KaHa111113a4111111 111 80,[\0CTOK0B He06X0,[\111MO co61110,QaTb Cll8.QYIOI..Llll18 
ycn0Bll1S'I: 

a) npoKJla,QKa CT0S'IK0B npe,QycMaTp111eaeTCS'I CKpblTaS'I B MOHTa>KHblX K0MMYHll1Ka41110HHblX waxrnx,
WTpa6ax, KaHa11ax 111 KOpo6ax, orpa>K,Qal01..L11118 K0HCTPYKl..\111111 K0TOpblX Bbln0JlHS'IIOTCS'I 1113 HeroplOYll1X 
MaTep111aJl0B, 3a 111CKJ1IOY8Hll18M 111111..\880111 naHe11111, 06ecneY111Ba10LL18Lll ,[\0CTYn K CT0S'IKaM; 

b) Jlll11..\8BaS'I naHSJlb 1113roTaBJ1111BaeTCS'I 8 8111,[\8 ,[\Bep111 1113 roplOYll1X MaTep111aJ10B, 0THeceHHblX K rpynne 
roplOYSCnt He Hll1>Ke C2. 

c) B no,QBanax 3,QaHll1111 np111 0TCYTCTBll1111 B Hll1X np0111380,[\CTB8HHblX CKJla,QCKll1X 111 CJlY>KS6HblX n0Me1..L1e
Hll1LII, a TaK>Ke Ha Yep.QaKax 111 s caHy3nax >Kll1JlblX 3,QaH111111 npoKJ1a.QKY KaHan1113a41110HHblX 111 B0.Q0CTOY
HblX Tpy6onpOBO,[\OB 1113 non111MepHblX MaTepll1aJl0B ,QonycKaeTCS'I npe,QycMaîp111BaTb OTKpblTO; 

d) Mecrn npoxo,Qa CT0S'IK0B Yepe3 nepeKpblntS'I .Q0Jl>KHbl 661Tb 3a,QenaHbl 4eMeHTHblM pacreopoM Ha 
BCIO T0111..L1111HY nepeKpblntS'I; 

e) yYaCT0K CTOS'!Ka BblWe nepeKpblTIIIS'I Ha 8-10 CM (AO rop11130HTallbH0ro OTBO,[\H0ro rpy6onpoBO.Qa) 
cne,Qyer 3al..Llll1l.LlaTb 4eMeHTHblM paCTB0p0M T0111..L1111HOLII 2-3 CM; 

f) nepe.Q 3a,QenK0111 CT0S'!Ka pacrsopoM rpy6b1 c11e,Qyer 06eprb1BaTb py110HHblM rn.Qpo1113011s:141110HHblM 
Marep111anoM 6e3 3a3opa. 

19.9 OTKpblT8S'I 11111111 CKpblT8S'I npoKna,QKa BHYTPSHHll1X KaHallll1381..\1110HHblX cere111 He ,QonycKaercs:i: 

- no,Q n0TOllK0M, B CTeHax 111 B no11y )1(111llblX K0MHaT, KyxOHb, cnallbHblX n0M81..L18Hll1111 ,[\8TCKll1X yYpe>K,Qe
Hll1111, 60llbHll1YHblX na11ar, 11eYe6HblX Ka6111HeTOB, o6e,QeHHblX 3all0B, pa60Yll1X K0MHaT a,QMIIIHll1Cîpa-
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rnBHblX 3AaH111Ci, 3anos 3aceAaH111Ci, 3p111TenbHb1x 3anos, 61116n1110TeK, yYe6HblX ayA111rnp111C1, 3neKTpm.4111-
T0Bb1x 111 TpaHccpopMaT0pHblX, nynbT0B ynpasneHll1s:I aBT0MaTll1Kll1. np111T04HblX BeHT111ns:11..11110HHblX KaMep 
111 np01113B0ACTBeHHblX noMell.\eH111Ci, Tpe6yl0�111X oco6oro caH111TapHoro pe)f(ll1Ma(cornacH0 TeXHll14eCK0-
ro 38AaH111s:i); 

- n0A noTOnK0M noMell.\eH111Ci npeAnp111s:irnC1 06ll.\eCTBeHHOro nll1TaHll1s:1, rnpr0BblX Janos, CKnaA0B n111-
ll.\eBblX np0AYKT0B 111 4eHHblX TOBapoB, eecrn610neC1, noMell.\eH111Ci, 111Mel0ll.\111X 1..1eHH0e XYA0)f(eCTBeH
H0e ocpopMneH111e, np01113B0ACTBeHHblX noMell.\eH111Ci B MeCTaX ycTaH0BKll1 np0ll13B0ACTBeHHblX neYeCi, 
Ha K0TOpble He A0nycKaeTCS'I nonaAaH111e snarn, noMell.\eH111Ci, rAe np01113B0AffTCS'I 1..1eHHble T0Bapbl 111 
MaTep111anbl, K84eCTB0 K0TOpblX CHlll)f(aeTCS'I 0T nonaA8Hllls:I Ha Hll1X enarn. 

nPll1ME4AH111E - 8 noMeLJ..1eHl'1RX npl'1TOYHblX BeHTl,1JlRl.11'10HHblX KaMep AOnycKaeTCR nponycK BOAOCTOYHblX CTORKOB np1,1 pa3-

MelJ..leHl'11,1 l,1X BHe 30Hbl 803Ayx03a6opa. 

19.10 K KaHam13a41110HHOCi cern cneAyeT npeAycMaTp111eaTb np111coeA111HeH111e c pa3pb1B0M cTpy111 He 
MeHee 20 MM QT eepxa npllleMHOCi B0P0HKIII: 

- TeXHonon11YeCK0ro o6opyA0B8Hll1s:I Anff np111roT0BneHIIIS'I III nepepa6oTKll1 nlllll.\eB0Ci np0AYKL.1111111; 

- o6opyA0B8Hll1s:I III caHIIIT8pH0-TeXHlll4eCKIIIX np1116op0B Anff M0CiKll1 n0CYAbl, ycrnHaen111saeMblX B 06-
ll.\eCTBeHHblX III np01113B0ACTBeHHblX 3AaHlllffX; 

- cnycKHblX Tpy6onpoB0A0B 6acceC1HOB. 

- 0T BeHrnns:141110HH0ro o6opyAOBaHl!ls:I. 

19.11 CTOs:IKIII 6blTOBOC1 KaHan1113a1..1111111, np0X0Aflll.\llle 4epe3 npeAnplllflTlllfl 06ll.\eCTBeHHOro nlllTaHlllfl III 
Apyr111e BCTp0eHHble noMell.\eHIIIS'I, cneAyeT npe,QycMaTp111B8Tb B K0MMYHIIIKal\lll0HHblX waxTax 6e3 
ycTaH0BKIII peBlll3111111. 

19.12 Tpy6onpoBO,Qbl np01113B0,QCTB8HHblX CT04HblX BOA B np01113B0ACTBeHHblX III CKna,QCKIIIX noMell.\e
Hllls:IX npe,Qnp111HrnCi 06ll.\eCTBeHH0ro n111TaHIIIS'I, B noMell.\eHIIIS'IX Ans:1 npllleMa, xpaHeHIIIS'I III no,QroTOBKIII 
TOBapoB K npo,Qa)f(e III B no,QC06HblX noMell.\eHll1s:IX Mara3111HOB ,QonycKaeTCfl pa3Mell.\aTb B Kopo6ax 6e3 
ycTaH0BKll1 peBlll31/1111. 

OT ceTelll np01113BOACTBeHH0III III 6blTOBOIII KaHan1113a4111111 Mara3111H0B III npe.Qnp111s:irn111 06ll.\eCTB8HHOro 
rn1T8Hllls:I ,QonycKaeTCfl np111coe,Q1t1HeH111e AByx pa3,QenbHblX BblnYCK0B B 0,QIIIH Kono,Qell Hap�H0III KaHa
n1113a41110HH0III cern. 

19.13 nporne pee1113111Ci Ha crns:iKax np111 cKpb1T0111 npoKna.QKe cne.QyeT npe.QycMaTp111eaTb n10K111 pa3Me
poM He 6onee O, 1 M2. 

19.14 .Qnfl B3pb1B0n0)f(apoonacHblX 1..1exoe cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb 0T,QenbHYIO np01113B0,QCTBeH
HYIO KaHanlll38l\llllO C caM0CT0S'ITenbHblMll1 BblnYCK8MIII, BeHrnnfll\1110HHblMIII CT0S'IKaMIII III rlll.QP03aTB0pa
MIII Ha K8)1(,Q0M 1113 HI/IX C yYeT0M Tpe6oeaHIIIIII CO0TBeTCTBYIOll.\lllX TeXH0n0rt.14eCKIIIX H0pM. 

BeHrnns:11..111110 cern Heo6XO,QIIIMO npe,QycMaTp111BaTb 4epe3 BeHrnns:11..11110HHble CT0S'IKll1, np111coe,Qll1Hs:le
Mble K BblCW111M T04KaM Tpy6onpoBO,QOB. 

np111coe,QIIIHS'ITb npo1113B0,QCTB8HHYIO KaHan1113a1..111110, TpaHcnoprnpylOll.\YIO CT04Hble B0,Qbl, C0,Qep)f(all.\1118 
ropl041118 111 nernoeocnnaMeHfllOll.\1118Cs:I )1(111,QKOCTl-1, K cern 6blTOBOC1 KaHan1113a1..1111111 111 B0,Q0CT0KaM He 
.QonycKaeTcs:i. 

19.15 8b1Ts:l)f(H8s:I YaCTb KaHanll138l\1110HH0ro CTOS'IKa BblB0,Qll1TCfl Yepe3 Kp0BnlO 111n111 c6opHylO BeHrnns:i
L\1110HHYIO waxTy 3,QaHIIIS'I Ha BblC0Ty: 

- 0T nnoCKOCi H83KCnnyarnpyeMoiii Kp0B/1111 - 0,3 M.; 

- 0T CK8TH0III Kposn111 - 0,5 M.;

- 0T 3KcnnyarnpyeM0III Kp0Bnlll -3 M.; 
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-OT o6pe3a c6opHOll1 BeHrnmll.ţl,10HHOll1 waXTbl - o, 1 M.

Bb1B0,Q"1Mble BblWe Kposn1,1 BblTl'l)l(Hble 1.1acn1 KaHam13a4"10HHblX CTOHKOB cne,QyeT pa3Me1..L.1aTb OT 
OTKpblBaeMblX OKOH 1,1 6al1KOHOB Ha paCCTOHHl,11,1 He MeHee YeM Ha 4 M (no rop"130HTan"1). 

19.16 A"1aMeTp Bblrn)KHOiil 1.1acn1 O,Ql.1H04Horo cTOHKa ,QOJ1)KeH 661Tb paseH ,Ql.1aMeTpy ero CTOYHoiil 
YaCTl.1. 

19.17 np1,1 06be,Ql.1HeH"11,1 rpynnbl CTOHKOB e,Ql.1HOIII BblT5l)KH0111 YaCTblO ee ,Ql.1aMeTp 1,1 ,Ql.1aMeTpbl y1.1acT
KOB c6opHoro BeHrnnHL\"10HHOro Tpy6onpoBo,Qa cne,QyeT np"1H"1MaTb paBHblMl,1 Hal.160J7bWeMy ,Ql.1a
MeTpy CTOHKa 1,13 06be,Q"1H5leMOIII rpynnbl. YYaCTKl,1 c6opHoro BeHrnl1HL\"10HHOro Tpy6onpOBO,Qa cne
,QyeT npoKna,QblBaTb C YKnOHOM B CTOpOHbl CTOHKOB, o6ecne4"1Ba5l CTOK KOH,QeHCaTa. B Heornnn1,1sae
MblX 1.1ep,QaKax 3rn Tpy6onposo,Qbl cne,QyeT rnnno1,13on1,1posaTb. 

19.18 YcTaHOBKa s ycTbe BblTH)KHOiil 1.1acrn CTOHKa conpornsneH1,1111 s B"1,Qe ,QecpneKTopos (cpniorapKa, 
npocrniil KonnaK 1,1 T.n.) He ,QonycKaeTcH. 

19.19 Kon1,11.1eCTBO n BblT5l)l(HblX YaCTelil KaHan1,13a4"10HHblX CTOHKOB, 06ecne1.11,1sa101..L.1ee 3a,QaHHYIO 
KpaTHOCTb B03,Qyxoo6MeHa Ha pac1.1ernoM yYacTKe Hap�Hoiil cern KaHan1,13a41,11,1, cne,QyeT onpe,Qe
l1HTb no cpopMyne: 

kW 
n = 

Q ' 

r,Qe k - CYT04Ha5l KpaTHOCTb B03,Qyxoo6MeHa B KaHan1,13a4"10HHOIII cern,k=80-100 1/cYT; 

W - eMKOCTb pac1.1ernoro y1.1acTKa KaHan1,13a41.10HHoiil cern, M3 ; 

(4) 

Q = 320 M3ICYT - pacYeTHbllil pacxo,Q 3arp513HeHHOfO B03,Qyxa, BblXO,QHl..l.lero 1,13 BblT5l)KHOIII 1.1acrn 0,Ql,1-
HO'-IHOro KaHan1,13a4"10HHOro CTOHKa ,Ql.1aMeTpOM100 MM. 

19.20 Ha cernx BHYTpeHHeiil 6blTOBOIII 1,1 npo"13B0,QCTBeHHOIII KaHan1,13a41,11,1 cne,QyeT npe,QycMaTpl.1BaTb 
ycTaHOBKY peB"13111111 l,1]11,1 npo41.1CTOK: 

- Ha CTOHKaX np1,1 OTCYTCTBl,11,1 Ha H"1X OTCTynos B Hl,1)1(HeM III sepxHeM 3Ta)KaX, a np1,1 Han1,141,11,1 OTCTynos
- TaK)Ke 1,1 B BblWepacnono)KeHHblX Ha,Q OTCTynaMIII 3Ta)l(aX;

- B )l(l,1nblX 3,QaH"15lX BblCOTOIII 5 3Ta)Kel/l III 6onee Ha CTOHKax - He pe)Ke YeM 1.1epe3 Tp"1 3Ta)Ka;

- B Ha'-lane yYaCTKOB (no ,QBl.1)1(eHl.110 CTOKOB) OTBO,QHblX Tpy6 np111 41,1cne np111coe,Q"1HHeMblX np1.16opos 3
1,1 6onee, no,Q KOTOpblMl,1 HeT ycTpOIIICTB ,QnH np04"1CTK"1;

- Ha nosopornx ceT111 - np1,1 "13MeHeH1,11,1 HanpasneHIIIH ,QB"1)KeH"1H CTOKOB, ecn1,1 yYaCTK"1 Tpy6onposo,Qa
He MOfYT 661Tb np0'-1"11..l.\eHbl 1.1epe3 ,Qpyrne yYaCTKIII.

19.21 Ha rop"130HTanbHblX yYaCTKax ceT111 KaHan1113a41111,1 Ha1116onbw1,1e ,QonycKaeMble paccTOHHl.151 
Me)l(,Qy peB"13111HM"1 1,1n1,1 npo1.11,1cTKaM1,1 Ha,Qne)KIIIT np"1H"1MaTb comacHo Ta6n1114e 9. 
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Ta6m11.ta 10 

PaccTOSIHllle, M, Me)t(Ay peBlll3111SIMIII III npO<tlllCTKaMIII B 3aBIIICIIIMOCTIII 
OT BIIIAa CTO<tHblX BOA 

A111aMeTp Tpy-
npOlll3BOACTBeHHble, BIIIA npo-

6onpoeoAa, MM 
np01113BOACTBeHHble 6blTOBble III npo1113- c0Aep)l(a1.1.1111e 6011b- lllllCTHoro 
He3arpst3HeHHble 111 BOACTBeHHble, woe KOillll<teCTBO ycTpOMCTBa 

BOAOCTOKIII 6Illll3Kllle K HIIIM e3eeweHHb1x ee-
1.1.1ecTe 

50 15 12 10 Pes1113111s:1 

50 10 8 6 npo<tl!ICTK8 

100-150 20 15 12 Pes1113111s:1 

100-150 15 10 8 np0411CTK8 

200 111 6onee 25 20 15 PeBl1311SI 

BMeCTO peBl4314111 Ha nOABeCHblX Jll4HIIIRX ceTelll KaHaJ1143al.11414, npoKilaAblBaeMblX noA noTOJlKOM, AO
nycKaeTCfl npeAYCMaTp14BaTb ycTaHOBKY npO414CTOK, BblBOAIIIMblX B BblWepacnono>t<eHHbllll 3Ta>t<, C 
ycTpOIIICTBOM JltoKa B nony 1411111 OTKpblTO B 3aBIIICl4MOCrn OT Ha3Ha4eHl4R noMel.J..leHl4fl. 

PeBl431414 III npo414CTKl4 Heo6XOA14MO ycTaHaBJ114BaTb B MeCTaX, YA06HblX Ailfl I/IX o6Cily>t<l4BaHl4fl. 

19.22 Ha14MeHbWYIO my614HY 3aJlO>t<eHIIIR KaHaJ11113al..\14OHHblX Tpy6 CJleAyeT np14Hl4MaTb 143 YCI1OB14R 
npeAOXpaHeHl4R Tpy6 OT pa3pyweHl4R nOA Ael!ICTBl4eM nOCTORHHblX III BpeMeHHblX Harpy3OK. 

KaHaI1143al..\140HHble Tpy6onpOBOAbl, npoKilaAblBaeMble B noMel.J..leHll!flX, rAe no YCilOBIIIRM 3KCnnyarn
l.114111 BO3MO>t<Ho 14X MexaHl44ecKoe nospe>t<AeHl4e, AOil>t<Hbl 661Tb 3al.J..ll41.J..1eHbl, a y4acTKl4 cern, 3Kcnnya
rnpyeMble np14 oTp14l..\aTeilbHblX TeMnepaTypax, - YTenneHbl. 

B 6blTOBblX noMel.J..leHl4RX AOnycKaeTCfl npeAyCMaTpl4BaTb npoKilaAKY Tpy6 Ha my614He o, 1 M OT no
sepxHocrn nona AO sepxa Tpy6b1. 

19.23 Ha cernx np0143BOACTBeHHOIII KaHaJ1143al..\1414, OTBOAfll.J..IIIIX CT04Hble BOAbl, He 14Meto1.J..114e 3anaxa 
14 He Bb1AeilRI01.J..114e BpeAHblX ra3OB 14 napoB, AOnycKaeTCfl ycTpOIIICTBO CMOTPOBblX KOJlOAL\eB BHYTP14 
npOl43BOACTBeHHblX 3AaHl4111. 

CMOTPOBble KOJlOAL.lbl Ha cern BHYTpeHHelll npOl43BOACTBeHHOIII KaHaJ1143al.11414 AlllaMeTpOM 100 MM 14 
6onee CJleAyeT npeAyCMaTp14BaTb Ha nosopoTax Tpy6onpOBOAOB, B MeCTaX np14COeA14HeHl4fl OT
BeTBileHl4111, a TaK>t<e Ha AJ114HHblX npRMOJ114Hel!IHblX Y4aCTKaX Tpy6onpoBOAOB B COOTBeTCTBl414 C Aelll
CTBYIOI.J..l14MIII HOpMarnBaMl4. 

Ha cernx 6blTOBOIII KaHaJ1143al.11414 ycTpOIIICTBO CMOTpOBblX KOJlOAL.leB BHYTP14 3AaHl4111 He AOnycKaeTCR. 

Ha ceTf!X np0143BOACTBeHHOIII KaHaJ1143al.114111, Bb1AeJlRIOI.J..ll4X 3anaxl4, BpeAHble ra3bl 14 napbl, BO3MO>t<
HOCTb ycTpOIIICTBa KOJlOAL\eB 14 14X KOHCTPYKL.114IO CileAyeT npeAyCMaTp14BaTb no TeXHOJlOrl44eCKl4M 
HOpMaM. 

19.24 CaH14TapHble np146opb1, 6oprn KoTOpblX pacnono>t<eHbl Hl4>t<e ypoBHR IltoKa 6J114>t<a111wero CMOT
posoro KOJlOAL.la, AOJl>t<Hbl 661Tb 3al.J..ll41.J..1eHbl OT nOATOnJleHl4R CTO4HOIII >t<14AKOCTblO B CJ1Y4ae ero nepe
nonHeHl4fl. 

19.25 ,l],Jlll!Ha BblnYCKa OT CTOf!Ka 141114 npO414CTKl4 AO OCl4 CMOTPOBOro KOilOAL.la AOJl)KHa 661Tb He 6onee 
yKa3aHH0111 B rn6Ill4l..le 1 O. 

Ta6m11.ta 10 

,Q11aMeTp Tpy6onpOBO,[la, MM 50 100 150 11 6onee 

,Qn11Ha BblnYCKa QT CTOSIKa 11!111 np0411CTKl1 ,[10 OCl1 CMOTPOBoro KO-
!10,[ll\8, M 

8 12 15 
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np111 AillllHe BblnYCKa 6onee AI1111Hbl, yKa3aHHOIA B Ta6111114e, Heo6XOAIIIMO npeAYCMaTp111B8Tb ycTpOIA
CTBO AOnOJlHIIITeJlbHOro CMOTposoro KOJ10A48. 

,Q11111Hy BblnYCKa He3arp5l3H8HHblX CTOYHblX BOA III BOAOCTOKOB np111 AlllaMeTpe Tpy6 100 MM III 6onee 
AOnycKaeTC5l ysern/lYIIIB8Tb AO 20 M. 

19.26 ,Q111aMeTp III YKilOH BbmycKa CJleAyeT onpeAeJ15lTb pacYeTOM. KOHCTPYKTIIIBHO AlllaMeTp Tpy6o
npOBOAa KaHaJ11113841110HHOro BblnYCKa He MO)l(eT 661Tb MeHbWe Ha1116onbwero AlllaMeTpa KaHam-13a4111-
0HHOro CT05lKa. 

Ha BbmycKe KaHan1113a4111111 AonycKaeTCfl ycTpoi71crno nepenaAoB: 

- AO 0,3 M - OTKpblTblX - no 6eTOHHOMY BOAOCJlLIIBY e IlOTKe, BXOA5ll..l.leMy c nnaBHblM noeopoTOM B 
KOilOAe4 KaHa111113a4111111; 

- CBblWe 0,3 M - 38KpblTblX - B BLIIAe CTOf!Ka ceYeHL/leM He MeHee ceYeHL/15'1 nOABOAfll..l.lero Tpy6onpo
BOA8. 

19.27 nepeceYeHLlle BblnYCKOM CTeH noABana 11111111 cf>YH.QaMeHTa 3A8HLll5l AOJl)l(HO BblnOilH5lTbC5l B co
OTBeTCTBL/1111 C n.10.7. 

20 Pac"leT KaHam113a1.11110HHb1x ceTeiii 

20.1 r111,QpaBJ1L11YeCKLIIIA pacYeT OTBOAHblX HanopHblX III 6e3HanopHblX (caMOT8YHblX) Tpy6onpOBOAOB 
cne,QyeT BblnOilHf!Tb C YY8TOM wepoxoBaTOCTLII MaTep111ana Tpy6, B5l3KOCTLII )1(111,QKOCTLII III CB5l3LII Me)l(AY 
38KOHOM pacnpeAeJleHL/15'1 cpe,QHLIIX CKOpOCTei71 TeYeHL/15'1 )l(LIIAKOCTLII III 38KOHOM rn,QpaBilLIIYeCKLIIX conpo
TLIIBJleHL/1111. 

20.2 PacYeT 6e3HanopHblX KaHaJ1111384LIIOHHblX Tpy6onpOBO,QOB CJle,QyeT npOL113B0,QLIITb, H83HaYa5l 
CKOPOCTb ,QBL/l}l<eHLll5l )1(111,QKOCTLII V, MIC, III HanonHeHL/le Tpy6onpoBOAa h/d T8KLIIM o6pa30M, YT06bl 661110 
BbmonHeHo ycnos111e: 

(5) 

r,Qe K paBHO 0,5 - ,QI15l Tpy6onpOBO,QOB C 111cnOilb30B8HllleM Tpy6 1113 non111MepHblX MaTep111anos III 0,6 -
.Qilfl Tpy6onpoeo,Qoe 1,13 .Qpyrnx MaTep111anos. 

np111 3TOM CKOpOCTb ,QBL/l}l<eHL/15'1 )l(IIIAKOCTLII ,QOJl)l(Ha 661Tb He MeHee 0,7 MIC, a HanonHeHL/le Tpy6onpo
BOAOB - He MeHee 0,3. 

8 Tex CilyY85lX, KOr,Qa BblnOilHIIITb ycnos111e (5) HeB03MO)l(HQ 1113-38 He,QOCT8TOYH0"1 BeJllllYLIIHbl pacxo,Qa 
CT04HblX BOA, 6e3paC48THble yYaCTKLII C8MOTe4HblX Tpy6onpoBO,QOB ,QLllaMeTpOM 50 MM cne,QyeT npo
KJ18,Qb1B8Tb C YKilOHOM 0,03, a ALllaMeTpOM 100 MM - C YKilOHOM 0,02. 

B CLIICTeMax npOL113B0,QCTBeHH0"1 KaHaJlL/1384111111 CKOpOCTb ,QBlll)l(eHlll5l III HanonHeHLlle Tpy6onpOBO,QOB 
onpe,QeJ15llOTC5l Heo6XOALIIMOCTblO TpaHcnoprnpoBaHL/15'1 3arp5l3HeHlll"1 npOL113B0,QCTBeHHblX CT04HblX 
BO,Q. 

20.3 np111 BblCOTe r111,QpaBJlLll48CKLIIX 38TBOpOB 50-60 MM y np1116op0B, np111coe,QIIIH5leMblX K BeHTIIIIllllpy
eMOMY K8H8Jllll3841110HHOMY CT05lKY, ero ,QL118M8Tp H8,QJ18)1(L/IŢ np111HIIIM8Tb B 38BLIICIIIMOCTLII OT MaTep111ana 
Tpy6 no rn6111114aM 11 - 14. 

np111 .Qpyroi71 BblCOTe 38TBOpOB ,QLllaMeTp CTOf!Ka cne,QyeT onpe,Q8Il5lTb pacYeTOM B 38BLIICIIIMOCTLII OT 
BeJlL/14LIIHbl paC48THoro CSKYHAHOro pacxo,Qa CT04H0"1 )1(111,QKOCTLII, BblCOTbl CTOf!Ka, ,QL118M8Tpa ALIIKTYI0-
1..1.lero no3T8)1(HOro OTBO,Qa III yma BXO,Qa )1(111,QKOCTLII B CT05lK. 
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np111 paCXOAe CT04HblX BOA, npeBblW810l.1.\8M M8KCIIIM8nbHble 3H848Hlllfl, np111BeAeHHble B ra6n1114ax 11-
14, cneAyeT n11160 ysenlll4111Tb A1118M8Tp CT<:flKa, n11160 paccpeAOT04111Tb pacXOA no H8CKOnbKIIIM CTOfl
K8M. 

Ta6m,u_.a 11 - nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HTlllmtpyeMblX CTOffKOB 1113 Tpy6 1113 nonlll3TlllneHa 
Hlll3Koro III BblCOKoro ,QaeneHIIIH 

Hapy>KHblM AMaMeTp Yron npMCOeAMHeHMJI nponycKHaJI cnoco6HOCTb, n/c, CTOJIKOB npM AMaMeT-

no3Ta>KHblX OTBO- n03Ta>KHblX OTBOAOB K pe TPY6, MM 

AOB, MM cToJIKY, rpaA 50 90 110 

45 1,07 5,10 8,40 
50 60 1,00 4,80 7,80 

87,5 0,66 3,20 5,20 
45 3,90 6,40 

-

90 60 3.60 5,90 
-

87,5 2,40 3,95 
45 - - 5,90 

110 60 - - 5,40 
87,5 - - 3,60 

Ta6n1114a 12- nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HT111n111pyeMblX CTOffKOB 1113 Tpy6 M3 nex 

Hapy>KHblM Ar.ta- Yron npMCOeAMHeHMJI nponycKHaSI cnoco6HOCTb, n/c, CTOJIKOB npM AMaMeT-

MeTp no3Ta>KHblX no3Ta>KHblX OTBOAOB K pe TP' 6, MM 

OTBOAOB, MM CTOSIKY, rp3A 50 110 

45 1,10 8,22 
50 60 1,03 7,24 

87,5 0,69 4,83 
45 - 5,85 

110 60 - 5,37 
87,5 - 3,58 

Ta6nM4a 13 - nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HTMnMpyeMblX CTOffKOB 1113 Tpy6 1113 nonMnponMneHa 

Hapy>KHblM AMaMeTp Yron npMCOeAMHeHMSI nponycKHaSI cnoco6HOCTb, n/c, CTOSIKOB npM AMaMeT-

no3Ta>KHblX OTBO- no3Ta>KHblX OTBOAOB K pe Tp16, MM 

AOB, MM CTOJIKY, rp3A 50 110 

45 
1,23 

8,95 
40 60 

1,14 
8,25 

87,5 
0,76 

5,50 

45 1,07 8,40 
50 60 1,00 7,80 

87,5 0,66 5,20 
45 - 5,90 

110 60 - 5,40 
87,5 - 3,60 

Ta6nM4a 14- nponycKHaff cnoco6HOCTb B8HTMn111pyeMblX CTOffKOB M3 14yryHHblX Tpy6 

Hapy>1<Hb1iil AMaMeTp Yron npMC09AMHeHMSI nponycKHaJI cnoco6HOCTb, n/c, CTOSIKOB npM AMaMeT-

no3T3>KHblX OTBO- no3Ta>KHblX OTBOAOB K peypy6, MM 

AOB, MM CTOJIKY, rp3A 50 100 150 

45 0,96 6,26 19,9 
50 60 0,84 5,50 17,6 

90 0,56 3,67 11,7 
45 5,50 14,5 

100 60 4,90 12,8 
90 3,20 8,62 
45 12,6 

- -

150 60 11,0 
- -

90 7,20 
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nPll1ME4AHll1E - ,Q�aMeTp KaHall�3a4�0HHOro CTOHKa AODJKeH 6b1Tb He MeHee Ha�6onbwe, o A�aMeTpa 11031 aJKHblX Ol BOAOB. 
np�cOeA�HeHHblX K 3TOMY CTOHKY 

20.4 8 3A8Hllls:IX III coopy»<eHIIIS'IX AOnycKaeTCS'l ycTpOIACTBO HeBeHrnn111pyeMblX KaHan1113al.\1110HHblX 
CTOS'IKOB np111 ycnOBl-1111 coxpaHeHl-1s:l pe}l(IIIMa BeHTl-1ns:ll.\l-11-1 Hapy>KHOIA KaHanl-138L\l-10HHOIA cern K KOTOpOIA 
np1-1coeA"1Hs:IIOTCS'l BblnYCKl,1 1,13 3TIIIX 3A8Hl-1111 1,1 coopy»<eH"1111. 

20.5 npi,, BblCOTe rn,D,pasnw-1eCKIIIX 38TBOpOB 50-60 MM y np1-16op0B, np1-1coe,D,L-1Hs:leMblX K HeBeHTlllnl-1-
pyeMOMY KaHan"138L\l-10HHOMY CTOs:!KY, ero ,D,"1aMeTp Ha,D,ne>KIIIT np"1H"1M8Tb B 38B1-1CIIIMOCTIII OT MaTepi,,
ana Tpy6 no rn6n1-1L1aM 15-17. 

np1-1 ,D,pyro111 BblCOTe 3arnopos ,D,"1aMeTp HeseHrnn1-1pyeMoro cTos:iKa cne,D,yeT onpe,D,ens:iTb paC'-JeToM s 
38B1-1C"1MOCTl-1 QT senW-l"1Hbl pacYeTHOro ceKyH,D,HOro pacxo,D,a CTOYHOIA )1{"1,D,KOCTl-1, pa60Ye111 BblCOTbl 
CTOS'!Ka, ,D,l-1aMeTpa ,D,l-1KTYIOLl.lero n03T8>KHOro OTBOAHOfO Tpy6onpoBOAa "1 yrna BXOAa )1{1,1,D,KOCTIII B CTO
s:IK. 

Ta6mu,1a 15- nponycKHaSI cnoco6HOCTb H8B8HTMmtpyeMblX CTOSIKOB 1,13 Tpy6 1,13 nonM3TMneHa 
HM3Koro AaBneHMSI, nonMBMHMnxnopMAa M nonM3TMfleHa BblCOKOro AaBneHMSI 

Pa6o'-laH 
BblCOTa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Yron np111coeA&11· 
HeH111R no3Ta>K-
HblX OTBOAOB K 

CTORKY, rp3A 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

45 

60 

87,5 

(nH.Q, nex, nB.Q) 

nponycKHaR cnoco6HocTb, n/c, nponycKHaR cnoco6HocTb, n/c, 
CTOHKOB np111 Hapy>KHOM A1113MeTpe CTORKOB np111 Hapy>KHOM AlllaMeTpe 

Tpv6 1113 nH.Q III nsx, MM Tpy6 1113 ns.Q, MM 

50 90 110 50 90 110 

nplll BHYTPeHHeM AlllaMeTpe no3T3>KHblX OTBOAOB, MM 

50 50 90 50 110 50 50 90 50 110 

1,80 7,10 9,50 10,6 1,80 1,80 6,00 6,50 8,80 9,80 

1,70 6,80 9,00 10, 1 1,75 1,75 5,70 6,20 8,40 9,30 

1,65 6,30 8,40 9,50 1,65 1,65 5,30 5,80 7,80 8,70 

1, 12 4,00 4,50 5,80 6,80 1, 12 3,70 4,15 5,40 6,20 

1,05 3,70 4,20 5,50 6,40 1,05 3,50 3,90 5,00 5,80 

0,97 3,40 3,85 4,95 5,90 0,97 3,15 3,55 4,60 5,30 

0,80 2,75 3,20 4,00 5,00 0,80 2,50 3,00 3,70 4,50 

0,74 2,50 2,90 3,70 4,60 0,74 2,30 2,80 3,40 4,20 

0,65 2,25 2,60 3,30 4,10 0,65 2,00 2,45 3,00 3,70 

0,60 2,10 2,35 3,00 3,70 0,60 1,90 2,20 2,80 3,30 

0,55 1,90 2,20 2,80 3,40 0,55 1,75 2,16 2,50 3,00 

0,48 1,65 1,95 2,40 3,00 0,48 1,50 2,10 2,20 2,70 

0,60 1,57 1,9 2,25 3,00 0,60 1,42 1,80 2,10 2,65 

0,55 1,40 1,75 2,10 2,80 0,55 1,30 1,60 1,90 2,40 

0,48 1,27 1,50 1,85 2,40 0,48 1, 15 1,40 1,70 2,10 

0,60 1,2 7 1,50 1,85 2,35 0,60 1, 15 1,40 1,70 2,30 

0,55 1,1 8 1,4 O 1,70 2,10 0,55 1,05 1,30 1,50 2,00 

0,48 1,0 O 1, 16 1,50 1,80 0,48 0,90 1,08 1,30 1,70 

0,60 1,05 1,30 1,55 2,00 0,60 0,95 1, 16 1,40 1,70 

0,55 1,00 1,20 1,40 1,80 0,55 0,85 1,03 1,25 1,55 

0,48 0,82 1,00 1,20 1,60 0,48 0,75 0,91 1,10 1,35 

0,60 1,05 1,30 1,30 1,70 0,60 0,95 1, 16 1,20 1,10 

0,55 0,95 1,20 1,20 1,60 0,55 0,85 1,03 1,05 1,05 

0,48 0,82 1,00 1,00 1,40 0,48 0,75 0,91 0,90 1, 15 

0,60 1,05 1,30 1, 10 1, 15 0,60 0,95 1, 16 1, 10 1,10 

0,55 0,95 1,20 1,00 1, 15 0,55 0,85 1,03 1,00 1,05 

0,48 0,82 1,00 0,85 1, 16 0,48 0,75 0,91 0,95 1, 15 
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Ta6mtl-'a 16 - nponycKHaJI cnoco6HOCTb HeBeHTlllmtpyeMblX CTOJIKOB 1113 Tpy6 1113 
no�111npon111neHa(nn) 

nponycKH3ff cnoco6HOCTb, n/c, CTOHKOB npM Hapy>KHOM AM3MeTpe 

Pa6o'-laH Yron npMCOeAMHeHMff 
no3T3lKHblX OTBOAOB, MM 

BblCOT3 no3T3lKHblX OTBOAOB K 50 I 110 

CTOHK3, M CTOHKY, rpa,Q npM BHYTpeHHeM AM3MeTpe n03T3lKHblX OTBOAOB, MM 

40 50 40 50 110 

45 1,60 1,80 8,80 9,50 10,6 
1 60 1,52 1,70 8,50 9,10 10,1 

87,5 1,44 1,65 8,00 8,40 9,50 
45 0,96 1, 12 5,40 5,80 6,80 

2 60 0,91 1,05 5,10 5,50 6,40 
87,5 0,88 0,97 4,70 4,95 5,90 
45 0,72 0,80 3,80 4,00 5,00 

3 60 0,66 0,74 3,50 3,70 4,60 
87,5 0,58 0,65 3,20 3,30 4,10 
45 0,50 0,60 2,80 3,00 3,70 

4 60 0,47 0,55 2,60 2,70 3,40 
87,5 0,42 0,48 2,30 2,40 3,00 
45 0,50 0,60 2,10 2,25 3,00 

5 60 0,47 0,55 1,95 2,05 2,70 
87,5 0,42 0,48 1,77 1,85 2,40 
45 0,50 0,60 1,77 1,85 2,35 

6 60 0,47 0,55 1,67 1,70 2,10 
87,5 0,42 0,48 1,42 1,50 1,80 
45 0,50 0,60 1,42 1,55 2,00 

7 60 0,47 0,55 1,30 1,40 1,80 
87,5 0,42 0,48 1,07 1,20 1,60 
45 0,50 0,60 1,20 1,30 1,70 

8 60 0,47 0,55 1, 15 1,20 1,55 
87,5 0,42 0,48 0,96 1,00 1,40 
45 0,50 0,60 1,04 1,10 1, 15 

9 60 0,47 0,55 0,95 1,00 1, 12 
87,5 0,42 0,48 0,80 0,85 1,10 

Ta6n111'-'a 17 - nponycKHaJI cnoco6HOCTb HeBeHT1,m111pyeMbtX CTOJIKOB 1113 '-lyryHHblX Tpy6 

Yron npMcoe-
nponycKH3ff cnoco6HOCTb, n/c, CTOHKOB npM BHYTpeHHeM AMaMeTpe 

Tpy6, MM 
Pa6o'-laH AMHeHMH 

50 I 100 I 150 BblCOTa no3T3lKHblX 
CTOHK3, M OTBOAOB K CTOH• npM BHYTpeHHeM AMaMeTpe no3T3lKHblX OTBOAOB, MM 

KY, rpa,Q 
50 50 110 50 100 150 

45 1,55 8,00 9,60 17,0 19,00 20,0 
1 60 1,49 7,60 8,60 16,0 18,20 19,3 

90 1,39 7,00 8,00 15,0 16,90 18,0 
45 1,00 5,00 6,00 10,0 12,00 13,0 

2 60 0,85 4,60 5,60 9,70 11,90 12,3 
90 0,87 4,20 5,20 8,50 10,00 11,0 
45 0,65 3,40 4,30 7,00 8,10 9,00 

3 60 0,60 3,20 4,00 6,50 7,70 8,60 
90 0,55 3,00 3,70 5,71 6,70 7,50 
45 0,49 2,75 3,30 5,00 6,60 7,00 

4 60 0,47 2,4 O 3,15 4,80 6,10 6,50 
90 0,45 2,2 O 2,70 4,00 5,10 5,70 
45 0,49 2,00 2,65 3,90 4,90 5,50 

5 60 0,47 1,85 2,45 3,65 4,60 5,10 
90 0,45 1,70 2,10 3,10 4,00 4,40 
45 0,49 1,60 2,20 3,20 3,90 4,50 

6 60 0,47 1,50 2,00 3,00 3,70 4,30 
90 0,45 1,35 1,70 2,50 3,20 3,60 
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Ta6nut,(a 17 (npoiJon>KeHue) 

Yron np111coe-
nponycKH311 cnoco6HOCTb, n/c, CTOflKOB nplil BHYTpeHHeM A1113MeTpe 

Tpy6, MM 
Pa6o'4a11 AIAHeHllll1 

50 I 100 I 150 
BblCOTa no3T3lKHblX 

CTOl1K3, M OTBOAOB K CTOJI• np111 BHYTpeHHeM A1113MeTpe n03T3lKHblX OTBOAOB, MM 
KY, rpaA 

50 50 110 50 100 150 

45 0,49 1,30 1,70 2,60 3,20 3,70 

7 60 0,47 1,25 1,58 2,45 3,00 3,40 

90 0,45 1, 15 1,35 2,60 2,60 2,90 

45 0,49 1,10 1,40 2,20 2,80 3,20 

8 60 0,47 1,05 1,32 2,00 2,60 2,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1,70 2,20 2,40 

45 0,49 1, 10 1,40 1,85 2,40 2,70 

9 60 0,47 1,05 1,32 1,70 2,20 2,50 

90 0,45 1,00 1, 15 1,50 1,80 2,10 

45 0,49 1,10 1,40 1,75 2,10 2,30 

10 60 0,47 1,05 1,32 1,55 2,00 2,10 

90 0,45 1,00 1,15 1,35 1,80 1,85 

45 0,49 1,10 1,40 1,60 1,80 2,00 

11 60 0,47 1,05 1,32 1,45 1,70 1,90 

90 0,45 1,00 1, 15 1,15 1,40 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

12 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40 

45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90 

13 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70 

90 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40 

8 CJlY'-'ae HeBO3MOll<HOCrn ycTpOIIICTBa BblHlll<HOl'I '-18CT1,1 CTOS'IKa III np111 pacxo,Qe CTO'-IHblX BO,Q, npeBbl
watol..LleM MaKCIIIM8JlbHble 3Ha'-leHIIIS'I, np111Be,QeHHble B Ta6m,14ax 15-17' Cile,QyeT n11160 yBeJllll'-IIIITb 
,QlllaMeTp CTOS'IKa, n11160 paccpe,QOTO'-IIIITb pacxo,Q CTO'-IHblX BO,Q no HeCKOJlbKIIIM HeBeHTIIIJllllpyeMblM 
CTOS'IKaM, 1111160 np111MeHIIITb BeHTIIIJlS'ILIIIIOHHbllll KJlanaH, n11160 o6be,QI/IHIIITb noeepxy He MeHee 4-x KaHa
Jllll384111OHHblX CTOS'IKOB. np111 3TOM ,QOJlll<Ha 661Tb o6ecne'-leHa BeHTIIIIlS'II..IIIIS'I Hapy>t<HOIII KaHaJ11113a4111OH
HO1" ceTI/I '-lepe3 .Qpyr111e CTOS'IKIII B 3,Q8HIIIIII IIIIllll B coce,QHIIIX 3,Q8HIIIS'IX B COOTBeTCTBIIIIII C n.19.19. 

21 MecTHble ycTaHOBKl,1 An.R O�IIICTKl,1 1,1 nepeKa�KIIICTO�HblX BOA 

21.1 npo1113B0,QCTBeHHble CTO'-IHble BO,Qbl, CO,Qep)f(8l.Llllle ropto'-ll/le )1(111,QKOCTIII, B3BeweHHble Bel..LleCTBa, 
ll<lllpbl, Macna, KIIICilOTbl III ,Qpyr111e Bel..LleCTBa, Hapywatol..Llllle HOpMaJlbHYIO pa60Ty IIIIllll Bbl3b1B8IOI..Llllle 
pa3pyweHIIIS'I ceTel'I III O'-IIIICTHblX coopy>t<eHIIIIII, a TaKll<e CO,Qepll<a1..L1111e 4eHHble OTXO,Qbl npo1113BO,QCTBa, 
Cile,QyeT O'-IIIII..Ll8Tb ,QO nocTynneHI/IS'I I/IX B Hapy>t<Hyto ceTb KaHaJ11113a4111111, ,QJlS'I '-!ero B 3,Q8HIIIIII IIIIllll OKOJlO 
Hero CJle,QyeT npe,QycMaTp111B8Tb ycTpOIIICTBO MeCTHblX O'-IIIICTHblX YCTaHOBOK. 

21.2 He ,QonycKaeTCS'I cnycK B KaHaJ11113a4111to TeXHOJlOrlll'-leCKIIIX paCTBOpOB, a TaK)f(e oca,QKa TeXHOJlO
rlll'-leCKIIIX pe3epeyapoB np111 I/IX O'-IIIICTKe. 

CnycK B KaHaJllll384111IO S'l,QOBIIITblX npo,QyKToB III peareHTOB np111 HOpMaJlbHOl'I 3Kcnnyarn41111,1 III np111 aea
p111s:ix 3anpeLL1aeTcs:i. Bo ecex cnY'-'as:ix cne,QyeT co6nto,QaTb Tpe60BaH111s:i yTBep)f(,QeHHblX npae111n np111-
eMa npO1113BO,QCTBeHHblX CTO'-IHblX BO,Q B CIIICTeMbl KaHaI11113a4111111 HaceneHHblX nyHKTOB. CTO'-IHble BO
,Qbl, nocTynatol..Llllle 1113 Me,QIIILIIIIHCKIIIX III BeTep111HapHblX Jle'-le6HblX IIIJllll npocp111naKTl/l'-1eCKIIIX Y'-'Pe)f(,Qe
HIIIIII, 1113 na6oparnp111111 IIICCile,QOBaTeJlbCKIIIX Me,QIIILIIIIHCKIIIX III BeTep111HapHblX Y'-'Pe)f(,QeHllll'I., npe,Qnp111s:i
TIIIIII neco3aroTOBK111, a TaKll<e 1113 nto6b1x npe.Qnp111s:1T111111 111 Y'-'P8)1(,QeH111111, KoTOpb1e B c111ny cne4111q:>111K111 
pa60Tbl ,QaHHblX npe,Qnpllls:!TIIIIII MOfYT np111eecrn K 3apa)f(eHIIIIO 6oJle3HeTBOpHblMIII 6aKTepllls:!MIII, MIIIK
poopraHl/l3M8MIII, BlllpycaMIII, s:11114aM111 reJlbMIIIHTOB, OTBO,QS'ITCS'I B ceTIII HaceneHHblX nyHKTOB III B O'-IIIICT
Hble coopy>1<eH111s:i TOJlbKO nocne ecex Meponp111s:1T111111 no ,Qe3111Hq:>eK4111111 B cooTBeTcTBIIIIII c nonoll<eH111s:i
M111 ,Qel/lCTBYIOI..LIIIIX HOpMaTI/IBHblX aKTOB. 

21.3 He ,QonycKaeTCS'I ycTaHOBKa BHYTPIII 3,Q8HIIIIII OTCTOIIIHIIIKOB (B TOM '-IIIICI10 ll<lllpO-YJlOBIIITeJlelll) ,QJlS'I 
ynaBJl111B8HIIIS'I 6blCTPO 3arHIIIB8IOI..LIIIIX np111Mece111, a T8K)f(0 YilOBIIITeJl0111 ,QJlS'I nerKOBocnnaMeHS'IIOI..LIIIIXCS'I 
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1,1 ropl0Lfl,1X }1{1,1,QKOCTelll. 

21.4 B ynoB1-1Tem1x ,Qml 0Lf"1CTK"1 CTOK0B or rop1a41,1x )l(i,1,QK0cTe11 cne,QyeT npe,QycMaTp1-1BaTb Ha no,Q
B0.Ql'lll.\"1X Tpy6onpoBO,QaX r1-1,QpaBn"1Lf8CK1,18 38TBOpbl 1,1 BblTS'l>KHYIO BeHrnns:i1..11-110. 

21.5 CT0LfHble B0,Qbl, nocTyna10ll.\"1e B 6eH3oynoB1-1Tenb, cne,QyeT npe,QBap1-1TenbH0 OLfll1ll.\aTb B rps=i-
3eoTcT0111H1-1Kax. OLfll1CTKa rps=i3e0TCTOIIIHl,1K0B 0T wnaMa ,Q0n)l(Ha 661Tb MexaH"131,1p0BaHa. 

21.6 YcTpOIIICTB0 1,1 pacl.feT peweTOK, necKOn0B0K, 0TCT0LIIH1,1K0B Macno HeqneynoB1-1Tene111, H8111Tpa
n1,13a1..11-10HHblX III ,Qpyrnx ycTaH0B0K ,Qnl'I 0Lfl,1CTKl,1 CT0LfHblX BOA, a TaK>Ke HaC0CHblX ycTaHOB0K ,Qnl'I ne
peKaLfKll1 6blTOBblX III np01113B0,QCTBeHHblX CTOK0B cne,QyeT np01,13B0,Ql,1Tb B C00TBeTCTBl,11,1 C ,QelllCTBYIO
ll.\lllMl,1 Tpe6oBaHIIIS'IMIII. 

21.7 Hac0Cbl III np1,1eMHble pe3epByapbI ,Qns=i np01,13B0,QCTB8HHblX CTOLfHblX BOA, He Bbl,Qenl'IIOll.\lllX 
S'l,Q0Bl,1Tble III Henpt,1S'ITHble 3anax1,1, ra3bl 1,1 napbl, a TaK)l(e nHeBMarnl.feCKl,18 HaC0CHbl8 ycTaH0BKl,1 ,Q0-
nycKaeTCS'I pacnonaraTb B np01113B0,QCTBeHHblX III 06ll.\8CTB8HHblX 3,QaHl,1l'IX. 

HacOCbl ,Qnl'I nepeKaLfKl,1 6blTOBblX III np01113B0,QCTBeHHblX CTOK0B, 1,1M810ll.\lllX B CB0eM C0CTaBe TOKCIIILf
Hble III 6blCTp0 3arH111Ba10ll.\lll8 3arpl'13H8Hll1S'I, a TaK>Ke ,Qnl'I nepeKal.fKl,1 CTOK0B, Bbl,Qenl'IIOll.\l,1X S'l,Q0Bl,1Tbl8 
1,1 Henp111s=irnbIe 3anax111, ra3bl III napbI, cne.QyeT pacnonaraTb B 0T,QenbH0 cTOl'lll.\8M 3,QaH1,11,1 no,QBane 
1,1n1,1 1113on1,1poBaHH0M noMell.\eH1,11,1, a np1,1 0TCYTCTB1111,1 no,QBana - B 0T,QenbH0M ornnn1,1BaeMoM noMe
ll.\eH1,11,1 nepBoro 3Ta)l(a, IIIMelOll.\eM caM0CTOS'ITenbHbllll BblX0,Q Hap�y 1,1n111 Ha necTHl,1LfHYIO KneTKy. 
noMell.\eHllle HaC0CH0III CTaHL.11,11,1 cne,QyeT o6opy,QoBaTb npl-1TOLfHO-BblTS'l>KH0III BeHrnns=i1..1111e111. np1,1eM
Hble pe3epByapbl ,Qnl'I yKa3aHHblX CTOK0B He06XO,Q1,1MO pacnonaraTb BHe 3,QaHIIIIII 1,1m,1 B 1,13on1,1poBaH
HblX noMell.\eHIIIS'IX C0BM_ecTH0 C HacocaMIII. 

nPv1ME'-IAHv1E - BblXOA 113 HaCOCHOC1 Ha neCTHl14HYIO KJ16TKY AOnycKaeTCS'l yCTpa11BaTb B 3AaHl1S'lX, K KOTOpblM He npeAbRBflS'l
lOTCS'l noBblUJ6HHbl6 Tpe6oBaHl1S'l no 3BYKOl130flS'll\1111. 

21.8 B KaHan1,13a1..11110HHblX HaC0CHblX CTaHl..lllll'IX cne,QyeT npe,QycMaTplllB8Tb ycTaHOBKY pe3epBHblX 
HaC0C0B, '-IIIICno K0T0pblX Ha,Qne)l(IIIT np11tHIIIM8Tb: np111 '-1111cne 0,QH0Tl,1nHblX pa60'-ll,1X HaC0C0B A0 ABYX -
0A111H pe3epBHbI111; 6onee ,QByx - ABa pe3epBHblX. 

4111cno pe3epBHblX HaC0COB ,Qnl'I nepeKa'-IKIII Kll1CnblX III wnaMOCO,Qep)l(all.\111X CTO'-IHblX BOA cne,QyeT 
np1,1Ht,1MaTb: 

- np1,1 O,QH0M pa60'-18M Hacoce - O,QIIIH pe3epBHbllll III O,Qll1H xpaHS'lll.\111111Cl'I Ha CKna,Qe; 

- np111 AByx pa60Y111x Hacocax 111 6onee - ,QBa pe3epBHblX. 

nPv1ME'-IAHv1E - 8 OTA6flbHblX cnyYaRX np11 o6oCHOBaHl111 AonycKaeTCS'l ycTaHOBKa OAHOro pa604ero Hacoca 11 xpaHeH11e 
JanacHoro Hacoca Ha CKJlaAe. 

21.9 HaCOCHble ycTaHOBKl,1 cne,QyeT npe,QycMaTplllB8Tb C aBT0MarnLfeCKIIIM III PYLfHblM ynpaBneHllleM. 

21.1 O .Qns=i Ka>K,D,oro KaHan1113a1..11,10HHoro Hacoca cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb OT,QenbHYIO BcacbIBa10-
ll.\Y10 n1,1H11tl0 C n0,QbeMOM K Hacocy He MeHee 0,005.

21.11 Ha BcacbIBa10ll.\eM III HanopHoM Tpy6onpoBo,Qax Ka>K,D,oro Hacoca cne,QyeT ycrnHasn111BaTb 3a
ABll1>KK11t; Ha HanopHOM Tpy6onpoBo,Qe, KpoMe rnro, o6paTHbllll KnanaH. 

nPv1ME'-IAHv1E-np11 TpaHcnopTl1pOBaHl111 CTOKOB, COA6plKau.ţl1X B3B6UJ6HHbl6 Beu.ţeCTBa (necoK, wnaM), np11eMHbl6 11 o6paT
Hble KJlanaHbl He npeAYCMaTpl1BalOTCS'l. 

21.12 ,Qns=i nepeKaLfKIII CTO'-IH0CI )1(111,QK0CTl,1 OT C8H1,1T8pH0-TeXHll1LfeCKIIIX np1116opoB, ycTaHaBnlllBaeMblX B 
no,QBanax 3,QaH1,1Cl pa3nlll'-1Horo Ha3Ha'-leH1,1s=i, cne,QyeT npe,QycMaTp111BaTb repMeTlll'-IHble HacocHbIe 
YCTaH0BKIII, pa6oTalOll.\llle B aBTOM8TIIILf8CKOM pe)l(1,1Me III 0TBel.falOll.\l,18 Tpe6oBaHIIIS'IM caHIIITapHblX 
HopM no wyMy 1,1 B1116pa1..1111111 Ha pa60'-111tX Mecrnx. 

115 



NCM G.03.03:2015 

22 BHyrpeHHMe BOAOCTOK"1 

22.1 BHyrpeHHllle BOAOCTOKIII AO!l>KHbl 06ecneY11tBaTb OTBOA AO>K.QeBblX III Ta!lblX BOA C KpOBe!lb 3Aa
Hllllil III coopy>KeHIIIIII. 

np111 ycTpOIIICTBe BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB B HeoTan!llllBaeMblX 3AaHIIIHX III coopy>KeHIIIHX C!leAyeT 
npeAycMaTp111saTb Meponp111HrnH, 06ecneY111Ba101..L111te nono>KIIITe!lbHYIO TeMnepaTypy B Tpy6onpoBoAax 
III BOAOCTO'-lHblX BOpOHKax np111 OTPIIIL.laTe!lbHOIII TeMnepaType Hapy>KHOro B03AYXa (3!1eKTpoo6orpeB, 
o6orpes c noMOI..LlblO napa III T.A.). L.ţenecoo6pa3HOCTb ycTpo111cTsa o6orpesaeMblX BHyrpeHHIIIX BOAO
CTOKOB CfleAyeT o60CHOBblBaTb TeXHIIIK0-3KOHOMlll'-leCKIIIM pacYeTOM. 

22.2 BOAY 1113 CIIICTeM BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB CfleAyeT OTBOAIIITb B Hapy>KHble cern AO>K.QeBOIII 111!1111 
061..L1ecnnaBHOIII KaHan1113a1..1111111. 

He AOnycKaeTCH OTBOA BOAbl 1113 BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB B 6blTOBYIO KaHaJ111t3aL.IIIIIO III np111coeA11tHeH11te 
3TvlX OTBOAOB K CIIICTeMe BHyrpeHHIIIX BO,QOCTOKOB caHIIITapHblX np1116opoB. 

nPV1ME4AHv1E - np111 o6ocHOBaHIIIIII AonycKaeTCR npeAYCMaTplllBaTb OTBOA BOAbl 1113 CIIICTeMbl BHYTPeHHIIIX BOAOCTOKOB B 
CIIICTeMy npO1113BOACTBeHHOH KaHan1113a1..1111111 HeaarpR3HeHHblX lllfllll noBTOpHO 111cnOflb3yeMblX CTO4HblX BOA. 

22.3 np111 OTCYfCTBIIIIII ,QO>K,QeBOIII KaHaJ111t3aL111tlll BblnYCK ,QO>K,QeBblX BOA 1113 BHyrpeHHIAX BOAOCTOKOB 
C!leAyeT nplllHIIIMaTb OTKpblTO B JlOTKIII OKOJlO 3AaHIA5'1 (oTKpblTbllil BbmycK); np111 3TOM C!leAyeT npe.Qy
CMaTplABaTb MeponplAHTvlH, IACKJllO'-lalOI..Llllle pa3MblB noBepXHOCTvl 3eM!llll OKOJlO 3,QaHIIIH. 

np111 ycTpOIIICTBe OTKpblTOro BbmycKa Ha CTOHKe BHyrp111 3,QaHIAH C!leAyeT npeAYCMaTp11tBaTb rv!ApaB
!1111'-leCKIAIII 3aTBOP C OTBO,QOM TaflblX BOA B 3111MHIIIIII neplllOA roAa B 6blTOBYIO KaHaJ111t3aL111tlO. 

22.4 Ha nnocKOIII KPOB!le 3AaHlll5'1 III B OAHOIII eH,QOBe He06XOAIIIMO ycTaHaB!lv1BaTb He MeHee .QByx 
BOAOCTO'-lHblX BOpOHOK. 

BOAOCTO'-lHble BOPOHKIII Ha KpOBJle C!le,QyeT pa3Mel..LlaTb C yYeTOM ee penbecpa, AOnycKaeMOIII nflOI..Lla
AIII BOAoc6opa Ha OAHY BopoHKY 111 KOHCTPYKLIIAIA 3AaH111H. 

MaKCIIIMa!lbHOe paCCTOHHllle Me>K,Qy BO,QOCTO'-lHblMIII BOpOHKaMIII np111 Jll06blX BIIIAaX KpOBJllll He ,QO!l>KHO 
npeBblWaTb 48 M. 

nPV1ME4AHv1E- Ha nflOCKIIIX KpOBflRX )KlllflblX 111 O61.J.1eCTBeHHblX 3AaH111i1 AonycKaeTCR ycraHaBfllllBaTb no OAHOH BOAOCTO4HOH 
BOpOHKe Ha Ka�ylO ceKI..IIIIIO 

22.5 np111coeA11tHeH11te K OAHOMY CTOHKY BOpOHOK, pacnono>KeHHblX Ha pa3HblX ypoBHHX, AOnycKaeT
CH B CJlyYaHX, KOrAa 061..l.1111111 pacYeTHbllil paCXOA no CTOHKY B 3aBIIICIIIMOCTvl OT ero AIAaMeTpa He npe
BblWaeT Befllll'-llllH, np111BeAeHHblX B Ta6n1111..1e 18. 

T a6m11..1a 18 

I .Q111aMeTp BO.QOCT04Horo CTOHKa, MM 85 100 150 200 

I Pac4eTHbl� pacxo,Q ,QO>K.QeBblX BOA Ha BO.QOCT04Hbl� CTOHK, nlc 10 20 50 80 

22.6 MIIIHIIIMa!lbHble YK!lOHbl OTBO,QHblX Tpy6onpoBOAOB C!le,QyeT np11tHIIIM8Tb: Afl5'1 no,QBeCHblX Tpy-
6onpOBOAOB 0,005, ,QJ15'1 no,QnOJlbHblX - B COOTBeTCTBIIIIII C Tpe6oBaHlll5'1MIII pa3,Qena 20. 

22.7 ,QnH np04111CTKIII cern BHyrpeHHIIIX BO,QOCTOKOB cne,QyeT npe,QycMaTplllBaTb ycTaHOBKy peBlll3111111, 
np04111CTOK III CMOTpOBblX KOJlO.QL.leB C yYeTOM Tpe6oBaHIIIIII pa3,Qena 19. Ha CTOHKax peBlll3111111 Heo6xo
AIIIMO YCTaH8BJ1111BaTb B Hlll>KHeM 3Ta>Ke 3,Q8Hllllil, a np111 H8Jllll4111111 OTCTynoB - H8A HIIIMIII. 

nPMME4AHME- np111 AfllllHe nOABeCHblX roplll3OHTaflbHblX fll/lHIIIH AO 24 M npO4111CTKY B Ha4ane Y4aCTKa AOnycKaeTCR He npeAy
CMaTplllBaTb. 

22.8 np111coe,Q11tHeH111e BO,QOCT04HblX BOpOHOK K CTOHKaM C!le,QyeT npe,QycMaTplllBaTb np111 nOMOl.l.1111 
KOMneHca1..11110HHblX pacTpy6oB C 3JlaCTlll4HOIII 3a,Qe!lKOIII. 
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22.9 PacYeTHbllil pacxoA AO>K.QeBblX BOA Q, n/c, c Bo,Qoc6opHolil nnol.l.\a.Q1t1 cneAyer onpeAeJ151Tb no 
cpopMynaM: 

4

Q = Fqzo 

10000 

AJ151 KpoBeJlb C YKnOHOM ,QO 1,5% BKJll041t1TeJlbHO 

Q=� 
10000 

,QJ151 KPOBeJlb C YKnOHOM CBblWe 1,5% 

B cpopMynax (6) 111 (7): 

F - BOAOC6opHa51 nllOl.l.\a,Qb, M2 ; 

(6) 

(7) 

q20 - lt1HTeHCIIIBHOCTb ,QO>KJJ.51, n/c C 1 ra (.QJ151 ,QaHHOlil MeCTHOCTlt1), npo,QomK1t1TeJ1bHOCTblO 20 Mll1H np1,1 
nep1t1O,Qe OAHOKpaTHoro npeBblW8H1,151 paC48THOlil lt1HTeHCll1BHOCTlt1, paBHOlil 1 ro,Qy; 

qs - 111HTeHCll1BHOCTb ,QO>KJJ.51, n/c C 1 ra (.Qn51 ,QaHHOlil MeCTHOCTlt1), npO,QOn>K111TeJlbHOCTblO 5 M111H np111 
nep111O,Qe O,QHOKpaTHoro npeBblW8Hl,151 pac48THOlil 111HTeHClt1BHOCTll1, paBHOlil 1 ro,Qy, onpeAeJ151eMa51 no 
cpopMyne: 

qs = 4n x q20, (8) 

n - napaMerp, np111H1t1MaeMbIlil comacHo AelilcTBYIOl.l.\lt1M HopMarnBaM Ha ycrpolilcrBo Hapy>t<HblX cerelil 
111 coopy>1<eH111lil. 

22.1 o PaC48THbllil pacXOA AO>K,QeBblX BOA, np111XO,Q511.l.\lt11i1C51 Ha BOAOCT04Hbllil CTO51K, He AOn>KeH npe
BblWaTb B8Jlll14111H, np111BeA8HHblX B ra6n1111..1e 18, a Ha BOAOCTO4HYIO BOpOHKY onpeAeJ151eTC51 no nac
nopTHblM AaHHblM np1t1Hsnoro rnna BOPOHKIII. 

22.11 np111 onpeAeJleHl,11,1 paC48THOlil BOAOC60pHolil nllOl.l.\a,Qlt1 ClleAyeT ,QOnOJlHIIITeJlbHO Y41t1TblBaTb 
30% cyMMapHolil nllOl.l.\aA111 BeprnKaJlbHblX CTeH, npll1MbIKal01.l.\lt1X K KpOBJle 1,1 BO3BbIWal01.l.\lllXC51 HaA 
Helil. 

22.12 Bo,QOCT04Hble CT051Kl,1, a TalOl<e BCe OTBO,QHble rpy6onpoBOAbl' B TOM 4111CJle npoKna,QblBaeMble 
H1t1>1<e nona nepBoro 3Ta>Ka, cneAyer pacc4111TblBaTb Ha r1t1.Qpocrarw-1ecKoe ,QaB11eH111e np1,1 3acopax 111 
nepeno11HeH1t151X 1,1 >K8CTKO 3aKpennHTb BO 1,136e>1<aH111e npoAOJlbHblX 1,1 nonepe4HblX nepeMel.l.\eH111lil. 

22.13 An51 BHyrpeHHIIIX BOAOCTOKOB HaAJ18>Klt1T np111MeH51Tb Tpy6bl 1113 nom1MepHblX MaTep1,1a11OB 1,1111,1 
4yryHHble HanopHble Tpy6bl. AonycKaeTC51 np111MeHeH1t1e CTaJlbHblX rpy6, lt1M8IOl.l.\111X aHrnKopp03111OH
HOe nOKpb1T1t1e BHyrpeHHelil Iii Hapy>t<HOlil nosepXHOCTelil. 

Ha rop1113OHTaJlbHblX no,QBeCHblX Jll,1Hl,151X, np1,1 Ha111,141,11,1 B1t16pa1..11110HHblX Harpy3OK, CJle,QyeT np111MeH51Tb 
cTaJlbHble rpy6b1. 

22.14 npoKJ1a,QKa BO,QOCTO'-IHblX rpy6onposo,QoB s npeAeJ1ax >1<1t1nbIx KBaprnp He ,QonycKaercR 

23 ,QononHMTenbHble Tpe6oeaHMJ:I K CMCTeMaM BHyrpeHHeH KaHanM33l.lMMM 
BOAOCTOKaM B OC06blX ycnoBMJ:IX 

23.1 Marep111a11 rpy6 .Qn51 KaHa111,13a1..1111OHHblX rpy6onposoAOB, npoKnaAblBaeMblX B 3AaHll151X III co
opy>1<eH111Hx B oco6b1x np111po,QHblX 111 KJ1111Marn'-lecK111x yc11OB1t151X, cneAyer np111H111MaTb comacHo n .19. 7. 

npoCclAO'fHble rpyHTbl 

23.2 npoKJla,QKY HanopHblX III caMOT8'-IHblX rpy6onpoBO,QOB III IIIX BblnYCKOB Ha,Qne>KIIIT npe,QycMaTplil
BaTb C Y48TOM rpe60BaH111lil, np1t1Be,Q8HHblX 8 pa3,QeJle 16. 
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23.3 CTblKOBble COeAIIIHeHIMl He3aBIIICIIIMO OT MaTep111ana Tpy6 cne,rweT BblnOnHS1Tb Ha pe3111HOB61X 
ynnoTHIIITeJlbHblX KOJlbl.\aX. 

23.4 BHYTPeHHllle BOAOCTOKIII npOMblWJleHHblX 3AaHIIIIII CJleAyeT npep,ycMaTplllBaTb, KaK npaBIIIJlO, 
nOABeCHblMIII. Korp,a no Tpe6oeaHIIIS1M TeXHOnor1111,1 np01113BOACTBa ycTpOIIICTBO nOABeCHblX B0,D,OCTOKOB 
HeB03MO>t<HO, AOnycKaeTCS1 nplllH1'1MaTb I/IX npoKnaAKY B COOTBeTCTBl-1111 C Tpe6oBaHIIIS1M pa3Aena 16.

23.5 np111 Han1'1YIIIIII B palllOHe CTpo1-1TenbCTBa Hapy>t<HOl/1 AO>t<AeBOl/1 KaHanlll38L.\1111'1 BblnYCKl,1 BO,D,0-
CTOYHblX C1,1CTeM CJleAyeT npeAYCM8Tp1'188Tb comacHO Tpe6oeaH1'1S1M K BbmycKaM KaHan1'138L.\1'11'1. 

23.6 He AOnycKaeTCS1 npoKI18Ab1BaTb B OAHOM KaHane BblnYCKIII BOAOCTOKa C APYrlllMl,1 C1'1CTeM8Ml,1 
KaHan1'138L.\IIIIII, KpoMe C1'1CTeMbl, OTBOAS11.J..1elll He3arpS13HeHHble CTOYHble BOAbl. 

23. 7 np111 OTCYTCTBl-1111 AO>t<AeBOIII 1,1n111 061..1..1ecnnaBHOIII KaHanlll38L.\IIIIII cneAyeT npeAyCMaTp1-1B8Tb Bbl
nycK BOAbl 1113 BHYTpeHHIIIX BOAOCTOKOB B OTKpblTble BO,D,OHenpOHIAL.\aeMble nOTKIII. 

noA nOTK8MIII cneAyeT npeAYCM8TPIAB8Tb ynnoTHeH111e rpyHTa Ha my6111Hy 0,2-0,3 M. noTKIII nOA Tpo
TyapaMIII III npoe3>t<el/l YaCTblO 8BTOM061AJ16HblX AOpor CJleAyeT nepeKpb1B8Tb >t<ene3o6eTOHHblMIII nn111-
T8MIII. 

Ce111cM111�ecK111e pa1110Hbl 

23.8 )f{ecTK8S1 38AellK8 Tpy6onpoBOAa B KJ18AKe CTeH III B cpyHAaMeHTax He AOnycKaeTCS1. np111 npo
nycKe Tpy6 Yepe3 CTeHbl III cpyHAaMeHTbl AOJl>t<eH o6ecneYIIIB8TbCS1 3830p He MeHee 0,2 M. 3a3op 
,QOn>t<eH 3anonHS1TbCS1 3Jl8CTIAYHblMIII HeroptoYIIIMIII, BOAO- IA ra30HenpOHIAL.\8eMblMIII MaTep111anaM111. 

23.9 He ,QonycKaeTCS1 nepeceYeH1-1e Tpy6onpoBO,Q8MIII AecpopM8L.\IIIOHHblX WBOB 3A8H1'1111. 

YKnaAKY Tpy6 noa cpyHAaMeHTbl 3AaH111111 cneayeT npe,1:1ycMaTp111saTb s cj:>YTnS1pax 1113 crnnbHblX 1,1n1,1 
>t<elle3o6eTOHHblX Tpy6, np111 3TOM pacCTOS1HIAe Me>t<Ay sepXOM cj:>YTllS1pa III nOAOWBOl/1 cpyH,QaMeHTa 
,QOn>t<HO 6b1Tb He MeHee 0,2 M. 

23.10 CTblKOBble COeAIIIHeHl-151 pacTpy6HblX Tpy6 IA Tpy6 coe,QIIIHS1eMblX Ha Mycprnx, npoK!laAblBaeMblX 
B paC!oHax C ceC1CM1'1YHOCTblO 8-9 6annos, AOn>t<Hbl o6ecneYIAB8Tb repMeTIAYHOCTb np111 B03MO>t<HblX 
npoca,QKax, AnS1 Yero cne,1:1yeT np111MeHS1Tb pe31t1HOBb1e ynnoTH111TellbHb1e KOnbl.\8. 

23.11 B Mecrnx nosoporn CTOS1Ka 1113 seprnKallbHOro s rop1A30HTanbHoe nono>t<eH111e cneAyeT npe.Qy
cMaTplABaTb 6eTOHHble ynopbl. 

noApa6aTb1eaeMb1e Tepp111Top111111 

23.12 ,QJ1S1 ceTelll KaHan1113al.\llllll III B0,QOCTOKOB cneAyeT co6nto,Q8Tb COOTBeTCTBYIOI.J..lllle Tpe6osaHIIIS1 
pa3Aena 16 .QnS1 no,1:1pa6aTb1saeMb1x Tepp111rnp111111. 

23.13 BblnYCKIII KaH8Jllll381..ţllllll III BO,QOCTOKOB 1113 3AaHIIII/I IA coopy>t<eHIAIII, B03BOAIAMblX Ha no,Qpa6aTbl
saeMblX Tepp111rnp111S1x I-IV rpynn, a TaK>t<e Ha Tepp111rnp111S1x rpynn IK-IVK AOnycKaeTCS1 BbmOJ1HS1Tb 1,13 
Tpy6 1113 nnacTM8CCOBblX, yyryHHblX IAJllA ac6eCTOL.\eMeHTHblX Tpy6. 

23.14 YKJlOHbl BblnYCKOB 1,1 Tpy6 BHYTPeHHelll K8H8JllA381..ţlAOHHOIII cern 3,Q8HIAIII CJle,QyeT H83H8YaTb C 
yYeTOM O>t<IA,QaeMOIII OC8AKIA 3eMHOl/1 nosepXHOCTIA. 

23.15 CTblKOBble coe,QIAHeHIAS1 Tpy6onpOBO,QOB BHYTpeHHelll K8H8Jl1,1381..ţlAIA CJle,QyeT BblnOJlHS1Tb no
ABlll>t<HblMIA 38 CYeT np1t1MeHeH1AS1 3Jl8CTIAYHblX 38,QeJlOK. B 3A8H1'1S1X, 381.J..11A1.J..18eMblX no >t<eCTKOIII KOH
CTPYKTIABHOIII cxeMe, AOnycKaeTCS1 npe,1:1ycMaTp1AB8Tb >t<eCTKYIO 3aAeilKY CTblKOBblX coe,QIAHeHIAIII. 

23.16 He AOnycKaeTCS1 nepeceYeHIAe Tpy6onpoBO,Q8MIA ,QecpopMal..ţlAOHHblX WBOB 3,Q8HIAl/1. 

23.17 He ,QonycKaeTCS1 CKpblT8S1 npOKn8,QK8 Tpy6 BHYTpeHHel/l K8H8Jl1,1381..ţllllA B 6op03,Q8X IA WTpa6ax 
CTeH 3AaHIAS1, 381.J..11Al.J..18eMoro no no,QaTJllABOIII KOHCTPYKTIIIBHOIII cxeMe. 
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23.18 Ans:i BHyrpeHHe111 KaHam13a4I11111 3AaH11111 npeAnO'-lTeH11e cneAyer OTAaBaTb rpy6aM 1,1 coeA11H11-
TeJ1bHblM '-lacrs:iM 1,13 nnacrMacca. 

23.19 np11 3all.\1'1Te 3AaHl'1s:l B npo4ecce ero 3Kcnnyara41,11,1 MeTOAOM BbIpaBHV1BaH11s:i rpy6onpoBOAbl 
KaHa111,13a41,11,1, npOKJlaAblBaeMble B nOABanax VIJlVI noAnOJlbs:lX, He AOJl>KHbl 3aTPYAHS'lTb BblnOJ1HeH11e 
pa6oT no BblpaBHVIBaHVIIO 3AaHVIS'l. 

24 3Hepropecypcoc6epe>KeHMe 

24.1 Ans:i 06ecne'-leH111s:i HOpMaTVIBHblX rpe6osaH111111 B '-laCTVI AOnycTVIMblX AaB11eH111111 BOAbl y caH111-
rapHo-TeXHV1'-lecK11x np1116op0B, pa4111OHaJ1bHOro VICnOJlb3OBaHVIS'l BOAbl nVITbeBoro Ka'-leCTBa VI 3Hepre
TVl'-leCKVIX pecypcos Heo6XOAVIMO npeAyCMaTpVIBaTb: 

- HaCOCHble arperaTbl C pery11111pyeMblM npVIBOAOM (Yll!CJlOM o6opOTOB ABVlrarens:i), '-lTO nO3BOJls:leT 
noAAeP>Kll!BaTb Tpe6yeMoe pacYeTHOe AaBJ1eH111e BOAbl (nocne Hacocos) He3aBll!CVIMO OT KOJle6aHVIIII 
AaBJleHVIR B ropOACKOM BOAOnpoBOAe; 

- OAHO3OHHYIO cxeMy BOAOCHa6)f(eHVIR C yCTaHOBKOIII KBaprnpHblX perynRTOPOB AaBJleHVIR B >KVlflblX 
AOMax BblCOTOIII 54 M BKfllO'-lll!TeJlbHO AJls:l nO3Ta)f(HOro (noKBapTVlpHoro) peryn111poBaHVIS'l HanopoB 
BOAbl B Cll!CTeMax XOflOAHOro VI ropR'-lero BOAOCHa6>KeHll!R y caHll!TapHO-TeXHVl'-leCKVIX np1116opos; 

- 3OHHOe BOAOCHa6)f(eHVle, KaK npaBVIJlO, B >KVlflblX AOMaX BblCOTOIII 54 M VI BblWe, B TOM YVICJle C ycra
HOBKOIII B HVl)f(HVIX 3Ta>KaX 3OH KBapTVlpHblX perynRrnpoB AaBneH111s:i; 

- ycTaHOBKY COBpeMeHHOIII BOAOpa360pHOIII VI HanonHVITeJlbHOIII apMaTypbl, 06ecne'-lV1Ba10ll.\YIO COKpa
ll.\eHll!e paCXOAa nVITbeBOIII BOAbl. PeKOMeHAYeTCS'l np111MeHeHV1e BOAOpa360pHOll1 apMaTypbl C KepaMll1-
'-leCKll1Ml,1 ynnoTHeHll1RMll1, CMeCVITeflel/1 C OAHOl/1 PYKOS'lTKOIII, TepMOCTaTVl'-leCKVIX CMec111rene111, nonyaB
TOMaTVl'-leCKOl/1111 aBTOMaTl,1'-leCKOli1 apMaTypbl.

24.2 80AOC'-l8TYll1KVI XOJlOAHOiii 111 ropR'-lel/1 BOAbl, YCTaHaBJ1111BaeMble Ha BBOAaX BOAonpoBOAa B }Kl,1-
flble AOMa 111 KBapTlllpbl, AOJl>KHbl npeAycMaTpVIBaTbCR C 111MnynbCHblM BblXOAOM. 

AonycKaeTCR no 38AaHll!IO Ha npoeKrnposaH111e npeAyCMaTp111BaTb 111MnynbCHblli1 BblXOA y BOAOCYEÎT'-lVI
KOB, ycraHaBJ1111BaeMblX BO BCTpOeHHO-np111crpoeHHblX noMell.\eHll1s:lX 06ll.\eCTBeHHOro Ha3Ha'-leHll1R. 

nepeA AOMOBblMll1 111 KBapTVlpHblMll1 BOAOC'-leT'-lll!KaMII! CJ18AY8T ycTaHaBflll!BaTb MexaHll1'-l8CKll18 VlflVI 
MarHVITHO-MexaH111YeCKV1e Q)VIJlb Tpbl. 

25 O6ecne'leHMe H3A8>KH0CTM 6e3onaCHOCTM npM 3KCn11yaTaL1MM. 
AonroBe'IHOCTb M peM0HT0npMr0AH0CTb 

25.1 He AOnycKaeTCR npoKnaAKa rpy6onpoBOAOB BHyrpeHHll!X Cll!CTeM BOAOCHa6)1(8Hll1R, KaHaflV13a-
41,11,1 111 BOAOCTOKOB B Mecrax, rAe AOCTyn K Hll!M BO BpeMR 3Kcnnyara41,11,1 111 np1,1 asapV1111HblX c111rya4V1RX 
CBR38H C ocna6neHV1eM HSCYll.\VIX 3JleMeHTOB 1,1 KOHCTPYK4VIIII 3A8HVlll1111 COOPY>KeHll1111 (OCHOB8Hll1111, 
Q)YHAaMeHTOB, orpa)f(AalOll.\VIX KOHCTPYK4Vlli1 VI KOHCTPYK4V1111 nepeKpblTV1111). 

25.2 C111cTeMbl BHyrpeHHero XOJlOAHOro 1,1 ropR'-lero BOAOCHa6>KeHll1R AOfl>KHbl 661Tb VICnblTaHbl rlilA
poCTaTVl'-leCKll!M 11111111 MaHOMeTpVl'-leCKVIM MeTOAOM B COOTBSTCTBVll,1 C HOpMaTVIBHblMVI rpe6oBaHVIRMVI. 

25.3 Tpy6onpOBOAbl 111 apMaTypa cereiii XOJlOAHOro 111 ropR'-lero BOAOCHa6>KeHll!R AOJl)f(Hbl ll!MeTb co
OTB8TCTBYIOll.\Vl8 ceprncpVIKaTbl Ka'-leCTBa, MeXaHll1'-l8CKas:l npO'-lHOCTb AOJl)f(Ha COOTBeTCTBOBaTb pac
'-l8THOMY A8BJleHVIIO B CVICTeMe. 

25.4 HacocHoe o6opyAOB8HVle XOflOAHOro 1,1 ropR'-lero BOAOCHa6)f(eHVIR, 06opyAOBaH111e AJlR np111ro
TOBJ1eHll!R ropRYeiii BOAbl AOfl>KHbl pe3epBV1pOB8TbCR Ha CJ1Yl.l8111 asap1,11,1 111 peMOHTa B COOTBeTCTBll!VI C 
rpe6osaHll1RMll1 pa3Aena7111 14.

25.5 r111Ap8BJlll1'-l8CKV1e VlcnblTaHVIS'l Cll!CTeM BHyrpeHH8111 KaHan1113a41,11,1 VI BHyrpeHHVIX BOAOCTOKOB 
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,QOfl>KHbl npOBO,QIIITbCfl B COOTBeTCTBJ/1111 C HOpMaTIIIBHblMIII Tpe6osaHlllflMIII. 

25.6 CaHL1TapHO-TeXHW-leCKlr1e ycTpOLIICTBa ,QOJl>KHbl 11MeTb cooTBeTCTBYfOLI..\lrle ceprncj:mKaTbl Ka4e
CTBa III CBlr1,QeTenbCTBa, ,QonycKafOLI..1lr1e I/IX np1r1MeHeH11e. 

25.7 B nacnoprnx 1,1 TeXHl148CKOLII ,QOKyMeHTal.\1111 38B0,QOB-1113roTOBL1TeneLII rpy6onpOBO,QOB, apMaTy
pbl, C8Hl1TapHO-TeXHl148CKl1X ycrpOLIICTB III o6opy.QOB8Hlr1fl ,QOJl>KHbl 661Tb yKa3aHbl rapaHrnpoBaHHble 
cpOKIII CJ1Y>1<6bl 1,1 3KCnnyaTal.\lr111, COOTBeTCTBYfOLI..\L-18 rpe6oBaHlr1flM HaCTOflll.\lllX HopM. 
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np1,mo>1<eH111e A

nepe"leHb HOpMaTIIIBHb!X AOKyMeHTOB, Ha KOTOpble IIIMetoTCH CCblJ1KIII B 
HaCTOHI..I.\IIIX HopMax 

CHv1n 2.08.02-89 O6ll.leCTBeHHble 3,QaHvls:I v1 COOpY>f<eHvls:I 

CHv1n 2.08.01-89 )f{v1nb1e 3.QaHv1s:1 

CHv1n 2.04.05-91 OTOnneHv1e, seHrnns:1u,v1s:1 v1 KOH,Qv1u,v10HvtposaHv1e 

CHv1n 2.04.01-85 BHyrpeHHvti::i so,Qonposo,Q vi KaHanv13au,v1s:1 

NCM E.03.03-2003 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stinge
re a incendiilor 

NCM E.03.02-2001 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor 

NCM G.04.07-2006 Reţele termice 

NCM C.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare. 

NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune 
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np1,1.no>1<eH1,1e B 

TepMMHbl 1,1 onpeAe.neHMff 

BeHTMm,tpyeMbllll K3H3J1M331..1MOHHbllll CTOJIK - CTO51K, MMetol.41,1111 BblT51)KHyto '-l8CTb 1,1 Yepe3 Hee -
coo61.4eH1.1e C aTMOcc:pepo111, cnoco6CTBYIOl.4ee 803AYX006MeHy 8 Tpy6onpoBOA8X Hap�HOIII K8H8Jll,1-
381..1"1OHHOIII cern. 

BeHTMJlffl..lMOHHbllll KJ1anaH - ycTpOIIICTBO, nponycKato1.4ee BO3AYX B OAHOM HanpasneHl.11,1 -BCJleA 38 
ABl.1)KYL4elllC51 8 Tpy6onpOBOAe )K1,1AKOCTblO 1,1 He nponycKato1.4ee 8O3Ayx 8 o6paTHOM HanpasJleHl.11,1. 

HeBeHTMJlMpyeMbllll KaHaJ1M331..1MOHHbllll CTOJIK - CT051K, He "1Meto1.41,1111 coo61.4eH"151 C 8TMOcc:pepo111. K 
HeBeHrn111,1pyeMblM CTO51KaM OTHOC51TC51: 

- CT051K, He "1Me10L41,1111 BblT51)KHO111 '-l8CTl.1; 

-CTO51K, o60PYAOB8HHbllll BeHrnJ1511..1"1OHHblM KJlanaHoM; 

- rpynna (He MeHee YeTb1pex) CT051KOB, 06beA1.1HeHHblX nosepxy c6opHblM Tpy6onposoAOM, 6e3 
ycTpOIIICTBa BblT51)KHO111 Yacrn. 

no>ICapHbllll CTOJIK - 3TO 38KOJlbl..1O88HHbllll Tpy6onpoBOA C ycTaHOBJleHHblMl,1 Ha HeM Ha Ka)KAOM 3Ta
)Ke ABYM51 naTpy6K8Ml,1 A"1aMeTpOM 66 MM C BeHrnJ151Ml,1 1,1 CO0Al.1Hl.1TeJlbHblMl,1 f0JlO8K8Ml,1 AJ151 nOA
KJllO'-leHl.151 no)KapHblX pyKaBOB 1,1 CTBOJlOB no)f(apHblMl,1 nOAP83Ae11eHl.151Ml,1, no)f(apHble CT051Kl,1 npeA
H83HaYeHbl A1151 1,1cnoJ1b3OBaH1.151 no)f(apHblMl.1 noAp83AeneHll151Ml.1 np1,1 TyweH111111 no)f(apos. 

Pacl.feTHble paCXOAbl BO,Qbl - o60CHOB8HHble 111CCJleAOB8Hl.151Mll1 111 npaKTl.1KOIII 3Kcn11yarn1..11.1111 3Ha'-le
Hl,151 pacXOAOB, KOTOpble nporHO3111PYIOTC51 AJ151 o6beKTa BOAOCH86)KeHl.151 C yYeTOM OCHOBHblX 8Jll,151I0-
1.4"1X c:paKTOpOB (ypoBH51 611aroycTpOIIICTBa MHOfOKBaprnpHblX AOMOB, '-ll,1CJla n0Tpe6111Te11e111, KOJ1111'-le
CTBa caH1.1TapHblX np1116opos 111 AP-), 

PacYeTHble paCXOAbl BOAbl He 518Jl51IOTC51 HOpMaMll1 BOAOnoTpe611eHll151 1,1 He MOfYT 661Tb 1,1cnoJ1b3OBa
Hbl AJ151 pacYeTOB 38 BOAY-

Pacl.feTHble paCXOAbl CTOKOB - o6ocHOBaHHbl0 1,1CCJleAOB8Hl.151Mll1 111 npaKTl.1KOIII 3Kcn11yarn1..11.1111 3Ha'-le
Hll151 paCXOAOB, Bb16paHHble 1113 sap111a1..1111OHHblX P51AOB (c:pyHKl..1111111 pacnpeAeJleHl.151 sepO51THOCT1,1 nO518-
JleHll151 pacXOAOB pa3Jlll1'-lHOIII Be11111'-lll1Hbl), KOTOpble nporHO3111PYIOTC51 AJ151 o6beKTa K8H8Jlll138l..1111"1 B 
1..1e110M 1,111111 ero Yacrn c yYeTOM s111.1f!to1.41.1x c:paKTopos (Y111c11a n0Tpe61.1Te11e111, Ko11111YecTsa 1,1 xapaKTe
p1.1crnK caHll1TapHblX np1116op0B 111 o6opyAOB8Hll151, eMKOCrn OTBOAHblX Tpy6onpoBOAOB 111 AP-), 

BeoA B 3AaHMe - yYacToK cern BOAonposoAa oT Hap�Ho111 cTeHbl 3AaHl.151, 06opyAyeMb1111 3anopHO111 
apMaTypo111 111, np1,1 He06XOA111MOCrn, BOAOMepHblM Y3J1OM. 
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Pac'-leTHble paCXOAbl BOAbl 

Ta6m,11.1a C.1 - Pac'-leTHble (YA811bHb1e cpeAHllle 3a roA) CYTO'-IHble pacxoAbl BOAbl 
B >KlllllblX 3AaHl/lffX, 11/cyT. Ha 1 '-1811. 

>K111nb1e 3AaHlllff 061J.111111 
B TOM 'IIIICne, 

ropR'le11 

C BOAonpoBOAOM III KaHafllll381..1111elit 6ea BaHH 50 20 

To lKe, c raaocHa6lKeH111eM 60 25 

C BOAOnpOBOAOM, KaHan111aa1..1111elit III BaHHaMIII C BOAOHarpeBaTernlMIII, pa60TalO-
125 50 

IJ.IIIIMIII Ha TBi=iPAOM TOnfllllBe 

To lKe, c raaoBblMIII BOAOHarpeearern1M111 150 60 

C 1..1eHTpaI11113OB8HHblM ropR'IIIIM BO,QOCHa6lKeHllleM III Clll,QR'IIIIMIII B8HH8MIII 160 65 

To lKe, c BaHHaMlll ,QfllllHOlit 6onee 1500 MM 160 65 

nPlt1ME4AHlt1R 

1 PacXOA BOAbl Ha nom1s repp1,nop11i1, np11nera101.1.111x K lKl1nblM AOMaM, AOmKeH YYl1Tb1B8TbCS'I AOnonHl1TenbHO B COOTBeT
CTBl111 C n.21 ra6nl1l.lbl C.2 H8CTOS'll.l.lef0 np11nolKeHl1S'I. 

2 np11 Heo6XOA11MOCTl1 yYeTa paCXOAOB BOAbl Ans:1 cy1.1.1ecrsy101.1.111x lKl1nblX 3A8Hl1Î1 peKOMeHAyercs:i 11cnonb30B8Tb ,Q8HHble 
3Kcnnyarnpy101.1.111x opraHl138l.111i1. 

3 1,1cnonb30B8Hl1e np11Be,QeHHblX 3HaYeHl1Î1 paCXOAOB BOAbl Ans:1 KOMMepYeCKIIIX pacYeTOB 38 BOAY He AOnycKaeTCR. 

4. PacYeTHble paCXOAbl (y,QenbHble cpeAHefOAOBble paCXOAbl) BO,Qbl B lKl1nblX 3A8Hl1S'IX, n/cyr Ha 1 Yen. MOryr 6b1Tb 113MeHe
Hbl Ha 6a3e o6oCHOBaHHOro pacYeTa 11 TeXHl1K0-3KOHOMl1YeCKOro aHan113a 

N!! 

n/n 

1 

2 

3 

Ta6111111.1a C.2 - Pac'feTHble (YA811bHb1e cpeAHMe 3a roA) CYTO'fHbIe pacxoAbl BOAbl 
noTpe6MT811ffMM 

Pac'leTHble (yAenbHb1e cpeA-

EA111H1111..1a 
H11111 3a roA) CyY0'lftble pacxo-

npoAOfl)l(IIITenbHOCTb 
80Aon0Tpe6111Ten111 Abl B0Abl, n/cyY., Ha eAIIIHIIILIY 

1113MepeH111ff 1113MepeHlllff BOAopa36opa, 'lac 

061J.111111 e T.'-1. ropR'le11 

O61J.1e)l(IIITIIIH: 

- C 06l1.IIIIMIII AYWeBblMIII 1 lKIIITeflb 85 50 24 

- C AYW8MIII np111 Bcex 
1 lKIIITeflb 

)t(lllflblX KOMHaTax 
110 60 24 

rocTMHllll..lbl, naHCIII0Ha-
Tbl III M0Ten111: 
- C 06ll.\lllMIII BaHHaMIII III 

1 lKIIITeflb 120 70 24 
,QVWaMIII 
- C AYWaMIII BO Bcex 

1 lKIIITeflb 230 140 24 
HOMepax 
- C BaHHblMIII BO Bcex 
HoMepax 

1 lKIIITeflb 300 180 24 

6onbHllll..lbl: ' 

- C 06ll.\lllMIII BaHHaMIII III 
1 KOlitKa 115 75 24 

,QVWaMIII 
- C caH111TapHblMIII yanaMIII, 
np1116n111lKeHHblMIII K nana- 1 KOlitKa 200 90 24 

TaM 

- IIIHcf>eKI..IIIIOHHble 1 KOlitKa 240 110 24 
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Ta6nuu.a C.2 (npooon>KeHue) 

Pac<teTHb1e (yAenbHb1e 

E,qMHMl.la 
cpeAHIIIIII 3a roA) CYTO'IHble npo,qonlKMTenb-

NI! 80Aon0Tpe6111Ten11 paCXOAbl BO,[lbl, nlCYT-, Ha HOCTb BOAOpa36o-
n/n 1113MepeHIII.R eAIIIHlll'-IY M3MepeH111.R pa,<tac 

061.J..1111111 e T.'I. rop.R<teiil 

CaHaTOpllllll III AOMa OTAblXa: 

- C 061J.1MMIII ,QywaMM 1 KOIAKa 130 65 24 

4 - C .QyWaMM np111 Bcex lKMnblX 
1 KOIĂKa 150 75 24 

KOMHaTaX 

- C BaHHaMIII np1,1 Bcex )l(l,1nblX 
1 KOHKa 200 100 24 

KOMHaTax 
«l>M3Kynb -rypHo-
03AOPOBIIITenbHble y<tpe-
lKAeHIII.R:

5 
- co crnnoBblMl-1 Ha nonycpa6-

1 MeCTO 60 30 24 
PMKaTaX, 6e3 CTIIIPKIII 6eJ1b51 
- CO CTOJlOBblMIII, pa60TalO-
IJ.IHMM Ha Cblpbe III npa'-le'-IHbl- 1 MeCTO 200 100 24 

MM
.QOWKOflbHble o6pa30Ba-
TenbHble y<tpelKAeH111.R 111 
WKOflbl•IIIHTepHaTbl: 
- c ,QHeBHblM npe6bJBaHMeM 
.Qerniil: 
- co CTOnOBblMIII Ha nonycpa6-

1 pe6eHOK 40 20 10 
PMKaTaX 
- CO CTOJlOBblMIII, pa60TalO-

6 IJ.IIIIMIII Ha Cblpbe III npa'-le'-IHbl- 1 pe6eHOK 80 30 10 

MM
- c KpyrnoCYTO'-IHblM npe6bl-
saH1-1eM .Qerni4: 

- co CTOJlOBblMl-1 Ha nonycpa6-
1 pe6eHOK 60 30 24 

PMKaTaX 
- CO CTOJlOBblMIII, pa60TalO-
IJ.IHMM Ha Cblpbe 1,1 npa1.1e1.1Hb1- 1 pe6eHOK 120 40 24 

MM
Y<te6Hb1e 3aBeAeHIII.R c AY·
weBblMIII np111 rMMHa-

1 y'-lal.J.IMHC.R 11 1
7 CTlll'leCKIIIX 3anax III CTOno- 20 8 8 

BblMIII, pa60Tato1J.1IIIX Ha 
npeno.QaBaTenb 

nonyct,a6p111KaTax

8 
J\AMIIIHIIICTpantBHble 3Aa-
HIII.R

1 pa60Ta101J.111t1A 15 6 8 

npeAnp111.RTM.R 061J.1ecraeH-

9 
Horo n111TaHIII.R C np111rOTOB-

1 6J110,QO 12 4 -

neH111eM n1111J.1111, pean1113ye-
MOM B 06eAeHHOM 3ane

Mara3111Hbl: 

- npo,QOBOJlbCTBeHHble (6e3 
1 pa6oTHIIIK B 

10 XOJ1O,QIIIJ1bHblX ycTaHOBOK) 
CM8HY IIIJllll 20 M2 250 65 8 

TOPfOBOfO 3ana 

- npoMTOBapHb1e 
1 pa60THl-1K B 

CMeHy 
20 8 8 
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Ta6nuu,a C.2 (npooon>KeHue) 

. 

Pac'-feTHb1e (y.QeJ1bHb1e cpe.Q-

N!! E.Q111H111�a 
Hllliii 3a ro.Q) CYTO'-IHble pacxo-

npo.QOJllKI/ITeJlbHOCTb 
Bo.Qono-rpe6111Te11111 Abl BO.Qbl, 11/cYT., Ha e.Q111H111�y 

n/n 1113MepeH111R lll3MepeHIIIR ao.Qopa36opa, '-fac 

061.l.1llliii e T.'-1. ropR'-leiii 

noJllllKJll/lHIIIKIII III aM6y11a-
1 6onbHoiii 10 4 10 

11 1 pa60Ta10l.l.lllliii TOpllllll 30 12 10 
B CMeHV 

AnTeK111: 

- rnproebtiii 3an III no,Qco6-
1 pa60Ta10l.l.lllliii 30 12 12 

12 Hbte noMel.l.leHIIIR
- na6oparnp111R np111roroe-

1 pa6orn101.l.1111îil 310 55 12 
neHIIIR neKapcre

13 nap111KMaxepcK111e 
1 pa6oyee 

Mecro e cMeHy 
56 33 12 

K111HOTeaTpbl, TeaTpbl, 
K11y6b1 111 .Qocyroeo-
pa3e11eKaTeJ1bHb1e Y'-fpe-

14 )l(AeHlllff: 

- .Qnff 3p111Teneîit 1 YenoeeK 8 3 4 

- ,Qnff apTIIICTOB 1 YenoeeK 40 25 8 

CTa.QIIIOHbl III cnopT38Jlbl: 

- .Qnff 3p111reneiii 1 Mecro 3 1 4 

15 • ,Qnff qllll3i<ynb-rypHIIIKOB C 
1 YenoeeK 50 30 11 

Y'-IEiTOM no11eMa ,QYWa 

- ,Qnff cnopTCMeHOB C yYe-
1 YenoeeK 100 60 11 

TOM np111eMa ,Qywa
n11aeaTeJ1bHb1e 6acceiii-
Hbl:

- .Qnff 3p111reneiii 1 MeCTO 3 1 6 

16 - .Qnff cnopTcMeHoB ( 4>1113-
i<ynb TYPHIIIKOB) C yYeTOM 1 YenoeeK 100 60 8 

np11eMa ,Qywa
- Ha nononHeH111e 6acceîit-

o/o BMeCTIIIMOCTIII 10 8 
Ha

6aHIII:

• ,Qnff MblTbff B MbtnbHOÎil III 
ononaCKIIIBaHllleM B ,QYWe 

1 nocernrenb 180 120 3 

17. • TO ll<e, C np11eMOM 03,QO-
1 nocernrenb 290 190 3 

DOBIIITenbHblX noo1..1e,QYD 

- ,QyweeaR Ka6111Ha 1 nocernrenb 360 240 3 

- BaHHaff Ka6111Ha 1 nocernrenb 540 360 3 

npa'-le'-IHb1e: 

• HeMexaHlll3111pOBaHHble
1 Kr cyxoro 

40 15 -
18 6enbff 

• MeXaHlll3111pOBaHHble
1 Kr cyxoro 

75 25 
6enbff 

npo1113BOACTBeHHble 
�ex111: 

19 - o6btYHbte 1 Yen. e CMeHy 25 11 8 

- c rennoeb1,QeneH111RM111
1 Yen. B CMeHy 45 24 6 

CBblWe 84 KillK Ha 1 M /y 
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Ta6nuu,a C 2 (npooon>KeHue) 

PacYeTHble (yAenbHble 

N!! EAMHMl..la 
cpeAHMIII 3a roA) CYTOYHble 

n POAOnlKMTen bHOCTb 
B0AonoTpe6MTen111 paCXOAbl BOAbl, n/cYT., Ha 

n/n M3MepeHMJI eAMHMLIY M3MepeHMJI BOAopa36opa,Yac 

0611.1111111 B T.Y. ropS!Yeiil 

Ayweeb1e B 6blTOBblX no-
11wwesaJ1 

20 MelJ..leHMJIX npOMblWneHHblX 500 270 -

npeAnpMSITMIII 
ceTKa B CMeHy 

PacXOA BOAbl Ha nonMBKy: 

- TpaBflHoro noKposa 1M2 3 - -

- QJYT60J16Horo nonfl 1M2 0,5 - -

- OCT8JlbHblX cnopTMBHblX
1M2 1,5 - -

21 coopy')KeHl-1L'il

- ycosepweHCTBOB8HHblX
n0Kpb1rnei, Tporyapos, nno- 1M2 0,5 - -

11.1aAeL'il, 38BOACKl-1X nooe3,[IOB

- 3e11eH61x Haca>K,[\eHl-1L'il, ra3o-
1M2 3-6 -

HOB III L\BeTHIIIKOB

22 
3anMBKa noeepXHOCTM KaT-

1M2 0,5 - -
Ka 

nPIIIME4AHIII�: 

1 Beml411Hbl paC48THblX paCXOAOB BOAbl ycTaHOBJleHbl AJlS'I OCHOBHblX n0Tpe611reneei 11 BKJ1I04alOT Bce AOnOJlHl1T8JlbHbl8 
pacXOAbl (06cnylK11Ba10LI.111M nepcoHanoM, AyweBblMl1 Ans:i 06cny'}K11Ba10LI.1ero nepcoHana. nocer11rens:1M11, Ha y6opKy noMe
lJ.leH11Ci 11 r.n.) 

2 norpe6neH11e BOAbl B rpynnoBblX AYW8861X 11 Ha HOlKHble BaHHbl B 6blTOBblX nOM8lJ.18Hl1S'IX np0113BOACTB8HHblX npeAnp11s:i
Tl1Ci, Ha CTl1PKY 6enbs:i B npa4e4Hb1X 11 np11rorosneH11e nl1lJ.ll1 Ha npeAnpl1S'ITl1S'IX 06lJ.18CTB8HHOro nl1TaHl1S'I, a TaKlKe Ha BOAOne-
4e6Hble npo1..1eAYPbl B BOAOfle4e6H114ax 11 np11rorosneH11e nl1ll.111, BXOAS'llJ.ll1X B COCTaB 6onbHl1'-I, caHaTOp11eB 11 non11KJ1l1Hl1K, 
HaAJ18lKl1T Y411TblBaTb AOnOJlHl1T8JlbHO. 

3 np11 HeaBTOMaTl1311pOBaHHblX cr11panbHblX Maw11Hax B npa484HblX 11 np11 CTl1pKe 6enbs:i co cne411cp114eCKl1Ml1 3arps:13H8Hl1S'I
Ml1 paC48THblei pacXOA ropl'!4eeî BOAbl AOnycKaeTCfl ysenl1411BaTb Ha 30%. 

4 np11BeAeHHble paC48THble paCXOAbl BOAbl Ha non11BKY ycraHOBJ18Hbl 113 pac4eTa Ha 1 non11sKy. '-l11cno non11BOK B CyTKIII 
cneAyer nplllHIIIMaTb B 3aBl1Cl1MOCTl1 OT KJ111MaTl148CKl1X 11 APYrlllX MeCTHblX ycnos111Ci. 

5.Pac48THble paCXOAbl (YA8flbHbl8 cpeAH8fOAOBble pacXOAbl) BOAbl B )t(l1JlblX 3AaHIIIS'IX, n/cyr Ha 1 4en. MOryT 661Tb 113MeHe
Hbl Ha 6a3e o60CHOBaHHOro pac4eTa 11 T8XHl1K0-3KOHOMl148CKOro aHan113a 
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Ta6m14a C.3 - Pac'-leTHble (cpeAHMe '-lacoeb1e) pacxoAbl BOAbl III MaKc111ManbHb1e ceKYHAHble 
paCXOAbl CTOKOB AflR pa3nM'-IHblX�BMAOB caHMTapHo-TeXHM'-leCKoro o6opyAOBaHMR 

Pac'-leTHble cpeAHllle '-laCOBble pacXOAbl BOAbl, n/'-1, caHMTapHO
TeXHlll'-leCKOro np1116opa AflH paanM'-IHblX TIIIOOB 3AaH111iit 

npM60p 

MoliiKa (B TOM 41,1cne 
na6oparnpHas:i)co 

u:: :s: :c 

!l 
GI 
jj 
C: :s: 
:IE 

CMec1,1reneM (B TOM 60-40
414Cne Ha n16KOM 
wnaHre) 

To >Ke, c a3parnpoM 30-20

MoliiKa C KpaH0M 
rops:i4elii 1,1 xono.QHolii -
80,Qbl 

GI 
jj :c :s: 
:c :IE GI ftl m a. 
I- ftl u L. 
� qj 
� � :s: u 
o Q. 
Q. GI 
C t;

ii .a • :c u:: 
':I' :s: GI :C 
':I' GI 
!!! 3' .,.. GI C :ii 
so:C C 
ftl 10 

60-40

30-20

,Qyw 14H.QL4BL4.Qyanb
Horo nonb30B8HL4S1 

115-80 150+150

BaHHa ,Qnl4HOlii 1500-
1700 MM 
r1,1n1eHL44ecKL41ii .Qyw 
(614.Qe) 
YHL4T83 CO CMblBHblM 
6a4KOM 
YHL4T83 CO CMblBHblM 
Kp8HOM 
Ho>KH8S1 BaHHa co 
CMeCL4TeneM 

YMb1eanbHL4K co 
CMeCL4TeneM 

To >Ke co CMeCL4Te
neM, ,Qv=25 MM 

150-
100 
150-
100 

40 

40 

60-40

150-
+100

125+125 

75-54

80 

80 

100+100 

10 

60-40

60-40

30-20

80 

80 

10 

60-40

o; :s: 
i§ jj 
I- :c :s: :s: 
C M 

e E
o 

ftl 
:c 

:ii 
:C GI 
� jj 
I- i U GI 
ţ� 10 Uo .a 
� a t- m 
u:: o
:s: C[
Q. o C Q.
C[ C 
GI Q. C 

:ii 
� ftl 

o -:c .a 
:s: li.: GI 
..: ; 
�� 
I- GI ftl -GI .D 
I- :c 
. :c U:: GI :s: m :c I-
; �
>, 3'
ll.10 
g o 

Q. 
o 
C 

(J 

60-40 60-40 125+125 125+125 

30-20 30-20 120+120 120+120 

50+50 50+50 150+150 150+150 

115-80

160+160 

160+160 

75-54

40 90 

40 90 

100+100 25+25 

10 10 

60-40 60-40+6

250+200 

300+250 
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115-80

20 90 

20 90 

25+25 25+25 

10 20 

20+20 20+20 

MaKCIIIManbHble 
ceKYHAHble 

paCXOAbl CTOKOB, 
n/c 

1,0 

0,6 

1,0 

0,2 

10 

13 

0,15 

1,6 

1,4 

0,5 

0,1 

0,15 

2,3 

3,0 



To )l{e co CMeCIIITe
neM, ,Qv=32 MM 

Cy6aKeanbHa51 eaHHa 

BaHHa C no,QBO,QHblM 
Macca)l{eM 

PaKOBIIIHa na6opa
TOpHa51, BO,QOpa3-
6ooHa51 KOIIOHKa 
PaKOBIIIHa co CMec111-
TeneM 

nPl/1ME4AHl/1R 
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Ta6nu�a C. 3 ( npooon>KeHue)

Pac"!eTHble cpeAHllle "laCOBble pacXOAbl BOAbl, 11/"1, caHIIITapHo
TeXHlll"leCKOro np1116opa Ailff pa3Illll"IHblX TlllnOB 3AaHIIIIII 

u:: 
:s: :i: 

; 
Q) 
jj 
C: 
:s: 
:IE 

10 

60-40 

Q) 
jj 
:i: :s: :i: :IE Q) III m Q. I- III u ... 
g ai 
m :s: 
M :,,:
:s: u 
o Q, 
Q, Q) 
C t 
€; .a -:i: u:: 'j :s: Q) :i: 'j Q) III :f Q, Q) C :il 
- o

IC III \0 

20 

8+12 

20 

8+12 

330+270 

200+200 

300+200 

200+200 

20 20 

8+12 8+12 

ii :s: 
; jj ... :i: :s: :s: C: M 
e E
O III :i: :e:i: Q) 
� jj 
... iu Q) 
ţ I!! \0 u o .a 
u:: C: 
:s: o t- m 
u:: o 
:s: ct Q, o 
C Q. 
ct C: Q) Q, 
C: 

jj 
Q, 
... III 

o jj :i: ... :s: Q) 
:.: C: .: III .a >, Q, ... 
Iii gi Q) .a ... :i: 
iii :s: m :i: ... CIi u 
:IE Q) 
>, :f Q, \0 
g o 
u 
... Q, 
o 
C 
(.) 

MaKCIIIMailbHble 
ceKYHAHble 

pacXOAbl CTOKOB, 
Ilic 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

0,3 

0,4 

1 nepeoe 4111CJ10 - pacxoA XOJlOAHOiii BOAbl, BTopoe - paCXOA ropsi4eiii BOAbl. 

2 Ansi YHIIITa30B, n111ccyap0B III paKOBIIIHbl na6opaTOpHOiii AaH paCXOA XOJlOAHOiii BOAbl. 

Ta6m11,1a C. 4- Ko3q><j)1111,1111eHT MaKCHMallbHOM CY,-O"IHOM HepaBHOMepHOCTIII Kd B 3aBIIICIIIMOCTIII 
OT Belllll"IIIIH Cpe,QHIIIX "laCOBblX paCXOAOB BOAbl (qhhr, Qch 11111111 q1O1hr) III "IIIICila np1116op0B (N) Hlllll 

n0Tpe6111Te11ei71 (U)

N 11111111 U 
3Ha"leHlllff Kd np111 pa3Illll"IHblX qh

hr, qc
hr 11111111 q101

hr, 11/"I 

<10 10-15 15-20 20-30 30-80 >80

MeHee 50 1,77 1,61 1,53 1,41 1, 17 1, 10 
50- 200 1,53 1,44 1,36 1,28 1, 13 1,10 
201 - 500 1,53 1,38 1,31 1,24 1, 13 1, 10 

501- 1000 1,51 1,36 1,27 1,22 1, 12 1,10 
1001- 5000 1,47 1,32 1,26 1,20 1, 12 -
5001 - 10000 1,45 1,31 1,25 11, 1 - -
10001- 50000 1,40 1,28 1,23 91, 18 - -
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Ta6m,14a C.Sa - Pac�eTHble MaKc111ManbHb1e pacxo.Qbl 06�e111, ropff�e111111 xono.QHOIII eo.Qbl (ce
KYHAHble III �aCOBble) B JaBIIICIIIMOCTIII OT

� 
cpe,QHIIIX �aCOBblX pacXO,QOB (n/�) III �111cna np1116opoe 

41r1cno 
Bo,Qa PaJMepHOCTb 

Cpe,QH1rtiif Yacoeoiif pacxo,Q, n/Y 

np1r16opoe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

rops:i'las:I nlc 0,22 0,28 0,33 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,71 
1-1n1,1 

M3/y 061.l..las:1 0,12 0,15 0,17 0,20 0,3 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 
1 

nlc 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,50 0,55 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 

rops:1Yas:1 nlc 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M 3/y 
2 

0,18 0,21 0,25 0,30 0,34 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 

nlc 0,18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,40 0,44 0,48 0,51 0,56 
XonOAH8s:I 

M 3/y O, 13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 

rops:!'l8s:! nlc 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,65 0,70 0,76 
1-1n1,1 

M 3/y 061.l..las:1 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 
3 

nlc 0,19 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,47 0,52 

rops:i'las:I nlc 0,26 0,32 0,38 0,44 0,51 0,57 0,62 0,68 0,73 0,80 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M 3/y 
4 

0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 

nlc 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,20 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,56 0,61 

fops:1Yas:1 nlc 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,65 0,71 0,76 0,83 
1-1m1 

061.l..las:1 M 3/y 0,30 0,36 0,42 
5 

0,49 0,56 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 

nlc 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 0,65 
XonoAHas:1 

M 3/y 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,70 

rops:i'las:I nlc 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,68 0,74 0,79 0,87 
1-1n1,1 

M 3/y 061.l..las:1 0,33 0,40 0,47 0,55 0,62 0,70 0,77 0,83 0,90 0,98 
6 

n/c 0,22 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,53 0,57 0,62 0,68 
XonOAH8s:I 

M3/y 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,71 0,77 

rops:i'las:I nlc 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,90 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M3/y 0,36 0,43 0,51 
7 

0,60 0,68 0,76 0,84 0,91 0,98 1,07 

nlc 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,28 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,72 0,77 0,85 

rops:i'las:I nlc 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79 0,85 0,93 
1-1n1,1 

M 3/y 061.l..las:1 0,39 0,47 0,56 0,64 0,73 0,82 0,91 0,98 1,06 1,16 
8 

n/c 0,24 0,29 0,35 0,40 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,73 
XonOAHas:I 

M 3/y 0,30 0,36 0,43 0,50 0,57 0,65 0,71 0,78 0,84 0,92 

rops:i'las:I nlc 0,33 0,39 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,88 0,96 
1-1n1,1 

M3/y 061.l..las:1 0,42 0,50 0,60 
9 

0,69 0,79 0,88 0,97 1,05 1,03 1,24 

nlc 0,25 0,30 0,36 0,42 0,48 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 
XonOAH8s:I 

M 3/y 0,32 0,9 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,83 0,90 0,99 

rops:1Yas:1 nlc 0,34 0,40 0,48 0,55 0,63 0,71 0,78 0,84 0,91 0,99 
1-1n1,1 

061.l..las:1 M3/y 0,45 0,54 0,63 
10 

0,73 0,84 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 

nlc 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,66 0,71 0,78 
XonOAHas:I 

M 3/y 0,34 0,41 0,49 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 1,05 

129 



NCM G.03.03:2015 

Ta6nu�a C.Sa (npoaomKeHue) 

4111c110 
BoAa Pa3MepHOCTb 

CpeAHMM 'lacoeoM pacxoA, 11/'I 

np1116opoe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

fopsi4asi nlc 0,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,75 0,82 0,89 0,96 1,05 
(11f1(11 

06LJ..18Sl M3f4 0,51 0,60 0,71 0,82 0,93 1,04 1, 15 1,25 1,34 1,47 
12 

nlc 0,28 0,33 0,39 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,75 0,82 
XoflOAH8Sl 

M3/4 0,39 0,47 0,55 0,64 0,74 0,82 0,91 0,99 1,07 1, 18 

fopsiYasi nlc 0,38 0,46 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94 1,01 1,10 
lllf1111 

M3/y 
14 

06LJ..18Sl 0,56 0,66 0,78 0,90 1,02 1, 14 1,26 1,37 1,47 1,61 

nlc 0,29 0,35 0,42 0,48 0,55 0,61 0,68 0,73 0,79 0,86 
XoflOAH8Sl 

M3f4 0,43 0,51 0,61 0,71 1,81 0,91 1,00 1,09 1,18 1,30 

IOpSl48Sl nlc 0,40 0,48 0,56 0,65 0,74 0,82 0,90 0,98 1,05 1, 15 
lllfllll 

M3/y 
16 

06LJ..18Sl 0,61 0,72 0,84 0,98 1, 11 1,24 1,36 1,48 1,60 1,75 

nlc 0,31 0,37 0,44 0,51 0,58 0,64 0,71 0,77 0,83 0,91 
XOflOAH8Sl 

M3/4 0,47 0,56 0,66 0,77 0,88 0,99 1,09 1,19 1,28 1,41 

IOpSl48Sl nlc 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,94 1,02 1,10 1,20 
11111111 

06LJ..18Sl M3f4 0,66 0,78 0,91 1,05 1, 19 1,33 1,47 1,59 1,72 1,88 
18 

nlc 0,33 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,80 0,86 0,95 
XoflOAH8Sl 

M3/y 0,51 0,60 0,72 0,83 0,95 1,06 1, 17 1,28 1,38 1,52 

fopSl48Sl nlc 0,45 0,52 0,61 0,80 0,80 0,89 0,98 1,06 1, 14 1,24 
(11f1(11 

M3/y 
20 

06LJ..18Sl 0,71 0,83 0,97 1, 12 1,27 1,42 1,56 1,70 1,83 2,01 

nlc 0,34 0,41 0,48 0,55 0,63 0,70 0,77 0,84 0,90 0,98 
XoflOAHaSl 

M3f4 0,54 0,65 0,77 0,89 1,01 1, 14 1,26 1,37 1,48 1,63 

fopsi4aH nlc 0,47 0,55 0,64 0,73 0,83 0,92 1,01 1,10 1,18 1,29 
111fllll 

06LJ..18Sl M3f4 0,76 0,89 1,03 1, 19 1,35 1,51 1,66 1,80 1,94 2,13 
22 

nlc 0,36 0,42 0,50 0,57 0,65 0,73 0,80 0,87 0,93 1,02 
XoflOAH8Sl 

M3/4 0,58 0,69 0,82 0,95 1,08 1,21 1,34 1,46 1,57 1,73 

fopSl48Sl nlc 0,48 0,57 0,66 0,76 0,86 0,95 1,05 1,14 1,22 1,33 
(11f1(11 

M3/y 
24 

06LJ..18Sl 0,81 0,94 1,09 1,26 1,43 1,59 1,75 1,90 2,05 2,25 

nlc 0,37 0,44 0,52 0,59 0,67 0,75 0,83 0,90 0,97 1,06 
XOflOAH8Sl 

M3/y 0,62 0,73 0,86 1,00 1, 14 1,28 1,41 1,54 1,66 1,84 

fopsi'laH nlc 0,50 0,59 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1, 17 1,26 1,37 
lllf1111 

06LJ..18Sl M3/4 0,85 0,99 1, 15 1,32 1,50 1,67 1,84 2,00 2,16 2,37 
26 

nlc 0,39 0,46 0,53 0,62 0,70 0,78 0,85 0,93 1,00 1,09 
XoflOAHaSl 

M3/4 0,65 0,77 o, 91 1,06 1,20 1,35 1,49 1,63 1,75 1,93 

fopsi4aH nlc 0,52 0,61 0,71 0,81 0, 91 1, 01 1, 11 1,21 1,30 1,42 
111fllll 

M3/y 
28 

06LJ..18Sl 0,90 1,04 1,21 1,39 1,57 1,75 1,93 2,10 2,26 2,48 

nlc 0,40 0,47 0,55 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96 1,03 1, 13 
XoflOAH8Sl 

M3f4 0,69 0,82 0,96 1, 11 1, 26 1,42 1,56 1,71 1,84 2,03 

fops:i'laH nlc 0,54 0,63 0,73 0,83 0,94 1,04 1, 15 1,24 1,33 1,46 
lllf1111 

M3/4 
30 

06LJ..18Sl 0,94 1,09 1,27 1,45 1,64 1,83 2,02 2,19 2,36 2,59 

nlc 0,42 0,49 0,57 0,66 0,74 0,83 0,91 0,99 1,06 1, 16 
XonoAHaH 

M3f4 0,72 0,86 1,01 1, 16 1,32 1,48 1,64 1,79 1,93 2,13 
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Ta6nw . .(a C.5a (npooomKeHue) 

-

1-h,,cno
BoAa PaaMepHOCTb 

CpeAHIIIIII 1.1acoeo111 pacxoA, n/1.1 

np1116opoe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

ropfl1.1afl nlc 0,63 0,73 0,83 0,95 1,07 1,18 1,36 1,40 1,51 1,65 
111m1 

061.J..1af! M3/4 1, 16 1,33 1,54 1,76 1,99 2,21 2,43 2,64 2,85 3,13 
40 

nlc 0,49 0,57 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,32 
Xono,QHafl 

M3/4 0,89 1,05 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,34 2,17 2,59 

ropfl'-lafl nlc 0,72 0,82 0,93 1,06 1, 19 1,31 1,44 1,56 1,67 1,82 
111n111 

061.J..18fl M3f'-I 1,38 1,57 1,80 2,05 2,31 2,57 2,82 3,07 3,30 3,63 
50 

nlc 0,55 0,64 0,74 0,84 0,95 1,05 1,15 1,25 1,34 1,47 
Xono,QHafl 

M3/4 1,06 1,24 1,44 1,66 1,88 2,11 2,32 2,53 2,74 3,03 

ropfl4afl n/c 0,80 0,90 1,03 1, 16 1,30 1,44 1,57 1,70 1,82 1,99 
111n111 

061.J..18!'1 M3/4 1,58 1,79 2,05 2,33 2,62 2,91 3,20 3,47 3,74 4,11 
60 

nlc 0,62 0,71 0,81 0,93 1,04 1, 15 1,26 1,37 1,47 1,62 
Xono,QHafl 

M 3/4 1,22 1,42 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 2,89 3,12 3,45 

ropfl4afl nlc 0,88 0,99 1,12 1,26 1,41 1,56 1,70 1,84 1,97 2,15 
111n111 

M3f'-I 
70 

061.J..18fl 1,79 2,01 2,29 2,60 2,92 3,24 3,56 3,87 4,16 4,58 

nlc 0,68 0,78 0,89 1,01 1,13 1,25 1,37 1,49 1,60 1,75 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,38 1,60 1,85 2,12 2,40 2,68 2,96 3,23 3,49 3,86 

ropfl48fl nlc 0,95 1,07 1,21 1,36 1,52 1,67 1,82 1,97 2, 11 2,31 
111n111 

061.J..18!'1 M3/4 1,99 2,23 2,53 2,87 3,22 3,57 3,91 4,25 4,57 5,03 
80 

nlc 0,74 0,84 0,96 1,09 1,22 1,35 1,48 1,60 1,72 1,89 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,53 1,77 2,05 2,35 2,65 2,96 3,26 3,56 3,85 4,26 

ropfl48fl nlc 1,03 1,15 1,30 1,46 1,62 1,78 1,94 2,10 2,25 2,46 
111n111 

061.J..18fl M3/4 2,18 2,44 2,77 3, 13 3,51 3,88 4,26 4,62 4,97 5,48 
90 

nlc 0,79 0,91 1,03 1, 17 1,31 1,44 1,58 1,71 1,84 2,02 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,68 1,94 2,24 2,57 2,90 3,23 3,56 3,89 4,20 4,65 

ropfl48fl nlc 1,10 1,23 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06 2,23 2,39 2,61 
111n111 

061.J..18fl M3/4 2,38 2,65 3,00 3,39 3,79 4,19 4,60 4,99 5,37 5,92 
100 

nlc 0,85 0,97 1,10 1,24 1,39 1,54 1,68 1,82 1,96 2,15 
Xono,QHafl 

M3f'-I 1,83 2,11 2,44 2,78 2,4 3,50 3,86 4,21 4,55 5,04 

ropfl48fl nlc 1,45 1,60 1,79 1,99 2,20 2,41 2,62 2,83 3,03 3,31 
111n111 

061.J..18!'1 M3/4 3,32 3,66 4,12 4,62 5,16 5,69 6,23 6,76 7,27 8,02 
150 

nlc 1, 12 1,27 1,43 1,61 1,79 1,98 2,16 2,34 2,51 2,76 
Xono,QHafl 

M3/4 2,57 3,3 3,37 3,84 4,32 4,80 5,29 5,76 6,23 6,91 

ropfl48fl nlc 1,78 1,95 2,17 2,40 2,65 2,90 3,15 3,39 3,63 3,98 
111n111 

061.J..18fl M3f'-I 4,23 4,63 5,19 5,81 6,47 7,13 7,79 8,45 9,10 10,0 
200 

n/c 1,38 1,55 1,75 1,96 2,18 2,39 2,61 2,83 3,04 3,34 
Xono,QHafl 

M3f'-I 3,27 3,72 4,27 4,85 5,45 6,06 6,66 7,26 7,85 8,71 

ropfl48fl nlc 2,41 2,61 2,89 3,19 3,51 3,83 4,15 4,47 4,78 5,24 
111n111 

M3/4 
300 

061.J..1af! 6,00 6,52 7,27 8, 11 8,99 9,90 10,8 11,7 12,6 13,9 

nlc 1,86 2,08 2,34 2,62 2,90 3,19 3,48 3,76 4,04 4,45 
Xono,QHafl 

M3f'-I 4,64 5,26 6,01 6,81 7,64 8,48 9,33 10,2 11,0 12,2 
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Ta6nul.{a C.5a (npoaon>KeHue) 

'-IHCI10 
Bo.qa 

Pa3Mep- Cpe.qHHIII 'facoeo111 pacxoA, 11/'f 

np1,16opoe HOCTb 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

f"ops:i4as:i n/c 3,00 3,24 3,57 3,93 4,32 4,71 5,10 5,49 5,88 6,45 

111n111 061.J..1as:i 
400 

M3/4 7,70 8,33 9,27 10,3 11,4 12,6 13,7 14,9 16,0 17,7 

n/c 2,32 2,59 2,91 3,25 3,60 3,59 4,31 4,66 5,01 5,53 
Xono,D,Has:i 

M3f4 5,96 6,74 7,69 8,71 9,77 10,8 11,9 13,0 14, 1 15,6 

f"ops:14as:1 n/c 3,56 3,84 4,22 4,65 5,10 6,036 6,03 6,49 6,95 7,62 

111n111 061.J..1as:i M3/4 9,36 10, 1 11,2 12,5 
500 

13,8 15,2 16,6 18,0 19,4 21,4 

n/c 2,76 3,07 3,45 3,85 4,27 4,69 5,12 5,54 5,96 6,57 
Xono,D,Has:i 

M3/4 7,25 8,19 9,34 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 17,1 19,0 

f"ops:i4as:i n/c 4, 11 4,24 4,86 5,35 5,87 6,40 6,93 7,46 7,99 8,77 

111n111 061.J..1as:i 
600 

M3/4 11,0 11,8 13,2 14,6 16,2 17,8 19,4 21,0 22,7 25,1 

n/c 3,18 3,55 3,98 4,45 4,93 5,42 5,91 6,39 6,88 7,60 
Xono,D,Has:i 

M3/4 8,52 9,61 11,0 12,4 13,9 15,4 17,0 18,5 20,0 22,3 

f"ops:14as:1 n/c 4,64 4,99 5,48 6,04 6,62 7,21 7,81 8,41 9,01 9,90 

111n1,1 061.J..1as:i M3/4 12,6 13,6 15,0 16,7 18,5 20,4 22,2 24,1 25,9 28,7 
700 

n/c 3,60 4,01 4,50 5,03 5,57 6,13 6,68 7,24 7,79 8,61 
Xono,D,Has:i 

M3f4 9,76 11,0 12,6 14,2 16,0 17,7 19,5 21,2 23,0 25,6 

f"ops:14as:1 n/c 5,16 5,54 6,09 6,71 7,35 8,02 8,68 9,35 10,0 11,0 

lllfllll 061.J..18S'I M3/4 14,2 15,2 16,9 18,8 
800 

20,8 22,9 25,0 27,1 29,2 32,3 

n/c 4,00 4,46 5,01 5,60 6,21 6,83 7,45 8,07 8,69 9,61 
Xono,D,Has:i 

M3/4 11,0 12,4 14, 1 16,0 18,0 20,0 21,9 23,9 25,9 28,9 

f"ops:i4as:i n/c 5,67 6,09 6,69 7,37 8,08 8,81 9,54 10,3 11,0 12, 1 

lllfllll 061.J..18S'I M3/4 15,7 16,9 18,8 20,9 23,1 25,4 27,7 30,0 32,4 35,8 
900 

n/c 4,40 4,90 5,51 6,16 6,84 7,52 8,21 8,89 9,58 10,6 
Xono,D,Has:i 

M3/4 12,2 13,8 15,7 17,8 20,0 22,2 24,4 26,6 28,8 32, 1 

f"ops:14as:1 11/c 6,17 6,62 7,28 8,02 8,79 9,59 10.4 11,2 12,0 13,2 

111n111 061.J..1as:i M3/4 17,2 18,6 20,6 22,9 
1000 

25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 39,4 

n/c 4,78 5,34 6,00 6,72 7,45 8,20 8,96 9,71 10,5 11,6 
Xono,D,Has:i 

M3f4 13,4 15, 1 17,3 19,6 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 35,4 

f"ops:148S'I n/c 8,56 9,19 10, 1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,7 16,8 18,5 

lllfllll 061.J..18S'I 
1500 

M3/4 24,7 26,6 29,5 32,9 36,4 40,1 43,8 47,5 51,2 56,8 

n/c 6,65 7,44 8,39 9,42 10,5 11,5 12,6 13,7 14,8 16,4 
Xono,D,Has:i 

M3f4 19,2 21,7 24,9 28,2 31,7 35,3 38,8 42,4 46,0 51,3 

f"ops:14as:1 n/c 10,8 11,6 12,8 14,2 15,6 17,0 18,5 20,0 21,5 23,7 

111n111 061.J..1as:i M3/4 31,9 34,4 38,2 42,6 47,2 52,0 52,8 61,7 66,6 74,0 
2000 

n/c 8,43 9,45 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,6 19,0 21, 1 
Xono,D,Has:i 

M3f4 24,8 28,2 32,3 36,7 41,3 45,9 50,6 55,3 60,0 67,1 

f"ops:i4as:i n/c 13,0 14,0 15,5 17, 1 18,8 20,6 22,4 24,2 26,1 28,8 

lllfllll 061.J..18S'I M3/4 38,9 42,0 46,7 52,1 57,9 63,7 69,7 75,7 81,8 90,9 
2500 

11/c 10,1 11,4 12,9 14,6 16,2 17,9 19,7 21,4 23,1 25,7 
XOIIO,D,Has:i 

M3/4 30,3 34,5 39,6 45,0 50,7 56,4 62,2 68,1 73,9 82,7 

f"ops:i4as:i 11/c 15,2 16,3 18, 1 20,0 22,0 24,1 216,3 28,4 30,6 33,8 

lllfllll 061.J..18S'I M3f4 45,7 49,4 55,1 61,5 68,3 75,3 82,4 89,6 96,8 108 
3000 

11/c 11,8 13,3 125, 1 17,0 19,0 21, 1 23,1 25,1 27,2 30,3 
Xono,D,Has:i 

M3/4 35,7 40,6 46,7 53,3 60,0 66,9 73,8 80,7 87,7 98,1 
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Ta6nuu,a C.5a (npoi'Jon>KeHue) 

-

4111c110 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHIIIH 4ac0B0H pacxoA, 11/4 

np1116opoe HOCTb 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

rops:i4as:i nlc 17,2 18,6 20,6 22,8 25,2 27,6 30,0, 32,5 35,0 38,7 

111n111 061.L!as:i 
3500 

M3/4 52,5 56,8 63,4 70,8 78,7 86,8 95,1 103 112 124 

nlc 13,4 15,2 17,3 19,5 21,8 24,1 26,5 28,9 31,2 34,8 
XOflO,QH8Sl 

M3/4 40,9 46,7 53,8 61,4 69,2 77,2 85,2 93,3 101 113 

ropSl48Sl nlc 19,3 20,8 23, 1 25,6 ,83 31,0 33,8 36,6 39,4 �3,6

11111111 061.L!as:i M3/4 59,1 64,0 71,5 80,0 89,0 98,2 108 117 127 141 
4000 

11/c 15,0 17,0 19,4 21,9 24,5 27,2 29,8 32,5 35,2 39,3 
X0110,QH8Sl 

M3f4 46,2 52,8 60,9 69,5 78,4 87,4 96,6 106 115 129 

rops:i4aSl nlc 23,2 25,1 27,9 41, 1 34,3 37,7 41, 1 44,46 48,1 53,3 

11111111 061.L!as:i M3f4 72,1 78,3 87,6 98,2 109 121 132 144 156 174 
5000 

nlc 18, 1 20,6 23,5 26,7 29,9 33,2 36,5 39,8 43,1 �8,1 
X0110,QH8Sl 

M3/4 56,4 64,7 74,7 85,5 96,5 108 119 131 142 159 

ropSl48Sl nlc 27,1 29,4 32,7 36,4 40,3 44,3 48,4 52,5 56,6 62,8 

11111111 061.L!as:i M3/4 84,8 92,3 103 116 129 143 157 171 185 206 
6000 

11/c 21,2 24,1 27,6 31,4 35,2 39,1 43,0 47,0 50,9 56,9 
Xo110,t:1Has:i 

M3/4 66,4 76,4 88,4 101 115 128 141 155 169 189 

fopSl48Sl nlc 30,8 33,5 37,4 41,7 46,2 50,9 55,6 60,3 65,1 72,3 

11111111 061.L!as:i M3/4 97,3 106 119 134 149 165 181 198 214 239 
7000 

nlc 21,2 27,6 31,6 36,0 40,4 45,0 49,8 54,1 58,7 65,6 
Xono,QHas:i 

M3/4 76,3 87,9 102 117 132 148 164 180 195 219 

rops:i4as:i nlc 34,5 37,6 42,0 46,9 52,0 57,3 62,7 68,1 73,5 81,7 

11111111 061.L!as:i M3f4 110 120 135 151 169 187 205 224 243 271 
8000 

11/c 27,1 31,0 35,6 40,6 45,6 50,8 55,9 61,2 66,4 74,2 
Xo110,t:1Has:i 

M3/4 86,1 99,4 115 132 150 168 186 204 222 249 

rops:i4aSl 11/c 38,2 41,6 46,6 52,0 57,8 63,7 69,7 75,8 81,8 91,0 

11111111 061.L!as:i M3f4 122 133 150 169 189 209 229 250 271 303 
9000 

11/c 30,0 34,3 39,6 45,1 50,8 56,5 62,3 68,2 74,0 82,8 
X0110,QH8Sl 

M3/4 95,7 111 129 18 168 188 208 228 248 279 

ropSl48Sl 11/c 41,7 45,6 51, 1 57,1 63,5 70,1 76,7 83,4 90,1 100 

11111111 061.L!as:i M3/4 134 147 165 186 208 231 253 276 300 335 
10000 

nlc 32,8 37,7 43,4 49,6 55,9 62,2 68,7 75,1 81,6 91,4 
Xo110,t:1Has:i 

M3f4 105 122 142 163 185 207 230 252 275 309 

fops:i4as:i 11/c 48,8 53,4 60,0 67,2 74,8 82,6 90,5 98,5 107 119 

11111111 061.L!as:i M3/4 157 173 195 220 247 274 301 328 356 398 
12000 

11/c 38,4 44,2 51, 1 58,5 66,0 73,6 81,3 89,0 96,7 108 
XollO,QHas:i 

M3/4 124 144 168 194 220 246 273 300 327 368 

rops:iyas:i nlc 55,6 61, 1 68,7 77,2 86,0 95,1 104 113 123 137 

11111111 061.L!as:i 
14000 

M3/y 181 199 225 254 285 316 348 380 412 461 

11/c 43,9 50,7 58,7 67,2 76,0 84,8 93,7 103 112 125 
XOllO,QHaSl 

M3/y 143 166 194 224 254 285 316 348 379 426 
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Ta6nuqa C. 5a ( npooon>KeHue) 

4111cno 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHIIIM '-!acoeow pacxoA, n/'-1 

np1116opoe HOCTb 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 

rops:14as:1 n/c 62,4 68,7 77,4 87,0 97,1 107 118 128 139 155 

1,1m1061.J..1aS1 M3/'-I 203 255 255 288 323 359 395 413 468 524 
16000 

n/c 49,3 57,1 66,3 75,9 85,9 96,0 106 116 127 142 
Xono,QHas:1 

M3/4 161 188 220 254 289 324 359 395 431 485 

rops:14as:1 n/c 69,1 76,1 85,9 96,7 108 120 131 143 155 173 

1,1n1,1 061.J..1aS1 M3/'-I 226 250 284 321 361 401 441 483 524 586 
18000 

n/c 54,6 63,4 73,7 84,6 95,7 107 118 130 141 159 
Xono,QHas:1 

M3/'-1 179 210 246 284 323 362 402 442 483 543 

Ta6m14a C.Sb - Pac"leTHble MaKCHMa11bHb1e pacxoAbl 061.1.1elii, ropsi"lelii H xonoAHOlii BOAbl (ce
KYHAHble H "l3COBb18) B 33BHCHMOCTH OT cpeAHHX "l3COBblX paCXOAOB (11/"l) H "lHCJ13 npH6opoe 

4111cno 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHIIIM '-laCOBOM paCXOA, n/'-1 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropS148S1 n/c 0,76 0,81 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

1,1n1,1 061.J..1aS1 M3/4 0,39 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 
1 

n!c 0,59 0,63 0,67 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 
Xono,QHas:i 

M3/4 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 

rops:1481'1 n/c 0,78 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

1,1n1,1061.J..1as:i M3f4 0,57 0,61 0,65 0,68 
2 

0,70 0.72 0,73 0,75 0,77 0,79 

n/c 0,60 0,65 0,69 0,72 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 
Xono,QHas:1 

M3/y 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 

rops:14as:1 n/c 0,82 0,88 0,93 0,97 1,00 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 

1,1n1,1 061.J..1as:i 
3 

M3/y 0,71 0,76 0,82 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,01 

n/c 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77 0,80 0,83 

rops:11.fas:1 n/c 0,86 0,92 0,98 1,02 1,05 1,08 1,10 1, 11 1, 13 1, 15 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/y 0,84 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1, 13 1, 18 1,22 
4 

n/c 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,66 0,71 0,76 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,97 1,01 

ropS148S'I n/c 0,89 0,96 1,02 1,07 1,10 1, 13 1,15 1, 17 1, 19 1,21 

1,1n1,1061.J..1as:1 M3/y 0,95 1,02 1,10 1, 15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,35 1,41 
5 

n!c 0,70 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,00 1,04 1,06 1, 12 1,17 

rops:14as:1 n/c 0,93 1,00 1,07 1, 12 1, 15 1, 18 1,20 1,22 1,25 1,27 

1,1n1,1061.J..1as:i 
6 

M3/'-I 1,05 1, 14 1,22 1,28 1,34 1,38 1,42 1,46 1,52 1,59 

n/c 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,93 0,95 0,96 0,99 1,01 
Xono,QHas:i 

M3/'-I 0,84 0,90 1,08 1,20 1,27 1,33 0,98 1,03 1, 13 1, 16 

rops:11.fas:I n/c 0,97 1,04 1, 11 1, 16 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33 

1,1n1,1 061.J..1as:i M3/y 1,15 1,24 1,34 1,41 1,47 1,52 1,57 1,61 1,68 1,76 
7 

n/c 0,75 0,81 0,87 0,91 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 
Xono,QHas:i 

M3/y 0,92 0,99 1,07 1,14 1, 19 1,24 1,29 1,33 1,41 1,48 
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Ta6nw,(a C.5b (npooon>KeHue) 

4111cno 
Bo,t1a 

Pa3Mep- Cpe,t1HIIIM l.facoeoM pacxo,t1, n/1.f 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropf!Y8fl nlc 1,00 1,07 1, 15 1,20 1,24 1,28 1,30 1,32 1,36 1,39 

1,1m,1 061.J..18SI 
8 

M 3/y 1,25 1,35 1,45 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,84 1,92 

nlc 0,78 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 1,03 1,05 1,08 1, 11 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 0,99 1,08 1,17 1,24 1,30 1,36 1,41 1,45 1,54 1,63 

ropf!Y8fl nlc 1,03 1, 11 1,19 1,24 1,29 1,32 1,35 1,37 1,41 1,45 

l,1n"1061.J..18fl M3/y 1,34 1,44 1,55 1,64 1,71 1,78 1,84 1,89 1,99 2,08 
9 

nlc 0,81 0,87 0,93 0,98 1,02 1,05 1,07 1,09 1,13 1, 16 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 1,07 1,16 1,25 1,33 1,40 1,46 1,52 1,57 1,67 1,77 

ropf!Y8fl nlc 1,06 1,14 1,22 1,28 1,33 1,36 1,39 1,42 1,46 1,50 

1-1n1-1 061.J.ţas:1 M 3/y 1,42 1,54 1,65 1,75 1,83 1,90 1,97 2,02 2,13 2,24 
10 

nlc 0,83 0,90 0,96 1,01 1,05 1,08 1, 11 1, 13 1,17 1,21 
Xono,o,Has:1 

M 3/y 1,14 1,24 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63 1,69 1,80 1,91 

ropf!Y8fl nlc 1, 12 1,21 1,29 1,36 1,41 1,45 1,48 1,51 1,56 1,61 

"1J1"1 061.J..18SI M3/y 1,59 1,72 1,85 1,96 2,06 2,14 2,21 2,28 2,42 2,55 
12 

nlc 0,88 0,95 1,02 1,08 1, 12 1, 16 1, 19 1,21 1,26 1,30 
Xono,o,Hasi 

M 3/y 1,28 1,39 1,51 1,61 1,69 1,77 1,85 1,92 2,05 2,18 

ropS!Y8SI n/c 1,18 1,27 1,36 1,43 1,48 1,53 1,57 1,60 1,66 1,71 

"1J1"1 061.J..18fl M3/y 1,74 1,88 2,04 2,16 2,27 2,36 2,45 2,53 2,69 2,84 
14 

n/c 0,93 1,00 1,08 1,14 1, 18 1,22 1,26 1,29 1,34 1,39 
Xono,o,Hafl 

M3/y 1,41 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97 2,05 2,14 2,29 2,44 

fopS!'l8SI nlc 1,23 1,33 1,42 1,50 1,56 1,61 1,65 1,69 1,75 1,81 

"1J11A 061.J..18fl M 3/y 1,89 2,05 2,21 2,35 2,47 2,58 2,68 2,77 2,95 3,13 
16 

n/c 0,97 1,05 1,13 1,19 1,25 1,29 1,33 1,36 1,42 1,48 
Xono,o,Has:1 

M 3/y 1,53 1,67 1,82 1,94 2,06 2,16 2,26 2,35 2,53 2,70 

ropf!Y8fl nlc 1,29 1,39 1,49 1,57 1,63 1,68 1,73 1,77 1,84 1,91 

"1J1"1 061.J..18fl M 3/y 2,03 2,20 2,38 2,54 2,67 2,79 2,90 3,01 3,21 3,41 
18 

nlc 1,02 1,10 1,18 1,25 1,31 1,35 1,39 1,43 1,50 1,57 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 1,65 1,80 1,96 2,10 2,23 2,34 2,45 2,56 2,75 2,95 

rops:11.1as:1 nlc 1,34 1,44 1,55 1,63 1,70 1,75 1,80 1,85 1,93 2,00 

"1J1"1 061.J..18SI M3/y 2,17 2,35 2,55 2,72 2,86 3,00 3,12 3,24 3,46 3,68 
20 

nlc 1,06 1, 15 1,23 1,31 1,36 1,42 1,46 1,50 1,58 1,65 
Xono,o,Hafl 

M3/y 1,77 1,93 2, 11 2,26 2,40 2,52 2,64 2,76 2,98 3,20 

fopflY8fl nlc 1,38 1,49 1,60 1,69 1,76 1,82 1,88 1,93 2,01 2,10 

"1J11A 061.J..18fl 
22 

M 3/y 2,30 2,50 2,71 2,89 3,05 3,20 3,33 3,46 3,71 3,95 

nlc 1,10 1,19 1,28 1,36 1,42 1,48 1,52 1,57 1,65 1,73 
Xono,o,Hafl 

M 3/y 1,88 2,05 2,25 2,41 2,56 2,70 2,83 2,96 3,20 3,44 

rops:11.1as:1 n/c 1,43 1,54 1,66 1,75 1,83 1,89 1,95 2,00 2,10 2,19 

"1J1"1 061.J..18fl 
24 

M3/y 2,43 2,64 2,87 3,06 3,24 3,39 3,54 3,68 3,95 4,22 

Xono,o,Hasi 
n/c 1,14 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54 1,59 1,64 1,73 1,81 

M3/y 1,99 2,18 2,38 2,56 2,72 2,87 3,02 3,16 3,42 3,68 
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Ta6nuu,a C.5b (npoaomKeHue) 

4111c110 
Bo.Qa 

Pa3Mep- Cpe.QHIIIM l.facoeoi,i pacxo.Q, n/1.f 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

rops:il.fas:i nlc 1,48 1,59 1,71 1,81 1,89 1,96 2,02 2,08 2,18 2,28 

1,1m1061.J..1as:i M3/\f 2,56 2,78 3,02 3,23 3,42 3,59 3,74 3,90 4,19 4,48 
26 

nlc 1, 18 1,28 1,38 1,46 1,53 1,59 1,65 1,70 1,80 1,89 
Xono.QHas:i 

M3/\f 2,10 2,30 3,92 2,52 2,71 2,88 3,05 3,20 3,35 3,64 

10ps:!Y8s:! nlc 1,52 1,64 1,77 1,87 1,95 2,03 2,09 2,15 2,26 2,37 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/'f 2,68 2,92 3,17 3,40 3,59 3,78 3,95 4, 11 4,43 4,74 
28 

nlc 1,21 1,32 1,42 1,51 1,58 1,65 1,71 1,77 1,87 1,97 
Xono.QHas:i 

M3/4 2,21 2,42 2,65 3,04 4,16 2,85 3,21 3,38 3,54 3,85 

1ops:14as:1 11/c 1,57 1,69 1,82 1,93 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,46 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/4 2,80 3,05 3,32 3,56 3,77 3,96 4,15 4,32 4,66 5,00 
30 

nlc 1,25 1,36 1,47 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,94 2,05 
Xono.QHas:i 

M3/4 2,31 2,53 2,78 3,00 3,19 3,38 3,56 3,73 4,07 4,40 

1ops:14as:1 nlc 1,77 1,92 2,07 2,20 2,31 2,40 2,49 2,57 2,73 2,88 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/4 3,39 3,70 4,04 4,34 4,61 4,87 5, 11 5,34 5,80 6,26 
40 

nlc 1,43 1,55 1,68 1,79 1,89 1,98 2,06 2,14 2,28 2,43 
Xono.QHas:i 

M3f4 2,82 3,09 3,40 3,68 3,94 4,19 4,42 4,65 5,10 5,55 

10ps:!48s:! nlc 1,96 2,13 2,30 2,45 2,58 2,70 2,80 2,90 3,10 3,29 

1,1n1,1061.J..1as:i M3/4 3,94 4,30 4,71 5,08 5,41 5,73 6,03 6,33 6,91 7,48 
50 

nlc 1,59 1,73 1,88 2,01 2,13 2,23 2,33 2,43 2,61 2,79 
Xono.QHas:i 

M3/4 3,30 3,63 4,00 4,34 4,66 4,97 5,26 5,55 6,11 6,67 

1ops:1Yas:1 nlc 2,15 2,33 2,52 2,69 2,84 2,98 3,10 3,22 3,46 3,69 

1,1m1061.J..1as:i M3/4 4,46 4,88 5,36 5,79 6,19 6,57 6,93 7,29 7,99 8,68 
60 

nlc 1,75 1,90 2,07 2,22 2,36 2,48 2,60 2,71 2,93 3,15 
Xono.QHas:i 

M3/4 3,76 4,14 4,58 4,98 5,36 5,72 6,08 6,42 7,10 7,78 

1ops:14as:1 nlc 2,32 2,52 2,74 2,93 3,09 3,25 3,39 3,54 3,81 4,08 

1,1n1,1061.J..1as:! M3f4 4,97 5,45 5,99 6,48 6,95 7,38 7,81 8,22 9,04 9,86 
70 

nlc 1,90 2,07 2,26 2,43 2,58 2,72 2,86 2,99 3,25 3,50 
Xono.QHas:i 

M3/4 4,21 4,64 5,14 5,61 6,05 6,47 6,88 7,28 8,08 8,87 

1ops:14as:1 nlc 2,49 2,71 2,94 3,15 3,34 3,51 3,68 3,84 4,15 4,46 

1,1n111 061.J..1as:i M3/4 5,47 6,00 6,61 7,16 7,69 8,19 8,67 9,15 10,1 11,0 
80 

nlc 2,04 2,23 2,44 2,63 2,80 2,96 3, 11 3,26 3,56 3,85 
Xono.QHas:i 

M3f4 4,65 5,13 5,70 6,22 6,72 7,20 7,67 8,13 9,04 9,95 

10ps:!48s:! nlc 2,65 2,89 3,14 3,37 3,58 3,77 3,96 4,14 4,49 4,84 

1,1n1,1 061.J..1as:i M3/4 5,95 6,54 7,21 7,83 8,42 8,98 9,52 10,1 11, 1 12,2 
90 

nlc 2,19 2,39 2,62 2,82 3,01 3,19 3,36 3,53 3,86 4,19 
Xono.QHas:i 

M3f4 5,08 5,62 6,24 6,82 7,38 7,92 8,45 8,97 10,0 11,0 

1ops:14as:1 nlc 2,81 3,06 3,34 3,34 3,59 3,82 4,03 4,23 4,82 5,21 

1,1n11 061.J..1as:1 M3f4 6,43 7,07 7,81 8,49 9,14 9,76 10,4 11,0 12,1 13,3 
100 

nlc 2,33 2,54 2,79 3,02 3,22 3,42 3,61 3,80 4,16 4,52 
Xono.QHas:i 

M3f4 5,50 6,09 6,78 7,42 8,04 8,64 9,22 9,80 10,9 12,1 
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Ta6nuu,a C.5b (npooon>KeHue) 

4MCl10 
Bo,t\a 

Pa3Mep- CpeAHMM '13COBOM pacXOA, 11/'1 

npi.t6opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropS'l48S'I n/c 3,58 3,91 4,28 4,63 5, 26 5,26 5,56 5,85 6,44 7,02 

1,1m1 061.1.1as:1 M 3/y 8,73 9,63 10,7 11,7 12,6 13,6 14,5 15,4 17,2 19,0 
150 

n/c 2,99 3,29 3,63 3,94 4,24 4,53 4,81 5,08 5,63 6,17 
XoflOAHaS'I 

M¾ 7,56 8,40 9,38 10,3 11,2 12,1 13,0 13,9 15,6 17,3 

rops:1Yas:1 n/c 4,30 4,71 5,18 5,62 6,04 6,44 6,83 7,22 8,00 8,77 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 10,9 12, 1 13,5 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 22,1 24,5 
200 

n/c 3,63 4,00 4,43 4,83 5,22 5,59 5,96 6,33 7,05 7,78 
XoflOAHaS'I 

M 3/y 9,55 10,6 11,9 13,2 14,4 15,5 16,7 17,9 20,2 22,5 

ropS'!YaS'I n/c 5,67 6,23 6,89 7,52 8,12 8,71 9,30 9,87 11,0 12,2 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 15,2 16,9 18,8 20,8 22,6 24,5 26,3 28,1 31,8 35,4 
300 

n/c 4,85 5,36 5,96 6,54 7, 11 7,66 8,21 8,75 9,83 10,9 
XOJ10AH8S'I 

M 3/y 13,4 15,0 16,8 18,7 20,5 22,2 24,0 25,7 29,2 32,7 

fopS'!YaS'I n/c 6,99 7,70 8,54 9,35 10,1 10,9 11,7 12,4 14,0 15,5 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 19,4 21,5 24,1 26,6 29,1 31,6 34,0 36,4 41,3 46,2 
400 

n/c 6,03 6,67 7,45 8,21 8,94 9,67 10,4 11, 1 12,5 14,0 
XonoAHas:1 

M 3/'1 17,2 19,2 21,7 24,1 26,5 28,8 31,2 33,5 38,2 42,8 

rops:1Yas:1 n/c 8,28 9,12 10,1 11, 1 12, 1 13, 1 14,0 15,0 16,9 18,8 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M 3/y 23,4 26,0 29,3 32,4 35,5 38,5 41,6 44,6 50,7 56,8 
500 

n/c 7,18 7,96 8,91 9,84 10,7 11,6 12,5 13,4 15,2 17,0 
XonoAHaS'I 

M3/y 20,9 23,4 26,4 29,4 32,4 35,3 38,3 41,2 47,0 52,9 

rops:1Yas:1 n/c 9,53 10,5 11,7 12,9 14, 1 15,2 16,3 17,5 19,7 22,0 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M 3/y 27,4 30,6 34,4 38,1 41,8 45,5 49,1 52,8 60,1 67,4 
600 

n/c 8,30 9,22 10,3 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7 17,9 20,0 
XOJ10AH8S'I 

M 3/y 24,6 27,5 31,2 34,7 38,3 41,8 45,3 48,8 55,8 62,8 

fopS'l'-l8S'I n/c 10,8 11,9 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 19,9 22,5 25,2 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M¾ 31,4 35,0 39,4 43,8 48,1 52,3 56,6 60,9 69,4 77,9 
700 

n/c 9,42 10,5 11,8 13,0 14,3 15,5 16,8 18,0 20,5 22,9 
XonoAHas:1 

M 3/y 28,2 31,6 35,8 40,0 44,1 48,2 52,3 56,4 64,6 72,8 

rops:1Yas:1 n/c 12,0 13,3 14,8 16,4 17,9 19,4 20,9 22,4 25,3 28,3 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M3/y 35,4 39,4 44,4 49,4 54,3 59,2 64,0 68,9 78,6 88,4 
800 

n/c 10,5 11,7 13,2 14,6 16,0 17,4 18,9 20,3 23,1 25,9 
XonoAHaS'I 

M3/y 31,8 35,7 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3 64,0 73,3 82,6 

fopS'IY8S'I n/c 13,2 14,6 16,4 18,1 19,8 21,4 23,1 24,8 28,1 31,5 

1,1r11,1 061.1.1as:1 M 3/y 39,3 43,8 49,4 55,0 60,5 66,0 71,5 76,9 87,8 98,8 
900 

n/c 11,6 12,9 14,6 16,2 17,8 19,3 20,9 22,5 25,7 28,8 
Xof10AH8S'I 

M 3/y 35,4 39,8 45,1 50,5 55,7 61,0 66,2 71,5 82,0 92,5 

ropS'l'-l8S'I n/c 14,4 15,9 17,9 19,7 21,6 23,5 25,3 27,2 30,9 34,6 

1,1111,1 061.1.1as:1 M 3/y 43,2 48,2 54,4 60,6 66,7 72,8 78,8 84,9 97,0 109 
1000 

11/c 12,7 14, 1 15,9 17,7 19,5 21,2 23,0 24,7 28,2 31,7 
XonoAHas:1 

M 3/y 39,0 43,8 49,8 55,6 61,5 67,3 73,2 79,0 90,7 102 
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Ta6nuu,a C.5b (npoaomKeHue) 

4MCl10 
BoAa 

Pa3Mep- CpeAHMIII 43COBOIII paCXOA, 11/4 

np1116opoe HOCTb 26 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ropR4aR nlc 20,2 22,5 25,3 28,0 30,8 33,5 36,2 39,0 44,4 49,9 

11m1 061.J..1aR M3J4 62,4 69,8 79,0 88,1 97,2 106 115 124 143 161 
1500 

nlc 18,0 20,1 22,7 25,4 28,0 30,5 33,1 35,7 40,9 46,1 
Xono.QHaR 

M3J4 56,7 63,8 72,6 81,4 90,1 98,8 108 116 134 151 

ropR4aR nlc 25,9 28,9 32,5 36,1 39.7 43,4 47,0 50,6 57,8 65,0 

111111 061.J..1aR M3J4 81,3 91, 1 103 115 127 139 151 163 188 212 
2000 

nlc 23,2 26,0 29,4 32,9 36,3 39,7 43,1 46,5 53,3 60,2 
Xono.QHaR 

M3J4 74,1 83,5 95,2 107 118 130 142 153 176 199 

10pR4aR nlc 31,5 35,1 39,6 44,1 18,6 53,0 57,5 62,0 70,9 79,8 

11n11 061.J..1aR M3/4 100 112 127 142 157 172 187 202 232 262 
2500 

nlc 28,3 31,7 36,0 40,3 44,5 48,7 53,0 57,2 65,7 74,2 
Xono.QHaR 

M3/4 91,4 103 118 132 147 161 175 190 219 248 

10pR4aR nlc 37,0 41,3 46,7 52,0 57,3 62,6 68,0 73,3 83,9 94,6 

11m1 061.J..1aR M3J4 118 133 151 169 187 205 223 241 277 313 
3000 

nlc 33,3 37,4 42,5 47,6 52,6 57,7 62,8 67,8 77,9 88,0 
Xono.QHaR 

M3J4 109 122 140 157 174 192 209 226 261 295 

iOpR4aR nlc 42,5 47,4 53,6 59,8 66,0 72,2 78,3 84,5 96,8 109 

11m,1061.J..1aR M3/4 137 154 175 196 216 237 258 279 321 363 
3500 

nlc 38,3 43,1 49,0 54,9 60,7 66,6 72,5 78.3 90,1 102 
Xono.QHaR 

M3/4 126 142 162 182 202 222 243 263 303 343 

10pR4aR nlc 47,9 53,5 60,5 67,6 74,6 81,6 88,6 95,6 110 124 

11Ill1 061.J..1aR M3/4 155 174 198 222 246 270 294 317 365 413 
4000 

nlc 43,3 48,7 55,4 62,1 68,8 75,4 82,1 88,8 102 116 
Xono.QHaR 

M3/4 143 161 184 207 230 253 276 299 345 391 

10pR4aR nlc 58,5 65,5 74,2 82,9 91,6 100 109 118 135 153 

11Ill1 061.J..1aR M3/4 191 215 245 275 304 334 364 393 453 512 
5000 

nlc 53,1 59,8 68,1 76,4 84,7 93,0 101 110 126 143 
XOilO.QHaR 

M3J4 176 199 228 257 285 314 342 371 428 486 
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Ta6Jlllll-'3 C.6 - Pac'ieTHble MaKCIIIM3JlbHble ceKyHAHble III 'i3COBble pacXOAbl BOAbl B 33BIIICIII• 
MOCTIII OT 'illlCJla noTpe6111TeJ1eM (U) np111 pac'ieTHOM cpeAHeM cyTO'iHOM paCXOAe BOAbl 150 

11/CYT Ha 1 'ieJlOBeKa (cyMMapHo XOJlOAHOM III ropJ:l'ieM BOAbl) 

u 
qtot qh qc qtot

h, qh
hr qch, 

u 
qtot qh qc qtot

h
r qh

hr qch, 
n/c n/c n/c M3/� M3/� M3/� n/c n/c n/c M3/� M3/� M3/� 

1 0,26 0,21 0,16 0,26 0,19 0,16 

4 0,28 0,22 0,17 0,28 0,20 0,17 880 5,68 4,40 4,17 15,7 12,0 11,6 

8 0,34 0,26 0,21 0,42 0,31 0,26 960 6,09 4,72 4,48 17,0 12,9 12,5 

12 0,39 0,30 0,24 0,54 0,39 0,34 1040 6,50 5,03 4,78 18,2 13,9 13,5 

16 0,43 0,33 0,27 0,65 0,47 0,42 1120 6,90 5,34 5,07 19,4 14,9 14,4 

20 0,47 0,36 0,30 0,75 0,55 0,49 1200 7,29 5,65 5,37 20,7 15,8 15,3 

24 0,51 0,39 0,33 0,85 0,62 0,56 1400 8,26 6,40 6,08 23,7 18, 1 17,5 

28 0,55 0,42 0,36 0,95 0,69 0,62 1600 9,21 7,13 6,79 26,7 20,4 19,7 

32 0,59 0,45 0,39 1,04 0,76 0,69 1850 10,1 7,85 7,47 29,6 22,6 21,9 

36 0,63 0,48 0,41 1, 13 0,83 0,75 2000 11, 1 8,56 8,15 32,5 24,9 24,1 

40 0,66 0,51 0,44 1,22 0,90 0,82 2200 12,0 9,25 8,82 35,4 27,1 26,2 

44 0,70 0,53 0,47 1,31 0,96 0,88 2400 12,9 9,94 9,47 38,3 29,2 28,3 

48 0,73 0,56 0,49 1,40 1,03 0,94 2600 13,7 10,6 10,1 41, 1 31,4 30,4 

52 0,77 0,59 0,52 1,48 1,09 1,01 2800 14,6 11,3 10,8 43,9 33,5 32,4 

56 0,80 0,61 0,54 1,57 1,16 1,07 3000 15,5 11,9 11,4 46,7 35,6 34,5 

60 0,83 0,64 0,56 1,65 1,22 1,13 3200 16,3 12,6 12,0 49,5 37,7 36,5 

64 0,87 0,66 0,59 1,73 1,28 1,19 3400 17,2 13,2 12,6 52,2 39,8 38,5 

68 0,90 0,69 0,61 1,82 1,34 1,25 3600 18,0 13,9 13,3 55,0 41,9 40,6 

72 0,93 0,71 0,64 1,90 1,40 1,31 3800 18,9 14,5 13,9 57,7 44,0 42,5 

76 0,96 0,74 0,66 1,98 1,47 1,37 4000 19,7 15,2 14,5 60,4 46,0 44,5 

80 0,99 0,76 0,68 2,06 1,53 1,43 1100 21,3 16,4 15,7 65,8 50,1 48,4 

88 1,05 0,81 0,73 2,22 1,65 1,55 1200 22,9 17,6 16,9 71, 1 54,1 52,3 

96 1, 11 0,85 0,77 2,38 1,77 1,66 1300 24,6 18,8 18,0 76,4 58,0 56.2 

104 1, 17 0,90 0,82 2,54 1,89 1,78 1400 26,1 20,0 19,2 81,6 62,0 60,0 

112 1,23 0,94 0,86 2,70 2,01 1,90 6000 27,7 21,2 20,3 86,8 65,9 63,8 

120 1,29 0,99 0,90 2,85 2,12 2,01 1600 29,3 22,4 21,4 92,0 69,8 67,5 

128 1,35 1,03 0,94 3,01 2,24 2,12 1700 30,8 23,6 22,6 97,1 73,6 71,2 

136 1,40 1,08 0,99 3,16 2,36 2,24 1800 32,4 24,7 23,7 102 77,4 74,9 

144 1,46 1, 12 1,03 3,31 2,47 2,35 1900 33,9 25,9 24,8 107 81,2 78,6 

152 1,51 1, 16 1,07 3,46 2,59 2,46 8000 35,4 27,0 25,9 112 85,0 82,3 

160 1,57 1,21 1, 11 3,61 2,70 2,57 10000 42,8 32,6 31,2 137 104 100 

168 1,62 1,25 1, 15 3,76 2,82 2,68 12000 50,1 38,0 36,5 162 122 118 

176 1,68 1,29 1, 19 3,91 2,93 2,80 14000 57,2 43,3 41,6 186 139 135 

184 1,73 1,33 1,23 4,06 3,04 2,91 16000 64,3 48,5 46,5 210 157 152 

192 1,79 1,37 1,27 4,21 3,15 3,02 18000 71,2 53,6 51,5 233 174 169 

200 1,84 1,41 1,31 4,35 3,27 3,12 20000 78,0 58,6 56,3 256 191 185 

240 2,10 1,61 1,50 5,08 3,82 3,67 22000 84,7 63,5 61, 1 279 208 201 

280 2,35 1,81 1,69 5,79 4,37 4,20 24000 91,4 68,4 65,8 302 224 218 

320 2,59 2,00 1,87 6,50 4,91 4,72 26000 98,0 73,2 70,5 325 241 234 

360 2,83 2,19 2,05 7,19 5,44 5,24 28000 105 78,0 75,1 347 257 249 

400 3,07 2,37 2,23 7,88 5,97 5,75 30000 111 82,7 79,7 370 273 265 

480 3,53 2,73 2,57 9,23 7,01 6,76 32000 118 87,4 84,2 392 289 281 

560 3,98 3,08 2,91 10,6 8,03 7,76 34000 124 92,1 88,7 414 305 296 

640 4,42 3,42 3,23 11,9 9,03 8,74 36000 130 96,7 93,2 436 321 312 

720 4,85 3,75 3,55 13,2 10,0 9,70 38000 137 101 97,6 458 337 327 

800 5,27 4,08 3,86 14,4 11,0 10,7 40000 143 106 102 480 352 342 
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Ta6m111..1a C.7- Pac'-leTHble MaKCIIIManbHble ceKyHAHble III '-13COBble paCXOAbl BOAbl B 
33BIIICIIIMOCTIII OT '-IIIICna n0Tpe6111Tene.-:t (U) np111 pac'-leTHOM cpeAHeM CYTO'-IHOM pacxoAe BOAbl 

210 n/cYT Ha 1 '-lenoeeKa (cyMMapHo xonOAHOM III rop.R'-leM BOAbl) 

u 
qtot qh qc qtoth, qhh, qch, 

u 
qtot qh qc qtoth, qh

hr qch, 
nlc n/c nlc M3/'-1 M3/'-I M3/'-1 n/c n/c nlc M3/'-1 M3/'-1 M3/'-I 

1 0,32 0,24 0,18 0,31 0,21 0,18 

4 0,34 0,25 0,19 0,33 0,22 0,19 880 6,14 4,43 4,25 17, 1 11,9 11,7 

8 0,40 0,29 0,23 0,49 0,33 0,29 960 6,59 4,74 4,55 18,4 12,9 12,7 

12 0,45 0,33 0,27 0,63 0,42 0,37 1040 7,02 5,06 4,86 19,8 13,8 13,6 

16 0,50 0,36 0,30 0,76 0,51 0,45 1120 7,46 5,36 5,16 21, 1 14,8 14,5 

20 0,55 0,39 0,33 0,87 0,59 0,53 1200 7,88 5,67 5,45 22,5 15,7 15,5 

24 0,59 0,42 0,36 0,98 0,66 0,60 1400 8,94 6,42 6,18 25,8 18,0 17,7 

28 0,64 0,46 0,39 1,09 0,74 0,67 1600 9,97 7,15 6,90 29,0 20,3 20,0 

32 0,68 0,48 0,42 1,19 0,81 0,74 1800 11,0 7,86 7,60 32,3 22,5 22,2 

36 0,72 0,51 0,45 1,29 0,88 0,80 2000 12,0 8,56 8,28 35,4 24,7 24,4 

40 0,76 0,54 0,47 1,39 0,94 0,87 2200 13,0 9,26 8,96 38,6 26,9 26,5 

44 0,79 0,57 0,50 1,49 1,01 0,93 2400 13,9 9,94 9,63 41,7 29,0 28,7 

48 0,83 0,60 0,52 1,59 1,08 1,00 2600 14,9 10,6 10,3 44,8 31,2 30,8 

52 0,87 0,62 0,55 1,68 1, 14 1,06 2800 15,9 11,3 10,9 47,9 33,3 32,9 

56 0,90 0,65 0,57 1,77 1,21 1, 12 3000 16,8 11,9 11,6 51,0 35,4 35,0 

60 0,94 0,67 0,60 1,86 1,27 1, 19 3200 17,7 12,6 12,2 54,0 37,5 37,1 

64 0,97 0,70 0,62 1,96 1,33 1,25 3400 18,7 13,2 12,9 57,1 39,6 39,1 

68 1,01 0,72 0,65 2,05 1,40 1,31 3600 19,6 13,9 13,5 60,1 41,6 41,2 

72 1,04 0,75 0,67 2,14 1,46 1,37 3600 20,5 14,5 14, 1 63,1 43,7 43,2 

76 1,08 0,77 0,69 2,22 1,52 1,43 4000 21,4 15,2 14,7 66,1 45,7 45,2 

80 1, 11 0,80 0,72 2,31 1,58 1,49 4400 23,2 16,4 16,0 72,0 49,8 49,3 

88 1, 18 0,84 0,76 2,49 1,71 1,61 4800 25,0 17,6 17,2 77,9 53,8 53,3 

96 1,24 0,89 0,81 2,66 1,83 1,73 5200 26,8 18.9 18,4 83,8 57,8 57,2 

104 1,30 0,94 0,85 2,83 1,95 1,85 5600 28,6 20,1 19,6 89,6 61,7 61, 1 

112 1,37 0,98 0,90 3,00 2,06 1,97 6000 30,3 21,3 20,8 95,4 65,6 65,0 

120 1,43 1,03 0,94 3,17 2,18 2,08 6400 32,0 22,4 21,9 101 69,5 68,9 

128 1,49 1,07 0,99 3,34 2,30 2,20 6800 33,7 23,6 23,1 107 73,3 72,7 

136 1,55 1, 12 1,03 3,50 2,41 2,31 7200 35,4 24,8 24,2 113 77,2 76,6 

144 1,61 1,16 1,07 3,67 2,53 2,43 7600 37, 1 25,9 25,4 118 81,0 80,4 

152 1,67 1,20 1, 11 3,83 2,64 2,54 8000 38,8 27,1 26,5 124 84,8 84,2 

160 1,73 1,25 1, 15 3,99 2,76 2,65 10000 47,1 32,7 32,1 152 103 103 

168 1,78 1,29 1, 19 4,15 2,87 2,76 12000 55,3 38,2 37,5 179 122 121 

176 1,84 1,33 1,23 4,31 2,98 2,88 14000 63,3 43,5 42,8 206 140 139 

184 1,90 1,37 1,27 4,47 3,10 2,99 16000 71, 1 48,8 48,1 233 157 157 

192 1,96 1,41 1,31 4,63 3,21 3,10 18000 78,9 53,9 53,3 260 175 174 

200 2,01 1,45 1,35 4,79 3,32 3,21 20000 86,6 59,0 58,4 286 192 192 

240 2,29 1,65 1,55 5,58 3,87 3,75 22000 94,3 64,1 63,4 312 209 209 

280 2,56 1,85 1,74 6,35 4,41 4,29 24000 102 69,1 68,4 338 226 226 

320 2,82 2,04 1,92 7,10 4,95 4,82 26000 109 74,0 73,3 364 243 243 

360 3,08 2,23 2,10 7,85 5,47 5,34 28000 117 78,9 78,2 390 260 260 
400 3,33 2,41 2,28 8,60 6,00 5,85 30000 124 83,7 83,1 415 276 277 

480 3,83 2,77 2,63 10,1 7,02 6,87 32000 132 88,5 87,9 441 293 293 

560 4,31 3, 11 2,97 11,5 8,04 7,87 34000 139 93,3 92,7 466 309 310 

640 4,78 3,45 3,30 12,9 9,03 8,86 36000 146 98,0 97,5 491 325 326 

720 5,24 3,78 3,62 14,3 10,0 9,83 38000 153 103 102 516 341 343 

800 5,70 4,11 3,93 15,7 11,0 10,8 40000 161 107 107 541 357 359 
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Ta6n1114a C.8- Pac'feTHbl8 MaKCIIIManbHbl8 C8KYHAHbl8 III 'faCOBbl8 pacXOAbl BOAbl B 
3aBIIICIIIMOCTIII OT 'flllcna noTpe6111TeneM (U) np111 pac'feTHOM CP8AH8M CYTO'fHOM paCXOA8 BOAbl 

250 n/cYT Ha 1 'fenoeeKa (CyMMapHo xonoAHOM III ropR'feM BOAbl) 

u 

qtot qh qc qtoth, qh
hr qc

h, 
u 

qtot qh qc qtot
hr qhhr qc

h, 
n/c n/c n/c M3/'-1 M3/'-l M3/'-1 n/c n/c n/c M3/'f M3/'-1 M3/'f 

1 0,35 0,25 0,19 9,35 0,23 0,19 

4 0,37 0,27 0,20 0,37 0,24 0,20 880 6,51 4,53 4,36 18,2 12,2 12, 1 

8 0,44 0,31 0,25 0,55 0,36 0,30 960 6,98 4,86 4,67 19,7 13,2 13,0 

12 0,50 0,35 0,28 0,70 0,45 0,39 1040 7,44 5,17 4,99 21,1 14,2 14,0 

16 0,55 0,39 0,32 0,83 0,54 0,48 1120 7,90 5,49 5,29 22,5 15,1 15,0 

20 0,60 0,42 0,35 0,96 0,63 0,55 1200 8,35 5,80 5,60 24,0 16,1 15,9 

24 0,65 0,45 0,38 1,08 0,71 0,63 1400 9,47 6,56 6,35 27,5 18,4 18,2 

28 0,70 0,49 0,41 1, 19 0,78 0,70 1600 10,6 7,31 7,08 31,0 20,7 20,6 

32 0,74 0,52 0,44 1,30 0,86 0,77 1800 11,6 8,04 7,80 34,4 23,0 22,8 

36 0,78 0,55 0,47 1,41 0,93 0,84 2000 12,7 8,76 8,51 37,8 25,2 25,1 

40 0,82 0,57 0,49 1,52 1,00 0,91 2200 13,8 9,47 9,21 41,2 27,5 27,3 

44 0,86 0,60 0,52 1,62 1,07 0,98 2400 14,8 10,2 9,90 44,5 29,7 29,5 

48 0,90 0,63 0,55 1,72 1, 14 1,04 2600 15,8 10,9 10,6 47,9 31,9 31,7 

52 0,94 0,66 0,57 1,82 1,20 1, 11 2800 16,9 11,5 11,3 51,2 34,0 33,9 

56 0,98 0,68 0,60 1,92 1,27 1, 17 3000 17,9 12,2 11,9 54,5 36,2 36,1 

60 1,02 0,71 0,62 2,02 1,34 1,24 3200 18,9 12,9 12,6 57,8 38,4 38,2 

64 1,05 0,74 0,65 2,12 1,40 1,30 3400 19,9 13,5 13,2 61,0 40,5 40,3 

68 1,09 0,76 0,67 2,22 1,47 1,36 3600 20,9 14,2 13,9 64,3 42,6 42,5 

72 1, 12 0,79 0,70 2,31 1,53 1,43 3800 21,8 14,9 14,5 67,5 44,7 44,6 

76 1, 16 0,81 0,72 2,41 1,59 1,49 4000 22,8 15,5 15,2 70,7 46,8 46,7 

80 1,19 0,84 0,75 2,50 1,66 1,55 4400 24,8 16,8 16,5 77,1 51,0 50,9 

88 1,26 0,88 0,79 2,69 1,78 1,67 4800 26,7 18,1 17,7 83,5 55,1 55,0 

96 1,33 0,93 0,84 2,87 1,91 1,80 5200 28,6 19,3 19,0 89,8 59,2 59,1 

104 1,40 0,98 0,88 3,05 2,03 1,92 5600 30,5 20,5 20,2 96,0 63,2 63,2 

112 1,46 1,03 0,93 3,23 2,15 2,04 6000 32,3 21,8 21,4 102 67,2 67,2 

120 1,53 1,07 0,97 3,41 2,27 2,16 6400 34,2 23,0 22,6 108 71,2 71,3 

128 1,59 1, 12 1,02 3,59 2,39 2,28 6800 36,0 24,2 23,8 115 75,2 75,3 

136 1,66 1, 16 1,06 3,76 2,51 2,39 7200 37,9 25,4 25,0 121 79,2 79,2 

144 1,72 1,21 1, 10 3,94 2,63 2,51 7600 39,7 26,6 26,2 127 83,1 83,2 

152 1,78 1,25 1,15 4,11 2,74 2,63 8000 41,5 27,8 27,4 133 87,0 87,2 

160 1,84 1,29 1,19 4,28 2,86 2,74 10000 50,5 33,6 33,2 163 106 107 

168 1,90 1,31 1,23 4,46 2,97 2,86 12000 59,3 39,2 38,9 193 125 126 

176 1,97 1,38 1,27 4,63 3,09 2,97 14000 67,9 44,8 44,4 222 144 145 

184 2,03 1,42 1,31 4,80 3,20 3,09 16000 76,5 50,2 49,9 251 162 163 

192 2,09 1,46 1,35 4,96 3,32 3,20 18000 84,9 55,6 55,3 280 180 182 

200 2,14 1,50 1,40 5,13 3,43 3,31 20000 93,3 60,9 60,7 309 198 200 

240 2,44 1,71 1,59 5,96 3,99 3,87 22000 102 66,2 66,0 338 216 218 

280 2,72 1,91 1,79 6,78 4,55 4,42 24000 110 71,3 71,2 366 234 236 

320 2,99 2,10 1,98 7,59 5,09 4,96 26000 118 76,5 76,4 394 251 254 

360 3,27 2,29 2,16 8,38 5,63 5,50 28000 126 81,6 81,6 422 269 271 

400 3,53 2,48 2,34 9,17 6,16 6,03 30000 134 86,6 86,7 450 286 289 

480 4,05 2,84 2,70 10,7 7,21 7,07 32000 142 91,7 91,8 478 303 307 

560 4,56 3,19 3,04 12,3 8,23 8,10 34000 150 96,6 96,8 505 320 324 

640 5,06 3,54 3,38 13,8 9,25 9, 11 36000 158 102 102 533 337 341 

720 5,55 3,88 3,71 15,3 10,3 10,1 38000 166 107 107 560 354 359 

800 6,03 4,21 4,04 16,7 11,2 11, 1 40000 174 111 112 588 371 376 
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Ta6mtl-'a C.9 - PaCY8THbl8 MaKCl4ManbHbl8 C8KYHAHbl8 14 YaCOBble paCXOAbl BOAbl B 
3aBl4CIIIMOCTl4 OT Yl4Cna noTpe614Teneiil ( u ) np111 paCY8THOM CP8AH8M cyTOYHOM paCXOA8 BOAbl 

285 n/cyT Ha 1 YenoeeKa ( cyMMapHo xonoAHoiil 14 ropHYeiil BOAbl ) 

u 
qlot qh qc qlot

hr qh
hr qch, 

u 
qlot qh qc qtot

h, qhhr qc
hr 

n/c nlc nlc M3/"I M3/"1 M3/"I nlc nlc 11/c M3/"1 M3/"I M3/"1 

1 0,39 0,27 0,21 0,38 0,24 0,20 

4 0,41 0,28 0,22 0,40 0,25 0,21 880 6,87 4,64 4,51 19,3 12,5 12,5 

8 0,48 0,33 0,26 0,60 0,38 0,32 960 7,37 4,97 4,84 20,9 13,5 13,6 

12 0,54 0,37 0,30 0,76 0,48 0,42 1040 7,86 5,29 5,16 22,4 14,5 14,6 

16 0,60 0,41 0,34 0,90 0,57 0,51 1120 8,34 5,61 5,48 23,9 15,5 15,6 

20 0,65 0,44 0,37 1,04 0,66 0,59 1200 8,82 5,93 5,80 25,4 16,4 16,5 

24 0,71 0,48 0,40 1, 17 0,74 0,67 1400 10,0 6,71 6,58 29,2 18,8 19,0 

28 0,75 0,51 0,43 1,29 0,82 0,74 1600 11,2 7,47 7,34 32,9 21,2 21,4 

32 0,80 0,54 0,46 1,41 0,90 0,81 1800 12,3 8,22 8,09 36,6 23,5 23,8 

36 0,84 0,57 0,49 1,53 0,97 0,89 2000 13,4 8,96 8,83 40,2 25,9 26,1 

40 0,89 0,60 0,52 1,64 1,04 0,96 2200 14,6 9,68 9,56 43,8 28,1 28,5 

44 0,93 0,63 0,55 1,75 1, 11 1,03 2400 15,7 10,4 10,3 47,4 30,4 30,8 

48 0.97 0,66 0,57 1,86 1, 19 1,10 2600 16,8 11, 1 11,0 51,0 32,7 33,1 

52 1,01 0,69 0,60 1,97 1,25 1,17 2800 17,9 11,8 11,7 54,5 34,9 35,3 

56 1,05 0,71 0,63 2,07 1,32 1,23 3000 18,9 12,5 12,4 58,0 37,1 37,6 

60 1,09 0,74 0,65 2,18 1,39 1,30 3200 20,0 13,2 13, 1 61,5 39,3 39,9 

64 1, 13 0,77 0,68 2,28 1,46 1,37 3400 21, 1 13,9 13,8 65,0 41,5 42,1 

68 1, 17 0,79 0,70 2,38 1,52 1,43 3600 22,1 14,5 14,5 68,5 43,7 44,3 

72 1,20 0,82 0,73 2,49 1,59 1,50 3800 23,2 15,2 15, 1 71,9 45,8 46,5 

76 1,24 0,84 0,75 2,59 1,66 1,56 4000 24,2 15,9 15,8 75,4 48,0 48,7 

80 1,28 0,87 0,78 2,69 1,72 1,63 4400 26,3 17,2 17, 1 82,2 52,3 53,1 

88 1,35 0,92 0,83 2,88 1,85 1,76 4800 28,3 18,5 18,5 89,0 56,5 57,5 

96 1,42 0,97 0,88 3,08 1,98 1,88 5200 30,4 19,8 19,8 95,8 60,7 61,8 

104 1,49 1,02 0,92 3,27 2,10 2,01 5600 32,4 21, 1 21, 1 103 64,9 66,1 

112 1,56 1,06 0,97 3,46 2,23 2,13 6000 34,4 22,3 22,3 109 69,0 70,3 

120 1,63 1, 11 1,01 3,65 2,35 2,26 6400 36,4 23,6 23,6 116 73,2 74,6 

128 1,70 1,16 1,06 3,84 2,47 2,38 6800 38,3 24,8 24,9 122 77,3 78,8 

136 1,76 1,20 1, 10 4,02 2,59 2,50 7200 40,3 26,1 26,1 129 81,3 83,0 

144 1,83 1,25 1, 15 4,21 2,71 2,62 7600 42,3 27,3 27,4 136 85,4 87,2 

152 1,89 1,29 1,19 4,39 2,83 2,74 8000 44,2 28,5 28,6 142 89,4 91,3 

160 1,96 1,33 1,24 4,58 2,95 2,86 10000 53,8 34,5 34,7 175 109 112 

168 2,02 1,38 1,28 4,76 3,07 2,98 12000 63,3 40,3 40,7 207 129 132 

176 2,09 1,42 1,32 4,94 3,19 3,10 14000 72,6 46,1 46,6 238 148 152 

184 2,15 1,47 1,36 5,12 3,31 3,22 16000 81,8 51,7 52,4 270 167 172 

192 2,21 1,51 1,41 5,30 3,42 3,34 18000 90,8 57,3 58,1 301 186 191 

200 2,27 1,55 1,45 5,47 3,54 3,45 20000 99,9 62,8 63,8 332 205 211 

240 2,58 1,76 1,65 6,35 4,11 4,03 22000 109 68,2 69,4 363 223 230 

280 2,88 1,96 1,85 7,22 4,68 4,60 24000 118 73,6 74,9 393 241 249 

360 3,17 2,16 2,05 8,07 5,23 5,16 26000 127 78,9 80,5 424 260 268 

380 3,45 2,35 2,24 8,92 5,78 5,72 28000 135 84,2 85,9 454 278 287 

400 3,73 2,54 2,43 9,75 6,32 6,27 30000 144 89,5 91,4 484 296 305 

480 4,28 2,91 2,79 11,4 7,39 7,35 32000 153 94,7 96,8 514 314 324 

140 4,82 3,27 3,15 13,0 8,45 8,42 34000 161 99,9 102 544 331 343 

160 5,35 3,62 3,50 14,6 9,48 9,47 36000 170 105 108 574 349 361 

180 5,86 3,97 3,84 16,2 10,5 10,5 38000 179 110 113 604 367 380 

800 6,37 4,31 4,18 17,8 11,5 11,5 40000 187 115 118 634 384 398 
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Ta6nllll.\a C.1 o - PacXOAbl BOAbl III CTOKOB caHIIITapHblMIII np1116opaM111 

� 
:f MMHHManbHbliii 

CeKyHAHbliii pacXOA '-lacosoiii pacxoA I- AMaMeTp ycnos-Q. o� 
BOAbl, n/c BOAbl, n/1.4 o m c; Horo npoxoAa, C o 

ni li< .. - MM :i: o cr
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1. YMblB8JlbHMK, PYKOMOM-
HMK C BOAOpa360pHblM 0,1 O, 1 - 30 30 - 2 0,15 10 32 
KpaHOM 

2. To lKe, co cMec1ne11eM 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32 

3. PaKOBMHa, MOMKa l,1HBeH-
TapHaH C BOAOpa360pHblM 

0,15 0,15 - 50 50 - 2 0,3 10 40 
KpaHOM 1,1 KOJlOHKa na6opa-
TOPH8H BOAOPa360pHaH 
4. Mot1Ka (e T.'-4. na6opa-

0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 0,6 10 40 
TOPH8H) co CMeCl.1TeJleM 
5. Mot1Ka (AllH npeAnp1,1H-
rnt1 061.1-1ecTBeHHoro n11Ta- 0,3 0,2 0,2 500 280 220 2 0,6 15 50 
HMH) co CMeCl.1TeJleM 
6. BaHHa co CMeCMTefleM (B 
TOM Yl.1Cfle 061.l-1"1M AflH B8HH 0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,8 10 40 
1,1 VMb1B8flbHMKOB) 
7. BaHHa c BOAOrpeMHOM 

0,22 0,22 - 300 300 - 3 1, 1 15 40 
KOflOHKOM 1,1 CMeCl.1TeneM 
8. BaHHa MeAl.11..1"1HCK8H co 
CMeCl.1TeJleM YCJlOBHblM 
A"18MeTpOM, MM: 
20 0,4 0,3 0,3 700 460 460 5 2,3 20 50 
25 0,6 0,4 0,4 750 500 500 5 3 25 75 
32 1,4 1 1 1060 710 710 5 3 32 75 
9. BaHHa HOlKHaH co CMec1,1-

0,1 0,07 0,07 220 165 165 3 0,5 10 40 
TeneM 
10. ,QywesaH Ka611Ha c 
MeflKl.1M AYWeBblM noAAO· 0,12 0,09 0,09 100 60 60 3 0,2 10 40 
HOM 1,1 CMeCl.1TefleM 
11. ,QywesaH Ka61.1Ha c 
rny6oKMM AYWeBblM nOAAO· 0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 0,6 10 40 
HOM 1,1 CMeCl.1TeJleM 
12. ,Qyw B rpynnosot1 ycrn-

0,2 0,14 0,14 500 270 230 3 0,2 10 50 
HOBKe co CMeC1.1TeJ1eM 
13. r1.1rneHMYeCKl,1M AYW 
(61.1A3) co CMeCl.1TeJleM 1,1 0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 0,15 10 32 
a3paTOPOM 
14. Hl.1lKHl.1M BOCXOAH1.1-1"1M 

0,3 0,2 0,2 650 
AYW 430 430 5 0,3 15 40 

15. KOJlOHKa e MblflbHe c 
BOAOpa360pHblM KpaHOM 

0,4 0,4 - 1000 1000 - 2 0,4 20 XOJlOAHOM l,1J11,1 ropHYeM 
BOAbl 
16. YHl.1T83 CO CMblBHblM 

O, 1 O, 1 83 83 2 1,6 8 85 6aYKOM 
- -

17. YHl.1Ta3 CO CMblBHblM 
1,4 1,4 81 81 4 1,4 85 KD8HOM 

- . -

18. n1.1ccyap 0,035 0,035 - 36 36 - 2 0,1 10 40 
19. n1.1ccyap c nonyaeToMa-

0,2 0,2 36 36 3 0,2 15 40 Tl.1YeCKl.1M CMblBHblM KP8HOM 
- -
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20. n11TbeBOIA Q)OHT8H411K 

21. nonl1B04HbllA KpaH 
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1. np111 ycrnHOBKe asparopos Ha BOAOpa36opHblX KpaHax 111 cMec11rem1x cso6oAHbl� Hanap B noABOAKax cneAyeT np111H111MaTb 
He MeHee 5 M. 

2. ,[\Ilfl Cli1CTeM BOAOCHa6>KeH11fl np11 np11MeHeH1111 KOilileKTOpHblX nOABOAOK 113 nnacrMaCCOBblX rpy6 K YMblBaJlbHl1KaM, paKOBl1-
HaM, MO�KaM, CMec111renflM Ailfl BaHH 11 YMb1BaJlbHl1KaM, AYWeBblM Ka611HaM, 6111Ae, YHll1Ta3aM co CMblBHblM 6aYKOM, n111ccya
paM, nl,1TbeBblM cpOHTaHYll1KaM AOnycKaeTCfl np11MeHflTb Tpy6bl Ali1aMeTpOM 12x2 MM. 
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pacxo,1:1 BO,Clbl, 11/c 

PMCYHOK D1 b • noTeplit Hanopa e KpbLnbY8TblX C'l8TYlitK8X BOAbl 
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paCXQ,Q BOAbl, M3/4 

PHCYffOK D2a • n0Tep1,1 Hanopa B ,yp6111HHblX �ăT4111K8X BOAbl 
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paCXOA 80,Qbl, n/c

PMCYHOK D26 - nOTep111 Hanopa B Typ6111HHblXC4ijT41.1KBX BOAbl 
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care au acceptat proiectul documentului normativ: 
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ing. CIOBANU Natalia 

ing. LARIONOV Vladimir 
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ing. CHIRILOVICI Serghei 

dr. PLEŞCA Petru 

dr. IONEŢ Ion 
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ing. DAVID Maria 
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APROB 

Medic-şef sanitar de Stat 
al Republicii Moldova - 

M. Magdei 
 31 octombrie 1995  
 nr.06.6.3.16 
 În vigoare din ziua aprobării  

1. Decizii generale 

1.1. Regulile şi  normele igienice de faţă  (RNI) prezintă  directiva 
normativă  a Republicii Moldova, ce stabileşte cerinţele igienice 
(normative) cu privire la proiectarea, construirea şi exploatarea 
apeductelor destinate aprovizionării populaţiei cu apă  potabilă  inofensivă  
şi  favorabilă  după  calităţile organoleptice, fizicochimice şi  
microbiologice. 

1.1. Regulile şi  normele igienice sunt elaborate conform Legii 
Republicii Moldova «Privind asigurarea sanitaro-epidemiiologică  a  
populaţiei» din 16 iunie 1993 nr. 1513-XII. 

1.3. Regulile şi  normele igienice de faţă  se extind asupra proiectării,  
construirii şi  exploatării apeductelor exterioare şi:  interioare 
de apa potabilă ,  ale blocurilor locative şi clădirilor publice, construite 
deja sau reconstruite, ale clădirilor de producere şi  auxiliare de 
la întreprinderile industriale, aflate şi  amplasate atît în centrele 
populate existente cît şi  în cele din nou construite, şi  deasemenea 
con ţin cerin ţe igienice principale cu privire la men ţinerea şi  exploatarea 
reţelelor de apeduct ce aduc apă  pentru scopuri potabile şi pentru 
fabricarea produselor alimentare.  

1.4. Construirea conductelor interioare de apă  potabili este'  obligatorie 
în toate blocurile locative, inclusiv casele particulare şi clădirile publice 
ce se construiesc în zonele canalizate sau în clădirile utilate cu sistem de 
canalizare locală . 
1.5. Se interzice construcţia apeductelor interioare de apă  potabilă  cu  
deversarea apelor reziduale în fose septice şi cu transportarea lor 
ulterioară . 

1.6. În centrele populare necanalizate sau pe sectoare separate 
ale zonei locative pentru aprovizionarea populaţiei cu apă  potabilă  
se prevede construireâ cişmelelor exterioare (pe stradă  sau în curte). 

1.7. Construcţia conductelor interioare de alimentare cu apă  potabilă  în 
clădirile de producere şi  auxiliare ale întreprinderilor industriale este 
strict necesară .   
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NOTA: Construcţia acestui apeduct nu este obligatorie dacă la întreprindere 
lipseşte apeductul centralizat şi dacă numărul de muncitori nu este mai mare 
de 25 oameni într-un schimb şi conform N.R.C. 2.04.01-85 «Apeductul interior 
şi canalizarea clădirilor». 

1.8. Sursa de aprovizionare a apeductului de apă potabilă trebuie să 
corespundă normelor igienice după indicatorii organoleptici, chimici, 
bacteriologici şi radiologiei cerinţelor STAS 2761-84 «Sursele de aprovizionare 
centralizată cu apă potabilă. Cerinţele igienice, tehnice şi regulile de alegere». 

Din sursele existente de aprovizionare cu apă se aleg doar acelea, pentru 
care este posibilă organizarea zonei de protecţie sanitară (ZPS) şi respectarea 
regimului necesar în limitele perimetrelor ei în corespundere cu regulile şi 
normele igienice în vigoare. 

1.9. Calitatea apei folosită în scopuri potabile şi menajere şi pentru 
fabricarea produselor alimentare trebuie să corespundă cerinţelor standardului 
în vigoare «Apa potabilă». 

1.10. Normele necesarului de apă la un locuitor/litri/pe zi/pentru apeductele 
centrelor populate, blocurilor locative şi clădirilor publice, clădirilor auxiliare 
şi de producere a întreprinderilor industriale trebuie să fie stabilite în fiecare 
caz aparte în dependenţă de gradul de amenajare, condiţiile climaterice şi alte 
condiţii locale în conformitate cu cerinţele N.R.C. «Alimentarea cu apă 
potabilă. Reţelele şi instalaţiile exterioare» Nr. 2.04.02-84, N.R.C. 2.04.01-85» 
Apeductul interior şi canalizarea clădirilor (anexa nr. 1). 

1.11. La tratarea, transportarea şi depozitarea apei utilizată pentru necesităţi 
potabile şi menajere, urmează de aplicat reagenţi, căptuşeli interioare 
anticorozive şi materiale filtrante numai autorizate de organele serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat din Republica Moldova. 

1.12. Cuplarea reţelelor apeductelor de apă potabilă cu reţelele apeductelor 
de apă nepotabilă este inadmisibilă. 

1.13. Proiectul apeductului de apă potabilă concomitent cu proiectul ZPS a 
surselor de aprovizionare cu apă şi a   instalaţiilor de apeduct trebuie să fie 
supuse obligatoriu coordonării cu organele serviciului sanitaro-epidemiologic 
de Stat al Republicii Moldova. 

1.14. La construcţia apeductelor şi a instalaţiilor noi de aprovizionare cu 
apă sau la mărirea capacităţilor cu reconstrucţia celor în funcţionare în afară 
de cerinţele proiectelor (proiectelor de lucru) şi regulilor de faţă trebuie să se 
respecte cerinţele N.R.C. în vigoare. 

1.15. Regulile şi normele igienice sunt obligatorii pentru instituţiile de 
proiectare, organizaţiile de construcţie, toate organele de stat şi municipale, 
întreprinderi şi alte organizaţii şi instituţii economice, indiferent de 
subordonarea lor şi forma de proprietate pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova (art. Nr. 3)*. 

1.16. Persoanele juridice şi cetăţenii Republicii Moldova, care au comis 
infracţiuni sanitare, pot fi atraşi la răspundere disciplinară, administrativă sau 
penală (art, nr. 26)*. 
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1.17. Supravegherea de Stat privind respectarea cerinţelor, stabilite de 
regulile şi normele sanitare de faţă, se realizează de organele supravegherii 
sanitaro-epidemiologice de. Stat a Republicii Moldova (art. nr. 28)*. * (Legea 
Parlamentului Republicii Moldova «Privind asigurarea sanitaro-epidemiologică 
a populaţiei» din  16 iunie 1993 Nr. 1513-XII). 

2. Cerinţe sanitare faţă de instalaţiile de captare a apei din sursele acvatice 

2.1. Instalaţiile pentru captarea apei din sursele de suprafaţă. 
2.1.1. Alegerea locului de captare a apei şi de construcţie a instalaţiilor de 

captare a apei trebuie să se efectueze ţinînd cont de situaţia sanitară locală, a 
analizei calităţii, cantităţii şi tratării prevăzute a apei din sursa acvatică, şi 
deasemenea luînd în consideraţie pronosticul calităţii apei, argumentat prin 
studiile sanitaro-topografice, hidrologice şi hidrogeologice. 

Referitor la potabilitatea apei din sursa acvatică, organele serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat eliberează avizul respectiv. 

2.1.2. Locul de captare a apei din sursele de suprafaţă trebuie să fie amplasat 
în amonte de deversarea apelor reziduale şi ca regulă, în amonte de centrul 
populat după cursul rîului şi a afluenţilor lui, de locurile organizate pentru 
scăldat şi deasemenea în amonte de porturile şi debarcaderele fluviale, de 
bazele de transportare a mărfurilor, ţinînd cont şi de cerinţele din p. 1.8. a 
regulilor actuale. 

2.1.3. La proiectarea captării apei din lacurile de acumulare trebuie prevăzute 
măsuri de pregătire a albiei acestora în corespundere cu regulile sanitare în 
vigoare cu privire la pregătirea albiei lacurilor de acumulare pentru inundaţii 
şi protecţia sanitară a lor. 

2.1.4. Construcţia instalaţiilor pentru captarea apelor de suprafaţă sunt 
reglamentate de-N.R.C. 2.04.02.-84 «Alimentarea cu  apă. Reţelele şi instalaţiile 
exterioare». 

2.1.5. In fiecare caz pentru alegerea sursei de apă de suprafaţă este necesar 
de efectuat un studiu al calităţii apei în perioada de 3 (trei) ani. 

2.2. Instalaţiile pentru captarea apelor subterane. 
2.2.1. In dependenţă de condiţiile locale şi cele de amenajare a gurii 

sondelor, instalaţiile pentru captarea apelor subterane se amplasează într-un 
pavilion la suprafaţa solului, şi numai în cazuri excepţionale la nivel subteran 
într-o fîntînă specială. 

2. Construcţia gurii sondei, inclusiv şi a găurii pentru cablul de-aliinentare cu 
energie electrică, trebuie să asigure ermetizarea, completă, ce evită pătrunderea în 
sondă a apelor de suprafaţă şi a poluanţilor. 

2.2.3. Partea de sus a coloanei, ţevilor de tubaj a sondelor, trebuie să fie de 
asupra duşumelei   sau a fundului fîntînii cel puţin cu 0,5 m. Pe conducta de 
aducţie a apei de la sondă se montează obligatoriu robinet pentru recoltarea 
probelor de apă. 
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2.2.4. Pereţii şi furidul fântânii unde e amplasată gura  sondei trebuie să fie 
impermiabili, fundul să fie înclinat de la sondă şi cu rezervoar de drenaj pentru 
recoltarea apei. Totodată trebuie să fie rezolvată problema scurgerii apei din 
rezervorul de drenaj. 

Fîntîna trebuie să fie echipată cu capac etanşat cu dispozitiv de închidere. 
La echiparea capului sondei în pavilionul terestru, duşumeaua încăperii trebuie 

să fie impermiabilă şi înclinată de la sondă spre canalul de scurgere pentru 
evacuarea apei după hotarele ei. 

2.2.5. Pentru izolarea stratului acvifer exploatat contra infectării şi de straturile 
acvifere nevalorificate, în   sondă   este   necesar de efectuat cimentarea spaţiului 
dintre ţevi şi a celui liber din afara lor. 

2.2.6.Luînd în consideraţie relieful localităţii, pentru a exclude răspîndirea 
apelor de scurgere pe teritoriul perimetrului  I-i al ZPS şi a poluării lui, trebuie 
să fie prevăzute canale de scurgere. 

2.2.7.Sondele existente pe sectorul de captare a apei, exploatarea cărora este 
imposibilă conform deciziei Asociaţiei de Stat de Producţie „AgeoM” trebuie să fie 
tamponate, cu întocmirea actului corespunzător. 
3. Cerinţe sanitare faţă de instalaţiile pentru tratarea şi dezinfecţia apei 

3.1. Alegerea schemei şi tipului instalaţiilor pentru tratarea şi dezinfecţia apei 
trebuie să se bazeze pe cerinţele raportate la calitatea apei brute a sursei acvatice 
şi a apeî potabile în corespundere cu standardele în vigoare şi N.R.C. 2.04.02-84; 
„Alimentarea cu  apă. Reţelele şi instalaţiile exterioare” ţinînd cont şi de 
capacitatea staţiei. 

3.2. Pentru tratarea apei de calitate potabilă pot fi aplicate numai metodele 
aprobate de serviciul sanitaro-epidemiologic de Stat. 

3.3.Metodele principale de tratare a apei din sursele de supraţafă şi aducere a 
calităţii ei pînă la cerinţele   normativelor   sunt: coagularea, sedinmentarea, 
filtrarea, dezinfecţia, la prezenţa fitoplanctonului – microfiltrarea.  
      Pentru sursde de aprovizionare cu apă de clas III-ea sunt necesare etape 
suplimentare de limpezire, aplicare a metodelor de oxidare şi sorbţie, şi de 
asemenea metode mai efective de dezlnfecţie (STAS 2761-84). 

Dacă în apa brută se conţin cantităţi mari de substanţe în suspensie, se 
depăşesc posibilităţile garantate de funcţionare a decan-toarelor şi limpezitoarelor 
cu sediment în suspensie, trebuie să se prevadă limpezirea preventivă în 
decantoare orizontale sau radiale. 

3.4. Pentru tratarea bazată pe principiul fizico-chimic a apei se folosesc reactivi 
autorizaţi de către organele supravegherii sanitaro-epidemiologice.  

Principalii din care sunt: coagulanţii - sulfatul de aluminiu (Al2SO4)3, sulfatul 
feros (FeSO4), clorura ferică (FeCl), -sulfatul feric (Fe2 (SO4)3) etc.; floculanţii — 
poliacrilamida (PAA), acidul silicic activizat etc.  

Floculanţii trebuie întroduşi în apă după coagulanţi. La tratarea apelor cu 
turbiditate mare se admite Introducerea floculanţilor înaintea coagulanţilor. 

Pentru ameliorarea procesului de coagulare şi decolorare a apei şi de 
asemenea pentru îmbunătăţirea stării sanitare a instalaţiilor, se face dezinfecţia 
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preventivă a apei cu preparatele clorigene, întroducerea cărora se recomandă cu l-3 
minute pînă la Introducerea coagulanţilor sau se stabileşte pe cale experimentală. 

La alcalinitate mică a apei, pentru ameliorarea proceselor de creare a 
flocoanelor concomitent, cu coagulanţii se introduce var. 

Pe n t r u  m ic şor a re a  gu s tu l u i  ş i  m i ro su l u i  ap e i  s e  f o lo s e ş t e  că rb u ne le  ac t iva t .  
3.5. Dozele calculate de reactivi trebuiesc stabilite pentru diverse perioade ale 

anului în dependenţă de calitatea apei brute şi se corectează la etapa de ajustare şi 
exploatare â instalaţiilor. Concentraţiile lor reziduale admise în apa tratată trebuie 
să corespundă cerinţelor standardului «Apa potabilă». 

Decantoarele şi limpezitoarele cu sediment în suspensie se 
folosesc la utilizarea schemelor de tratare a apei în două trepte, 
care sunt destinate pentru înlăturarea din apă a cantităţii principale de 
substanţe în suspensie înainte de pătrunderea ei la filtre. 

3.6. Filtrele sunt destinate pentru înlăturarea din apă a substanţelor în 
suspensie şi deasemenea într-o mare măsură a microorganismelor cu scopul ca 
turbiditatea şi coloraţia apei filtrate să corespundă cerinţelor Standardului 
referitor la apa potabilă. 

3.7.Pentru încărcarea filtrelor trebuie de folosit nisipul de cuarţ, antracita 
fărâmiţată; cheramzita, clinoptilolita şi deasemenea alte materiale. La alegerea 
materialelor de filtrare trebuie să fie luate în consideraţie cerinţele p. 1.11. 
Încărcarea filtrelor trebuie efectuată  în  prezenţa  reprezentantului  serviciului   
sanitaro-epidemiologic de Stat.  

3.8. Pentru spălarea încărcăturii filtrante trebuie folosită  apa deja purificată 
la filtre. 

3.10. Dezinfecţia apei trebuie să fie efectuată cu reactivi clorigeni, ozon, 
radiaţii bactericide şi deasemenea cu alte metode autorizate de organele 
serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM. 

3.11. Introducerea reactivelor clorigeni  pentru  dezinfecţia  apei se prevede în 
conductele de aducţie înainte de rezervoarele de înmagazinare a apei potabile. 

Necesitatea de dezinfecţie a apelor subterane se determină de organele 
serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM. 

Doza clorului activ pentru dezinfecţia apei trebuie stabilită pe baza datelor 
studiilor tehnologice. In lipsa lor pentru calculele preventive trebuie de folosit 
pentru apele de suprafaţă, după filtrare 2-3 mg/1 de clor, pentru apele surselor 
subterane 0,7-1,0 mg/l de clor. 

Doza clorului activ necesar (clornecesitatea) este alcătuită din suma de 
clorabsorbţie a apei determinată prin investigaţii de laborator şi a clorului 
rezidual liber. 

3.12. Timpul necesar de contact al clorului cu apa în rezervoarele de 
înmagazinare a apei potabile trebuie să fie nu mai mic de 0,5 ore, iar la 
clorinarea cu preamonizare - nu mai mic de l oră. Concentraţia clorului 
rezidual fixat şi liber după rezervoarele de apă potabilă înainte de pătrundere 
în reţelele de apeduct trebuie să corespundă cerinţelor standardului «Apa 
potabilă». 
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3.13. Instalaţiile de clorinare trebuie să funcţioneze neîntrerupt. Pentru 
dozarea clorului trebuie să fie folosite instalaţii de clorinare automatizate cu 
vid. Numărul instalaţidlor de clorinare în rezervă la un punct de întroducere a 
clorului trebuie să fie: pentru l-2 instalaţii de clorinare în funcţie - l, în 
prezenţa la mai mult de 2-2. 

3.14. In cazul dezinfecţiei apei prin clorinare şi la necesitatea de prevenire a 
mirosului de clorfenol, la staţiile de tratare a apei, trebuie prevăzute instalaţii 
de întroducere în apă a amoniacului gazos. Introducerea amoniacului la 
prezenţa fenolului trebuie prevăzută în apa filtrată, cu 2—3 minute înainte de 
introducerea reactivilor clorigeni. 

Dacă conţinutul de fenol în apă este mai mare de 2 CMA, atunci aşa sursă nu 
poate fi utilizată pentru aprovizionarea cu apă potabilă. 

3.15. Instalaţiile de clorinare trebuie amplasate în încăperi separate, în care 
sunt ansamblate depozitul pentru clor, instalaţia de evaporare şi de clor-
dozare. Depozitele de consum pentru păstrarea substanţelor cu acţiune extrem 
de toxică (SAET) trebuie amplasate în afara terenului blocurilor locative, 
clădirilor publice şi de producere, la păstrarea SAET în vase staţionare 
(cisterne, tancuri) la distanţă nu mai mică de 300 m, iar la păstrarea în 
containere sau butelii - nu mai mică de 100 m. In acest caz, mărimea zonei de 
protecfie sanitară trebuie autorizată pe baza calculelor referitoare la dispersia 
emisiilor de clor în aerul atmosferic conform actelor normative în vigoare. 

3.16. Încăperea de clordozare trebuie să fie înzestrată cu ventilaţie prin 
refulare şi absorbţie cu multiplicitatea schimbului de aer de 6 ori/oră  (şase 
ori pe oră) şi care obligatoriu permite punerea în funcţie a sistemului de 
ventilare de pînă la intrarea persoanelor în încăperea clordozatorului. 

În antreu trebuie să fie amenajate dulapuri pentru păstrarea hainelor de 
protecţie, a măştilor antigaz, trusei pentru acordarea ajutorului medical urgent, 
pernei cu oxigen. 

In depozitele de consum a clorului trebuie să fie amenajată ventilaţie mecanică 
de refulare şi absorbţie, inclusiv şi cea de avarie cu multiplicitatea schimbului 
de aer de 6 ori/oră (şase ori pe oră). 

3.17. In încăperile depozitului de clor trebuie prevăzut un vas cu soluţie 
neutralizantă pentru scufundarea rapidă a containerelor sau buteliilor avariate. 

3.18. Evacuarea  aerului de la ventilajia încăperilor clor-dozatorului, ce 
funcţionează permanent trebuie să se efectueze prin intermediul ţevilor 
amplasate la o înălţime de cel puţin 2 (doi) metri deasupra acoperişului celei 
mai înalte clădiri situate în raza de 15 metri, de la ventilaţia de avarie a 
depozitului de consum a clorului - prin ţevi cu o înălţime de 15 metri de la 
suprafaţa solului. La proiectare trebuie de prevăzut instalaţii de epurare a 
aerului evacuat. 

3.19. Depozitele pentru reactivi sunt prevăzute în scopul păstrării rezervelor 
ce asigură funcţionarea stafiei de tratare a apei potabile pe un termen de 7—30 
zile, în dependentă de condiţiile de aprovizionare, tinînd cont de perioada 
consumului maximal al lor. 
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3.20. In caz de necorespundere a apelor subterane din sursă cerinţelor STAS 
«Apa potabilă» la etapa de proiectare trebuie să fie prevăzute metode 
corespunzătoare de tratare a ei:  demineralizare, defierizare, dedurizare, 
desalinizare, înlăturarea gazelor  (hidrogenul sulfurat, metanul). 

3.21. Defluorizarea apei trebuie efectuată prin una din următoarele metode: 
diluţia cu apă din alte straturi acvifere, ce conţine o cantitate redusă de fluor, 
prin metoda coagulării de contact şi sorbtiei, sau prin utilizarea sorbentului — 
oxidului de aluminiu activat ş.a. Metoda coagulării de contact şi sorbtie 
trebuie aplicată în cazul concentraţiei fluorului în apă de pînă la 5 mg/1; prin 
intermediul sorbentului - în cazul concentraţiei fluorului de pînă la 
10 mg/1. 

3.22.Defierizarea apei se prevede prin filtrare în combinare cu unul din 
procedeele de tratare preventivă   a apei: aerare simplă,  aerare la instalaţii 
speciale, introducerea reactivilor speciali - oxidanţilor. 

3.23. Pentru dedurizarea apei trebuie de aplicat metode cationice, în acest caz 
dedurizării pot fi supuse doar apele ce vor fi amestecate (diluate) ulterior cu apă 
nededurizată. 

3.24. In scopul dezodorării apei poate fi utilizat cărbunele activat. 
3.25. Pentru înlăturarea din apă a metanului, trebuie utilizate instalaţii de 

degazare. 
3.26. înlăturarea din apă a hidrogenului sulfurat se   efectuează prin metode de 

aerare şi chimice. Metoda de aerare se foloseşte în cazul conţinutului de 
hidrogen sulfurat în apă de pînă la 3 mg/1, metoda chimică (clorinare, ozonare, 
coagulare) - la conţinutul hidrogenului sulfurat în apă de pînă la 10 mg/1. 

3.27. Pentru reducerea salinităţii, defluorizarea, înlăturarea din apă a azotului 
amoniacal şi al azotaţilor se aplică, inclusiv în Republica Moldova, instalaţii de 
electrodializă, cu capacitate de la 50 pînă la 300 m3/24 ore. 

3.28. Pentru epurarea apei se vor aplica instalaţii individuale şi colective (de 
preferat cele ce funcţionează fără utilizarea energiei electrice), pentru care trebuie 
să fie primit certificat igienic eliberat de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de 
Igienă şi Epidemiologie din Republica Moldova. 

3.29. Apele reziduale, ce se formează la tratare trebuie epurate în modul 
respectiv, locurile de deversare a lor trebuie coordonate cu  organele  serviciului  
sanitaro-epidemiologic de Stat  al   RM. 

4. Rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile 

4.1. In rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile 
trebuie strict garantat schimbul total al apei în termen nu mai mare de 48 ore, 

4.2. Pereţii,  fundul  şi  acoperişurile  rezervoarelor, bacurilor   şi castelelor de 
apă, trebuie să fie impermeabile, capacile gurilor de acces trebuie să dispună de 
instalaţii pentru încuiere şi sigilare. De pe acoperişul rezervoarelor subterane 
trebuie să fie asigurată scurgerea apelor meteorice. 
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4.3. Toate rezervoarele terestre, semiterestre şi subterane pentru apa potabilă 
trebuie să fie echipate cu filtre absorbante. 

4.4. Ţevile de golire şi cele de evacuare a surplusului de apă de la rezervoare, 
bacuri şi castelele de apă potabilă pot fi cuplate la reţeaua de scurgere a apei 
sau canalul deschis prin intermediul si fonului cu şuvoi întrerupt şi cu instalarea 
supapei de scurgere la capătul conductei de apă. 

4.5. Vopsirea  suprafeţelor interioare a rezervoarelor, bacurilor şi castelelor 
pentru apă potabilă trebuie să fie efectuată cu miniu de fier, fabricat pe ulei 
natural sau cu alte vopsele autorizate de organele serviciului sanitaro-
epidemiologic de Stat. 

4.6. Terenul I-lui perimetru al zonei de protecţie sanitară a rezervoarelor de 
apă potabilă în raza de 30 metri, trebuie să fie planat pentru asigurarea 
înlăturării  apelor de suprafaţă după hotarele ei, să fie înverzit, îngrădit cu gard 
compact de înălţime 2,5 m, iluminat şi asigurat cu pază. Se admite îngrădirea cu 
gard compact cu înălţime 2 m şi adăugător 0,5 m din sîrmă ghimpată în 4-5 fire 
sau din plasă metalică. 

4.7. Terenul I-lui perimetru al zonei de protecţie sanitară al castelului de apă 
amplasat separat trebuie să fie în raza nu mai mică de 15 metri, planat cu 
înclinaţie de la pereţii castelului spre periferie şi îngrădit cu gard cu înălţimea 
nu mai mică de 1,6 metri, îngrădirea castelelor de apă cu corp închis amplasate, 
pe   teritoriul întreprinderilor sau a centrelor populate, se admite să nu fie 
prevăzută. 

5. Reţelele şi instalaţiile exterioare a apeductului 

5.1. Pentru conductele de aducţie a apei şi reţelele exterioare de apeduct se 
admite aplicarea ţevilor de fontă, oţel, asbpcement, beton şi beton armat, 
ceramică, sticlă şi deasemenea ţevi din mase plastice şi alte materiale, autorizate 
de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al Republicii Moldova. 

5.2. Racordarea ţevilor din diferite materiale între ele şi cu detaliile profilate 
trebuie de efectuat în  corespundere cu STAS-urile şi Condiţiile tehnice în vigoare. 

5.3. Traseele conductelor de aducţie a apei şi a reţelelor de apeduct trebuie să fie 
coordonate cu organele teritoriale ale supravegherii sanitaro-epidemiologice de 
Stat a Republicii Moldova. Instituţiile de proiectare sunt obligate la cerinţa CIE 
să prezinte toate materialele de explorare referitoare la traseele conductelor de 
aducţie a apei. 

5.4. Traseele conductelor de aducţie a apei şi a reţelelor de apeduct nu trebuie 
să traverseze terenurile gunoiştelor, cimitirelor, cimitirelor pentru animale, 
depozitelor de băligar şi a altor surse de infectare.  

5.5. Construcţia traversărilor conductelor de aprovizionare cu apă peste 
obstacolele acvatice şi depresiuni se efectuează prin intermediul ducherului.  În 
acest caz numărul conductelor trebuie să fie nu mai mic de două.  

Ducherele se montează din ţevi de oţel cu izolare anticorozivă sporită, 
protejate de defecţiuni mecanice. La ambele capete ale du-cherului trebuie de 
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construit cămine de control şi comutări cu montarea vanelor de apeduct. 
Trecerea conductelor de apeduct pe sub căile fierate, a magistralelor auto şi 

deasemenea a magistralelor urbane trebuie realizată într-un înveliş de protecţie 
alcătuit din ţevi de oţel în cazurile de efectuare a lucrărilor prin montarea 
deschisă, prin metoda de perforare sau de poansonare. 

5.6. Pentru conductele de aducţie a apei trebuie prevăzut perimetrul de 
protecţie sanitară. Lăţimea perimetrului la conductele de apă ce traversează 
terenuri libere  (neconstruite), trebuie stabilită de la conductele marginale: la 
montarea în soluri uscate - nu mai mică de 10 m, cînd diametrul este pînă la 
1000 mm şi nu mai mică de 20 m, cînd diametrul este mai mare;  în solurile 
umede - nu mai mică de 50 m indiferent de diametrul conductelor. 

La montarea conductelor de aducţie a apei pe teren construit lăţimea 
perimetrului la coordonare cu organele teritoriale a serviciului sanitaro-
epidemiologic de Stat al Republicii Moldova se admite de micşorat în cazul 
lipsei surselor de infectare, sau la amplasarea lor mai jos faţă de relieful 
terenului. Exploatarea terenurilor în perimetrul zonelor de protecţie sanitară a 
conductelor de aducţiune se efectuează în corespundere cu articolele 61, 71, 74 
a Codului Funciar al Republicii Moldova din 25.XII.91. Nr. 828—12. 

5.7. Pînă la Iniţierea lucrărilor de montare a conductelor de aducţie a apei şi a 
reţelelor de redistribuire a apeductului, teritoriul din preajma traseului trebuie 
să fie asanat, clozetele, latrinele, construcţiile pentru animale amplasate în 
zona perimetrului de protecţie sanitară a conductelor de apă (p. 5.6.) şi mai 
aproape de 10 m de la reţelele de apeduct trebuie redeplasate, iar conţinutul 
lor evacuat, înainte de-a fi astupate ele se dezinfectează cu substanţe 
clorigene. 

5.8. Conductele ce transportează apa potabilă, trebuie amplasate la un nivel 
mai înalt faţă de conductele de canalizare sau conductele ce transportează 
lichide nocive şi cu miros neplăcut cu cel puţin 0,4 m. 

In cazuri excepţionale se admite montarea conductelor de apă mai jos de 
cele de canalizare cu condiţia că, ţevile de apeduct vor fi de oţel şi incluse în 
carcase. Distanţa de la marginea carcasului trebuie să fie nu mai mică de 5 m în 
fiecare parte de la punctul de intersecţie în solurile argiloase şi 10 m în solurile 
detritice şi nisipoase. 

Conductele de canalizare în aceste cazuri trebuie să fie din ţevi de fontă. 
5.9. La montarea paralelă distanţa dintre sistemele de canalizare şi a 

apeductului de apă potabilă trebuie să fie: pînă la apeductul din ţevi de beton 
armat şi asbociment montate în solurile argiloase - nu mai mică de 5 m, în 
solurile detritice şi nisipoase - nu mai mică de 10 m; pînă la apeductele din 
ţevi de fontă cu diametrul pînă la 200 mm - nu mai mică de 1,5 m, cu 
diametrul mai mare de 200 mm — nu mai mică de 3 m; pînă la apeductele din 
{evi de mase plastice - nu mai mică de 1,5 m. 

5.10. Se admite montarea conductelor de apeduct şi canalizare în tunele şi 
canale cu condiţia amplasării conductelor de   apeduct la nivel superior celor 
de canalizare. 
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5.11. Reţelele de distribuţie trebuie să fie circulare, reţelele cu capete de 
stagnare se admit numai în cazurile, cînd diametrul lor nu depăşeşte 100 mm. 

Crearea sistemului circular al reţelelor exterioare de apeduct prin 
intermediul reţelelor interioare nu se admite. 

5.12. Reţelele de apeduct, trebuie separate prin intermediul va nelor de 
apeduct în sectoare de reparaţie în aşa mod, ca  simultan să fie deconectate nu 
mai mult de 5 hidrante şi să nu se întrerupă alimentarea cu apă a 
consumatorilor, întreruperea aprovizionării cu apă a cărora este inadmisibilă. 

5.13. Alimentarea cu apă potabilă a   consumatorilor   trebuie să se efectueze 
încontinuu. Pauze în alimentarea cu apă potabilă sau reducerea alimentării: la 
un nivel mai mic de 30% din consumul calculat se admite numai pentru 
perioada de deconectare a reţelelor defectate şi conectarea celor în rezervă: 
pentru   categoria I-a de asigurare a alimentării cu apă potabilă — nu mai mult 
de 10 minute, pentru categoria II-a nu mai mult de 6 ore, pentru  categoria III-a 
nu mai mult de 24 ore. 

NOTĂ: Apeductele asociate de aprovizionare cu apă potabilă şi industrială a 
centrelor populate sunt de categoria I-a dacă, numărul populaţiei deservite 
depăşeşte 50.000 oameni; a Il-a — 5.000 — 50.000 oameni; categoria IlI-a mai 
puţin de 5.000 oameni. 

5.14. Căminele de vizită trebuie construite din beton armat. La o argumentare 
corespunzătoare, se admite construcţia căminelor din materiale locale. 

Căminele de vizată trebuie să aibă pereţi impermiabili pentru apă şi să fie 
echipate cu capac etanşat. Suprafaţa solului în jurul gurelor căminelor de 
apeduct în raza de 0,3 m trebuie să fie înclinată spre partea opusă. 

In jurul gurelor căminelor amplasate pe terenuri construite cu drumuri lipsite 
de pavaj sau în zona verde se fac pereuri betonate cu lăţimea de l m şi cu 
înclinaţie. Pereurile trebuie să fie la un nivel mai înalt fajă de terenul 
adiacent cu 0,05 m; pe partea carosabilă a străzilor cu pavaj, capacele gurelor 
de acces a căminelor trebuie să se afle la acelaş nivel cu suprafaţa străzii. 

Gurele căminelor conductelor de aducţie a apei trasate pe terenuri libere 
trebuie să fie la un nivel mai superior faţă de suprafaţa solului cu 0,2 m. In 
cazul cînd nivalul apelor freatice este ridicat faţă de fundul fîntînii, atunci 
trebuie să fie prevăzută hidroizolarea fundului şi pereţilor fîntînii pînă la cota 
de 0,5 m mai sus de acest nivel. 

5.15. Cişmelele de apeduct trebuie să fie amplasate astfel, ca raza de 
deservire a populaţiei să nu depăşească 100 m. In jurul cişmelelor de apeduct 
trebuie să fie construite pereuri, care asigură înlăturarea apei de la cişmea. 

5.16. Se interzice amplasarea cişmelelor pe străzile cu sol contaminat, în 
locurile cu depresiuni ce pot fi inundate cu apă şi deasemenea în locurile cu 
pânze înalte de ape freatice. 
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6. Reţelele interioare ale apeductului 

6.1. In toate blocurile locative, recepţionate în exploatare    din sectoarele 
canalizate, trebuie de prevăzut reţele interioare de apeduct şi canalizare. 

Pe sectoarele necanalizate a centrelor populate, reţelele interioare de 
apeduct şi canalizare cu construcţia instalaţiilor locale de epurare a apelor 
reziduale menajere, trebuie de prevăzut în blocurile locative cu înălţimea de 
peste 2 etaje, hoteluri, aziluri pentru bătrâni, spitale, maternităţi, ambulatorii, 
dispensare, policlinici, instituţiile de igienă şi epidemiologie, sanatorii, case de 
odihnă, pensionate, tabere de odihnă pentru copii, creşe, grădiniţe, şcoli-internat, 
instituţii de învăţămînt, şcoli de cultură generală, gimnazii, licee, cinematografe, 
cămine de cultură, instituţii sportive, obiective ale alimentaţiei publice, băi, 
spălătorii şi alte clădiri la coordonarea cu organele serviciului sanitaro-
epidemiologic de Stat al RM. 

6.2. Mărimea presiunii hidrostatice în reţelele apeductului trebuie să 
asigure aprovizionarea încontinuă a tuturor clădirilor, inclusiv a etajelor 
superioare cu apă potabilă. 

6.3. In cazul insuficienţei permanente sau periodice a presiunii în reţelele   
exterioare, în scopul majorării presiunii în reţele interioare ale clădirilor,     
trebuie să fie prevăzută construcţia staţiei de pompare de cartier sau a staţiei de 
pompare pentru un grup de clădiri, care de regulă se amplasează în afara 
blocurilor locative şi a clădirilor publice. 

6.4. Materialul de confecţionare a ţevilor pentru conductele interioare de 
alimentare cu apă potabilă, trebuie să fie din oţel zincat la diametrul ţevilor 
de 150 mm, din oţel nezincat - la folosirea diametrelor mai mari sau din alte 
materiale, inclusiv mase plastice, autorizate pentru aceste scopuri de organele 
supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat. 

6.5. Distanta pe orizontală, în lumină, între bornele de intrare a apeductului 
de apă potabilă şi al diversoarelor de canalizare şi ape meteorice, trebuie să 
fie nu mai mică de 1,5 m la diametrul bornelor pînă la 200 mm şi nu mai mică 
de 3 m - la depăşirea diametrului de 200 mm. 

6.6. Montarea re(elelor de distribuţie ale apeductului interior în blocurile 
locative şi clădirile publice, trebuie prevăzută în spatiile clemisubsolurilor, 
subsolurilor, etajelor tehnice, podurilor,  iar în cazul lipsei acestora la parter 
sau etajul I-i în canale sub pardoseală împreună cu conductele de încălzire, sau 
sub pardoseală cu amenajarea frizei demontabile, şi deasemenea conform 
construcţiei clădirilor, la care se admit locuri demontabile pentru montarea    
conductelor, sau sub tavanul etajului superior. 

Montarea camuflată a conductelor, trebuie de prevăzut în încăperile, 
finisarea cărora necesită cerinţe sporite şi pentru toate reţelele de ţevi din masă 
plastică (cu excepţia celor amplasate în nodurile sanitare). 

6ţ.7. Montarea reţelelor de apeduct în interiorul clădirilor industriale, de regulă 
se efectuează de tip exterior (deschis). In cazul imposibilităţii montării deschise, 
se admite amplasarea reţelelor de apeduct în canale comune cu alte conducte, în 
afară de conductele ce transportează lichide sau gaze toxice, combustibile sau 
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uşor inflamabile. 
Montarea în comun a apeductelor de apă potabilă cu conductele de 

canalizare se admite numai în canale vizitabile, în acest caz, conductele de 
canalizare trebuie de amplasat la un nivel mai jos faţă de apeduct şi numai 
după concordare cu organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat ale 
Republicii Moldova, 

6.8. La alimentarea reţelei interioare de apeduct din bacuri de apă cu 
presiune, amplasate în clădiri şi la prezenta cuplajului bornei de intrare cu 
reţeaua de distribuţie a apeductului interior, la borne trebuie să se instaleze 
clapete de reţinere reversibilă. 

6.9. Rezervoarele de presiune pentru apă potabilă trebuie să fie asigurate cu 
capac ermetic, să fie instalate pe un suport special într-o încăpere ventilată şi 
iluminată suficient. 

6.10. La proiectarea apeductului interior de apă potabilă trebuie de prevăzut 
măsuri pentru combaterea zgomotului şi vibraţiei accesoriilor conductelor. 

 
7. Cerinţele suplimentare privind construcţia şi recepţia în exploatare a 
apeductelor de apă potabilă. Dezinfecţia instalaţiilor. 

7.1. Construcţia apeductelor de apă potabilă trebuie să se efectueze în 
corespundere cu proiectul coordonat cu organele supravegherii sanitaro-
epidemiologice de Stat ale RM. 

7.2. Abaterile de la proiect ce apar în procesul de construcţie a apeductului 
de apă potabilă, trebuie suplimentar acordate cu organele serviciului  sanitaro-
epidemiologic  de Stat  al  Republicii  Moldova. 

7.3.Teritoriul perimetrului I-i al zonei de protecţie sanitară a staţiei de 
tratare a apei, trebuie să  fie amenajat în corespundere cu p. 4. 6.  

7.4.Finisarea  interioară  a încăperilor staţiei de tratare a  apei se prevede în 
conformitate cu RNC 2.04.02—84. În sala filtrelor, decantoarelor, 
limpezitoarelor de contact se prevede căptuşirea pereţilor cu plăci de smalţ la 
înălţimea de 1,5 m de la pardoseala platformelor de deservire a filtrelor şi 
decantoarelor, către care aceste platforme aderă, iar mai sus - vopsirea cu 
vopsele hidrostabile. 

Căptuşirea pereţilor filtrelor şi a limpezitoarelor de contact în interior se 
efectuează pînă la nivelul de 15 cm mai jos de marginea jgheaburilor. 

7.5. In clădirile staţiilor de tratare a apei, trebuie de prevăzut laboratoare 
de control pentru determinarea calităţii apei, încăperi social sanitare şi alte 
încăperi auxiliare în corespundere cu cerinţele RNC 2.04.02-84. 

7.6.Apele reziduale de la laborator, duş, viceu prin intermediul reţelelor 
interne trebuie să fie evacuate în reţelele exterioare de canalizare. In sectoarele 
necanalizate sau în lipsa posibilităţilor    de construcţie a canalizării locale, 
montarea    apeductului în clădirile instalaţiilor de tratare a apei nu se admite. 
In acest caz, trebuie de prevăzut amenajarea clozetului înzestrat cu hazna 
impermeabilă şi cu amplasarea lui la un nivel mai jos după relief, luînd în 
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consideraţie condiţiile topografice şi hidrogeologice, însă nu mai aproape de 30 
m de la sursă, rezervoare de apă potabilă, staţia de pompare şi conducta de 
aducţie a apei.  
       Haznaua clozetului trebuie să fie amplasată după hotarele I-lui perimetru al 
zonei de protecţie sanitară şi să dispună de căi de acces pentru transportul de 
asanare. 

7.7. Toate lucrările camuflate, după finalizarea lor, se recepţionează 
conform actelor. Montarea reţelelor de apeduct şi canalizare în locurile de 
intersecţie a lor, trebuie să fie recepţionate cu părţiciparea serviciului  
sanitaro-epidemiologic teritorial pînă la astuparea canalelor şi cu întocmirea 
avizului respectiv. 

7.8. Toate instalaţiile de apeduct, reţelele exterioare şi interioare de apeduct, 
trebuie să fie supuse probei la ermiticitate în corespundere cu cerinţele în 
vigoare, rezultatele probei se oglindesc în avizul respectiv. 

7.9. Probarea complexă experimentală a instalaţiilor construite si a 
conductelor de apeduct, trebuie să fie efectuată la etapa comisiei de lucru şi de 
stat în prezenţa reprezentanţilor serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al 
RM. 

7.10. După finalizarea construcţiei instalaţiilor de apeduct şi a reţelelor, trebuie 
să fie efectuată curăţirea mecanică minuţioasă, spălarea şi dezinfecta ulterioară 
a lor. 

7.11.Dezinfectia sondelor arteziene înainte de receptionarea lor în 
exploatare se efectuează în cazurile, cîrid după spălarea lor, calitatea apei în 
funcţie de indicii microbiologici nu corespunde STAS-ului «Apă potabilă». 
      Dezinfectarea se efectuează în două etape: 

I etapă — a părţii supraacvatice; 
II etapă — a părţii subacvatice. 

Pentru dezinfecta părţii supraacvatice, în sondă cu cîţiva (3— 5) metri 
mai jos de nivelul static se instalează un dop pneumaiie, mai sus de care 
sonda se umple cu soluţie de substanţe clorigene cu concentraţia clorului activ de 
50—100 mg/1 în dependentă de gradul presupus de infectare. Peste 3—6 ore 
de contact dopul pneumatic se scoate şi cu ajutorul unui agitator special se 
întroduce soluţie de clor în partea subacvatică a sondei, reeşind din calculul că, 
concentraţia de clor activ să nu fie mai mică de 50 mg/1. După 3—6 ore de 
contact se efectuează pomparea apei din sondă pînă la dispariţia din apă a 
mirosului de clor, după ce se recoltează proba de apă pentru analiza 
controlului microbiologic şi determinarea turbidităţii"'. 

NOTA: Volumul calculat al soluţiei de clor se ea mai mare decît 
necesităţile volumului sondei (după înălţime şi diametru); la dezin-fectia 
părţii supraacvatice — de 1,2—1,5 ori, a părţii subacvatice—de 2—3 ori. 

7.12. Dezinfectia rezervoarelor cu capacitate voluminoasă, trebuie efectuată 
prin metoda de irigare. Soluţia din preparate clorigene, cu | concentraţia 
clorului activ de 200—250 mg/1 se pregăteşte reeşind din calculul de 0,3—0,5 
la l m2 de suprafaţă a rezervoarului. Cu astfel de soluţie se acoperă pereţii şi 
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fundul, prin metoda de irigare din furtun sau hidromonitor. Peste I—2 ore 
suprafeţele dezinfectate se spală cu apă potabilă, înlăturînd soluţia uzată prin 
gaura de evacuare a reziduurilor. 
        Muncitorii trebuie să lucreze în haine de protecţie, cizme de gumă şi măşti 
antigaz. In faţa gurii de acces în rezervoar se instalează un vas cu soluţie de 
clorură de var pentru spălarea cizmelor. 

Castelele şi rezervoarele de apă potabilă cu capacitatea mică, inclusiv cele 
amplasate la ultimele etaje a clădirilor etajate din zona construită cu astfel de 
clădiri, trebuie de dezinfectat prin metoda volumetrică, umplînd rezervoarele c,u 
soluţie cu concentraţia clorului activ de 75—100 mg/1 (gr/m3). Peste 5—6 ore de 
contact, soluţia de clor se înlătură prin tava de evacuare a reziduurilor şi se spală 
rezervoarele cu apă potabilă din apeduct pînă ce conţinutul clorului rezidual 
activ în apele de spălătură este de 0,3—0,5 mg/1. Prin metoda analogică se 
efectuează dezinfecţia agitatoarelor, decantoare-lor, şi deasemenea, a filtrelor 
după umplerea lor cu materialele implicate la tratarea apei. După dezinfecţia 
instalaţiilor se efectuează analiza de control a calităţii apei, nu mai puţin de 2 
ori cu un interval ce corespunde timpului de schimb complet al apei. 

7.13. Dezinfecţia  reţelelor  exterioare  de  apeduct  se efectuează prin metoda 
de umplere a ţevilor cu soluţie a preparatelor clorigene cu concentraţia clorului 
activ de 75—100 mg/1 (gr/m3) şi termenul de contact a apei clorinate în 
conducte de 5—6 ore, sau cu concentraţia de 40—50 mg/1 (gr/m3) şi termenul 
de contact nu mai mic de 24 ore. 

Lungimea sectorului conductei de apă pentru efectuarea clorină-rii, trebuie 
de stabilit, de regulă, nu mai mare de 1—2 km. Aplicarea soluţiei de clor în reţej^ 
continuă atîta timp, pînă ce în punctele mai îndepărtate de la locul aplicării ei, 
se va conţine o concentraţie de clor activ egală cel puţin cu 50% din doza 
iniţială aplicată. 

Volumul calculat al soluţiei de clor pentru dezinfecţia reţelei se determină 
reieşind din volumul interior al ţevelor cu un surplus de 3—5% referit la 
pierderile posibile. 

După expirarea timpului de contact, apa clorinată este evacuată şi reţelele 
se spală cu apă .potabilă din apeduct. 

După finalizarea spălării (la conţinutul în apă a clorului rezidual activ de 
0,3—0,5 mg/1) din reţea se recoltă probe de apă pentru analiza microbiologică 
şi determinarea turbidităţii. 

Dezinfecţia este calificată ca finalizată, la prezenţa a două rezultate 
favorabile de analize recoltate consecutiv din acelaşi punct. 

Numărul punctelor de recoltare a probelor de apă pentru controlul de 
laborator, se determină individual luînd în consideraţie lungimea reţelei 
apeductului. 

Locurile şi condiţiile de deservire a apei clorinate şi ordinea de efectuare a 
controlului asupra evacuării ei, trebuie să fie concordate cu organele 
teritoriale a serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat. 
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7.14. Înainte de recepţionarea în exploatare, reţelele interioare de apeduct 
trebuie să fie supuse unei spălări minuţioase cu apă potabilă. După căpătarea 
rezultatelor favorabile a analizelor de laborator privind indicii microbiologici 
şi de turbiditate, recoltate din nu mai puţin de 5 puncte a conductei de apă de 
la acelaş racord, această conductă poate îi prezentată pentru exploatare. 

In cazul necorespunderii apei normelor igienice, trebuie să fie efectuată 
spălarea şi dezinfecţia repetată a reţelei în corespundere cu punctul 7.13. cu 
controlul ulterior al calităţii apei. 

7.15. Spălarea şi dezinfecţia instalaţiilor de apeduct şi a reţelei se efectuează 
cu forţele şi mijloacele organizaţiei de construcţie cu asistenţa reprezentanţilor 
organelor teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică de Stat. 

Rezultatele lucrărilor se oficializează printr-un act, în care se indică doza 
clorului activ, durata clorinării, rezultatele analizelor de apă la indicii chimici, 
organoleptici şi microbiologici în corespundere cu Standardul «Apa potabilă» 
(forma actului este prezentată în R.N.C. 3.05.04-85 «Instalaţiile şi reţelele 
exterioare de apeduct şi canalizare», anexa nr. 6). 

7.16. Instalaţiile şi conductele de apă pot fi recepţionate în exploatare   
numai la prezenţa avizului pozitiv şi a autorizaţiei organelor serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat. 

8. Cerinţe suplimentare la exploatarea apeductelor. 

8.1. Instalaţiile pentru tratarea apei trebuie să funcţioneze cu gradul de 
capacitate nu mai mare de cel proiectat. 

8.2. Metodele de tratare a apei în diverse perioade ale anului, reactivii 
aplicaţi şi dozele lor se concordează cu organele teritoriale a serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat. 

8.3. Filtrele după umplerea sau reumplerea lor, cu materiale folosite la 
purificarea apei în procesul de exploatare, trebuie după spălare să fie supuse 
dezinfecţiei cu spălare ulterioară. Spălarea filtrelor cu apă nefiltrată nu se 
admite. 

8.4. Filtrele trebuie zilnic examinate  cu lichidarea defectelor stratului de 
umplere (depresiuni, pîlnii).  

8.5. Curăţirea şi dezinfecţia rezervoarelor, castelelor de apă, bacurilor de 
presiune, trebuie efectuată nu mai rar de o dată în an (lunile aprilie-mai), 
deasemenea după reparaţie şi în fiecare caz de necorespundere a calităţii apei 
ce pătrunde în reţea din rezervoarele indicate (p. 7.12), normativelor igienice în 
funcţie de indicii microbiologici. 

Măsurile indicate se efectuează cu asistenţa reprezentantului serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat şi întocmirea actului respectiv. 

Înainte de curăţirea sau reparaţia rezervoarelor, vanele de Apeduct la 
conductele de aducţiune şi deviaţie trebuie să fie sigilate de reprezentantul 
serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial. 
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8.6. Anual trebuie efectuat controlul stării tehnice a conductelor de apă, iar 
în caz de necesitate se realizează curăţirea hidromecanică sau hidropneumatică 
a suprafeţelor lor interioare de depuneri şi încrustări. 

8.7. Cişmelele, căminele de apeduct şi hidrantele de incendiu trebuie să fie 
ermetice şi utilajul lor să fie întreţinut în stare de funcţionare. 

8.8. Pentru aprecierea presiunii la conductele magistrale, trebuie să fie 
instalate manometre în punctele amplasate la cele mai înalte niveluri ale 
reliefului teritoriului urbei, cu transmiterea indicaţiilor la punctul central de 
comandă. 

8.9. Controlul asupra calităţii apei potabile în punctele de recoltare a 
probelor înainte de pătrundere în conductele de aducţie  şi reţeaua de 
distribuire, trebuie să fie efectuat de la-boratoarele de producţie ale instituţiilor 
şi organizaţiilor, în posesia cărora se află sistemele de aprovizionare 
centralizată cu apă potabilă, conform cerinţelor STAS «Apa potabilă» după 
indicii microbiologici, chimici,organoleptici şi deasemenea a indicilor de 
poluare radioactivă. 

Punctele de recoltare, numărul probelor de apă investigate şi lista indicilor 
trebuie să fie coordonate cu instituţiile serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat 
teritorial. 

In cazurile lipsei posibilităţii de investigare a apei la toţi indicatorii necesari 
de către laboratoarele departamentale, unele investigaţii pot fi efectuate în 
laboratoarele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat sau în alte 
laboratoare acreditate la condiţii de contract. 

8.10. La uzinele de apă trebuie să fie un registru, în care se  înscriu toate 
rezultatele investigaţiilor de laborator a apei, inclusiv de determinare în 
fiecare oră a clorului rezidual liber în cazul clorinării apei. 

8.11. Recoltarea probelor în reţeaua de distribuire se efectuează din 
instalaţiile de recoltare a apei din stări, ce caracterizează calitatea apei în 
magistralele principale a-conductelor de apă din sectoarele cele mai înalt 
amplasate şi din punctele de capăt, deasemenea din robinetele reţelelor 
interioare de apeduct a tuturor caselor ce dispun de pompare forţată şi bacuri 
locale de presiune. 

8.12. In cazul de necorespundere a apei STAS-ului «Apa potabilă» se 
elucidează cauzele impurificării şi se aplică măsurile respective. 

In caz dacă indicele coli al apei potabile este de 20 şi mai mulţi la l l de apă 
imediat se informează serviciile sanitaro-epidemiologice teritoriale pentru 
examinarea comună a cauzelor impurificării şi efectuării dezinfecţiei apeductului 
de apă potabilă conform p. 7.11- 7.13. 

8.13. Persoanele fizice şi juridice în caz de stabilire a necorespunderii 
calităţii apei surselor Standardului, sunt obligate de sinestătător să asigure 
suspendarea utilizării lor (art. 14 Legea Republicii Moldova  Privind asigurarea 
sanitaro-epidemiologică a populaţiei din 16 iunie 1993 nr. 1513—XII). 

8.14. Pentru efectuarea controlului şi ameliorarea stării sanitaro-tehnice a 
apeductelor de apă potabilă conducătorii respectivi alcătuiesc anual grafice şi 
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măsuri de examinări profilactice a instalaţiilor de apeduct şi reţelei de 
distribuire, de spălare a lor planificată, de dezinfecţie şi deasemenea de 
reparaţie curentă şi capitală, de înlocuire a reţelei uzate ş.a. 
     Graficile şi măsurile indicate trebuie să fie coordonate cu organele serviciului 
sanitaro-epidemiologic şi aprobate de organele autoadministrării locale. 
     8.15. Pentru fiecare apeduct în funcţiune  conducătorii regiei «Apă-canal», 
întreprinderilor, gospodăriilor trebuie să întocmească schema corespunzătoare cu 
indicarea tuturor obiectivelor în funcţiune (prizele de apă, staţiile de pompare, 
instalaţiile de tratare a apei, rezervoarele de apă potabilă, castelele de apă) şi 
deasemenea schema amplasării reţelelor de apeduct şi canalizare cu indicarea 
locurilor de intersecţie a lor. Un exemplar al schemei trebuie să fie adresat 
organelor serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial. 
      8.16. Toate locurile de intersecţie a  apeductului cu canalizaţia trebuie să fie 
examinate cu participarea reprezentantului serviciului sanitaro-epidemiologic 
teritorial referitor la  respectarea cerinţelor respective (p. 5.8.). La depistarea 
încălcărilor trebuie să fie luate măsuri pentru lichidarea lor. 
     8.17. Despre stările de avariere la apeduct şi canalizare posesorii 
apeductelor sunt obligaţi să formeze instituţiile teritoriale ale % 
serviciului sanitaro-epidemiologic şi să aplice măsuri urgente pentru 
lichidarea lor. 
      După aceasta reţeaua de apeduct se spală, se dezinfectează în corespundere 
cu p. 7.13. şi se efectuează controlul ţie laborator al calităţii apei de către 
laboratorul uzinal în scopul evidenţierii eficacităţii măsurilor întreprinse - 
se determină turbiditatea, clorul rezidual liber, indicele Coli. 
     Organele serviciului sanitar-epidemiologic de Stat trebuie  să realizeze pe 
teren controlul selectiv cu efectuarea investiţiilor de laborator referitor la 
eficacitatea măsurilor aplicate. 
     Forma de evidenţă a avariilor este prezentată  în anexa nr. 2.3. 
      NOTA: Se ţin la evidenţă şi se comunică în CIE teritoriale acele avarii 
lichidarea cărora necesită sistarea aprovizionării consumatorilor cu apă .  
     8.18. Timpul calculat de lichidare a avariilor la conductele  de apă de 
categoria I-i se adoptă în conformitate cu N.R.C. 2.04.02—84 «Alimentarea cu 
apă. Instalaţiile şi reţelele externe», şi se prezintă în anexa nr. 4. 
     8.19. In caz de apariţie a stărilor de avarie persoanele respon- 
sabile a apeductelor de apă potabilă sunt obligaţi să dispună de planuri a 
măsurilor de asigurare a populaţiei cu apă potabilă, coordonate cu serviciile 
CIE teritoriale. 

8.20. Comutarea consumatorilor de apă, inclusiv şi a cetăţenilor ce dispun de 
proprietate privată la sistemele de alimentare cu apă potabilă se efectuează 
numai cu autorizarea persoanelor juridice respective. 

In caz de comutare în mod arbitrar conducătorii de apeducte trebuie să aplice 
măsuri pentru decomutarea lor. 

8.21. Muncitorii instalaţiilor de apeduct, care au atribuţie nemijlocită Ia 
tratarea apei şi persoanele care deservesc reţelele de apeduct sunt supuşi 
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examinării la tuberculoză, investigaţiilor la bolile venerice cînd sunt angajate la 
lucru pe viitor o dată în an; la agenţii infecţiilor intestinale şi la helminţi 
cînd sunt angajaţi la lucru şi în viitor după indicaţiile epidemiologice, cît şi 
conform ordinilor în vigoare. 

Rezultatele examinării cu avizul medicului privind posibilitatea accesului la 
lucru, trebuie să fie înregistrate în carnetul medical individual al muncitorului, 
care se păstrează la conducătorul apeductului de apă potabilă. 

8.22. Muncitorii ce deservesc apeductul de apă potabilă trebuie să fie 
asiguraţi cu haine de protecţie în corespundere cu normativele în vigoare. 

Munca la instalaţiile de tratare şi dezinfecţie a apei trebuie să se efectueze în 
halate albe. 

8.23. Către lucru la instalaţiile de tratare şi dezinfecţie a apei, se admit 
persoanele care au frecventat    cursul de instruire igienică şi au susţinut cu 
succes examenele corespunzătoare. 

Instruirea trebuie să se efectueze la fiecare 2 ani. 
8.24. Persoanele responsabile de sistemele de aprovizionare  cu apă potabilă 

trebuie să primească aprobare respectivă pentru utilizarea specială a apei de la 
CIE teritorial şi autorizaţie pentru aceasta de la organele pentru 
reglementarea utilizării şi protecţiei apelor. 

8.25. In caz de încălcare a regulilor şi normelor igienice de faţă şi la  
alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde STAS-ului «Apa potabilă», 
organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat aplică măsuri în 
corespundere cu «Legea Parlamentului Republicii Moldova privind asigurarea 
sanitaro-epidemiologică  a populaţiei» şi «Codului privind contravenţiile 
administrative». 

8.26. Controlul  sanitar-epidemiologic de Stat  privind  calitatea apei 
sistemelor centrale de alimentare cu apă potabilă se efectuează conform 
programului şi în termenii stabiliţi de organele teritoriale a serviciului 
sanitaro-epidemiologic de Stat. 

8.27. Anual apeductele trebuie să fie autorizate de serviciul sanitaro-
epidemiologic de Stat cu eliberarea certificatului   igienic de exploatare. 
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ANEXA NR. l Tabelul l 
Normele consumului de apă potabilă pentru sectoarele de construcţie locativă a 
centrelor populate. 

Nr. 

d/o 

Gradul de salubritate a sectoarelor de 
construcţie locativă 

Ponderea consumului de 
apă potabilă în centrele 
populate la un locatar 
medie nictemerală, medie 
anuală  (1/24 ore) 

1. Construcţia cu clădiri, înzestrate cu reţele de 
apeduct şi  canalizare interioară. 

 

1.1 Lipsite de cada de baie                  125-160 

1.2 În căzi de baie şi încălzitoare locale de apă                  160-230 

1.3 La alimentare centralizată cu apă caldă                  230-350 

 

NOTĂ: 
1. Pentru  sectoarele de construcţie cu clădiri ce utilizează apa din cişmele 

ponderea me 
die a consumului de apă la un locatar trebuie considerată egală cu 30—50 1/24 
ore. 

2.Ponderea  consumului  de  apă   include necesităţile  de  apă  potabilă  şi  
menajeră  în  clă 
dirile, publice,  cu  excepţia consumului de apă pentru casele de odihnă, 
complexele turistico-senatoriale,  taberele  de copii,  care  trebuie calculate 
conform  RNC  2.04.01—85  şi   a  datelor tehnologice. 
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                                Normele consumului de apă pentru clădirile de trai şi publice. 
                                                                                                            Tabelul 2 

Norma 
consumului de 

apă, l 
 

Nr. 
d/o 

Consumatori de apă Unitate de raportare 

Total 
(inclusiv 

caldă) 

caldă

1. Blocuri locative:    
1.1. cu reţele de apeduct şi 

canalizare lipsite de cadă 
de baie 

1 locuitor 95  

1.2 gazificate -« - 120  
1,3 cu reţele de apeduct, 

canalizare şi căzi de baie 
cu încălzitor de apă, care 

funcţionează cu 
combustibil solid  

-« - 150  

1.4. Cu reţele de apeduct, 
canalizare şi căzi de baie 

cu încălzitoare de apă care 
funcţionează pe gaz 

-« - 190  

1.5 Cu alimentare centralizată 
cu apă caldă, amenajate cu 
lavoare chiuvete şi duşuri 

-« - 195  

1.6 Cu căzi de baie, lungimea 
de 1500-1700 mm 
înzestrate cu duş 

-« - 250  

1.7 Cu înălţimea mai mare de 
12 etaje şi alimentare 

centralizată cu apă caldă 

-« - 360  

2. Cămine :    
2.1 Cu duşuri comune -« - 85  
2.2 Cu duşuri pe lîngă toate 

obiectele de locuit 
-« - 110  

2.3 Cu  bucătării comunale şi 
blocuri de duşuri la toate 
etajele pe lîngă odăile de 
locuit în fiecare secţie a 

clădirii 

-« - 140 80 

3. Hoteluri, pansionate, 
moteluri cu băi şi duşuri 

comune 

-« - 120 70 
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4. Hoteluri şi pansionate cu 
duşuri în toate numerele 

aparte 

1 locuitor 230 140 

5. Noteluri cu căzi de baie în 
fiecare număr aparte, % din 
cifra totală de numere :pînă 

la 25         
             pînă la 75 

               pînă la 100 

 
 

-« - 

 
 

200 
250 
300 

 
 

100 
150 
180 

6. Spitale :    
6.1. Cu băi şi duşuri comune 1 pat 115 75 
6.2. Cu blocuri sanitare, 

amplasate în vecinătatea 
saloanelor 

1 pat 200 90 

6.3. infecţioase 1 pat 240 110 
7. Sanatorii şi case de 

odihnă : 
   

7.1. Cu căzi de baie în toate 
odăile de locuit 

1 pat 200 120 

7.2. Cu duşuri în toate odăile de 
locuit 

1 pat 150 75 

8. Policlinici şi ambulatorii 1 bolnav pe schimb 13 5,2 
9. Creşe-grădiniţe de copii :    
9.1 Cu întreţinerea copiilor pe 

parcursul zilei : 
1 copil   

9.1.1. Cu sufragerii, ce 
funcţionează  pe baza 

semifabricatelor 

1 copil 21,5 11,5 

9.1.2 Cu sufragerii ce 
funcţionează pe baza 
materiei prime şi cu 

spălătorii înzestratecu 
maşini automate de spălat 

1 copil 75 25 

9.2. Intreţinerea nictemerală a 
copiilor: 

   

9.2.1. Cu sufragerii ce 
funcţionează pe baza 

semifabricatelor 

1 copil 39 21,4 

9.2.2. Cu sufragerii ce 
funcţioneazăpe baza 
materiei prime şi cu 

spălătorie înzestrate cu 
maşini automate de spălat 

 

1 loc 93 28,5 
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10 Tabere de copii (inclusiv 
cele cu activitate anuală) : 

   

10.1 Cu sufragerii, ce 
funcţionează pe baza 
materiei prime şi cu 

spălătorii înzestrate cu 
maşini automate de spălat 

1 loc 130 40 

10.2. Cu sufragerii ce 
funcţionează pe baza 
semifabricatelor şi cu 
spălatul albiturilor la 

spălătoriile centralizate 

1 loc 55 30 

11. Spălătorii :    
11.1. mecanizate 1 kg de albituri 

uscate 
75 25 

11.2. nemecanizate 1 kg de albituri 
uscate 

40 15 

12. Clădiri administrative 1 lucrător 12 5 
13. Instituţii de învăţămînt 

(inclusiv superioare şi 
medii speciale) cu duzuri 

pe lîngă sălile de 
jimnastică şi cu bufete ce 

realizează bucate 

1 student şi 1 lector 17,2 6 

14. Laboratoarele instituţiilor 
superioare şi medii speciale 

de învăţămînt 

1 aparat de schimb 224 112 

15. Scoli medii de cultură 
generală cu duşuri pe lângă 

sălili de jimnastică şi cu 
ospătării, ce funcţionează 
pe baza semifabricatelor 

1 elev şi 1 profesor 
pe schimb 

10 3 

15.1 Aceiaşi cu zi prelunjită 1 elev şi 1 profesor 
pe schimb 

12 3,4 

16. Şcoli professional tehnice 
cu duşuri pe lîngă sălile de 
jimnastică şi cu ospătării, 
ce funcţionează pe baza 

semifabricatelor 

1 elev şi 1 profesor 
pe schimb 

20 8 

17. Şcoli internat cu încăperi:    
17.1. De studii (cu duşuri pe 

lîngă sălile de jimnastică) 
dormitoare 

 

1 loc 70 30 



 24

18. Instituţii de cercetări 
ştiinţifice şi laboratoare : 

   

18.1. De profil chimic 1 lucrător 460 60 
18.2. De profil biologic 1 lucrător 320 55 
18.3. De profil fizic 1 lucrător 125 15 
18.4. Stiinţe sociale 1 lucrător 12 5 
19. Farmacii:    
19.1 Sala de comerţ şi încăperi 

auxiliare 
1 lucrător 12 5 

19.2. Laboratorul de fabricare a 
medicamentelor 

1 lucrător 310 55 

20. Intreprinderi de alimentare 
publică : 

O unitate 
convenţională de 

bucate 

  

20.1. Pentru fabricarea 
bucatelor : 

O unitate 
convenţională de 

bucate 

16 12,7 

20.1.1. Realizate în sala de service O unitate 
convenţională de 

bucate 

14 11,2 

20.1.2. Comercializate la 
domiciliu 

O unitate 
convenţională de 

bucate 

14 11,2 

20.1.3. Care eliberează 
semipreparate : 

De carne  
De peşte 

De legume 
De culinare 

O unitate 
convenţională de 

bucate 

 
6700 
6400 
4400 
7700 

 
3100
700 
800 

1200

21. Magazine :    
21.1. alimentare 1 lucrător pe schimb 

(20m2 a sălii de 
comerţ) 

250 65 

21.2. industriale 1 lucrător pe schimb 12 5 
22. frizerii  56 33 
23. Cinematograful  1 loc 4 1,5 
24. Case de cultură 1 loc 8,6 2,6 
25. Teatre :    
25.1. Pentru spectatori 1 loc 3 1 
25.2 Pentru actori 1 actor 40 25 
26. Stadioane şi săli sportive :    
26.1. Pentru suporteri 1 loc 3 1 
26.2. Pentru amatori de sport 

(care fac duş) 
O persoană 50 30 
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26.3. Pentru sportivi 1 sportiv 100 60 
27. Bazine de înot :    
27.1. Adăugarea apei % capacităţii 

bazinului în zi 
10  

27.2. Pentru suporteri 1 loc 3 1 
27.3. Pentru sportivi (care fac 

duş) 
1 sportiv 100 60 

28. Băi :    
28.1. Pentru spălat pe bănci în 

sala de săpunire înzestrată 
cu lighene şi duşuri pentru 

clătire 

1 vizitator 180 120 

28.2. Aceeaş cu efectuarea 
procedurelor de asanare şi 

clătire sub duş 

1 vizitator 290 190 

28.3. Cabină cu duş 1 vizitator 360 240 
28.4. Cabină cu cadă de baie 1 vizitator 540 360 
29. Duşuri în blocurile sanitare 

ale întreprinderilor 
industriale 

O sută de duşuri pe 
schimb 

500 270 
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ANEXA 2 
Registrul de evidentă a avariilor la apeduct 

 
Data investigaţiilor de 
laborator şi rezultatele 

lor 

Nr
. 

d/o
r. 

Dat
a şi 
ora 
avar
iei 

Ad
res
a 

Cara
cteru

l 
avari

ei 

Enumer
area 

lucrăril
or 

efectuat
e pentru 
lichidar

ea 
avariei 

Data şi 
orele 

lichidăr
ii 

avariilo
r şi a 

clorinăr
ii 

clorul 
rezidual 

liber 
mg/dm3

Ind
ecel

e 
coli, 
nr.d

e 
baci
li/d
m3 

Turbid
itatea 
mg/d
m3 

Data 
şi 

orele  
pune
rii în 
funcţ
ie a 
aped
uctul

ui 
(sect
orulu

i) 
după 
avari

e 

Res
pon
sabi
lul 
de 
exe
cuţi

a 
lucr
ăril
or 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 
Registrul de evidenţă a avariilor la canalizare                               Anexa 3 

 
Nr.după/or. Data şi 

orele 
avariei 

Adresa Caracterul 
avariei 

Data şi 
orele 
lichidării 
avariei 

Executorul 
responsabil

1 2 3 4 5 6 
 

  

 

 

 

 

 

 



Anexa 4 
Durata lichidării avariilor la conductele de aprovizionare cm apă de gradul 1 
 

Timpul calculat (ore) pentru lichidarea avariilor  
la conductele de apă, orele, la adîncimea de 

montare a ţevilor, m 

Nr. 

d/oră 

Diametrul 
ţevilor. 

mm 
pănă la 2 mai mult de 2 

1 2 3 4 

1 Pînă la 400 8 12 

 400-1000 12 18 

 Mai mult de 
1000 

18 24 

 

NOTĂ: Pentru sistemele de alimentare cu apă de gradul I şi II timpul indicat 
în tabel trebuie majorat corespunzător de 1,25 şi 1,5 ori. 
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    Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Capitolul  I 
DISPOZIŢII  GENERALE 
    Articolul 1. Scopul legii 
    Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, 
tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare – serviciu 
public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, 
continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de 
protecţie a mediului. 
    Articolul 2. Obiectul şi domeniul de aplicare 
    (1) Prezenta lege reglementează: 
    a) activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    b) exploatarea, întreţinerea, extinderea şi funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    c) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    d) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor; 
    e) protecţia drepturilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    f) accesul nediscriminatoriu garantat pentru toate persoanele fizice şi juridice la serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii contractuale şi în conformitate cu actele legislative şi cu 
alte acte normative în domeniu. 
    (2) Prezenta lege stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţii publice centrale de reglementare, 
precum şi drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale operatorilor care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, alte prevederi ce ţin de funcţionarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
    (3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat
de operatori la nivel de regiuni, raioane, municipii, oraşe, sate şi comune, indiferent de forma juridică de
organizare a lor. 
    Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă  
                        şi de canalizare 
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor de utilitate 
publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, 
înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la toţi consumătorii de pe teritoriul unei sau al 
mai multor localităţi, precum şi în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate.  
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se 
gestionează de autorităţile administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor colectivităţilor 
locale. 
    (3) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează prin crearea şi exploatarea 
unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de 
canalizare.  
    (4) În localităţile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu apă. 
    Articolul 4. Noţiuni principale 
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 
    aducţiune – sistem constructiv prin care se asigură transportul apei în deplină securitate de la captare 
la rezervor;  
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    apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.); 
    ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi 
servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare şi care sînt 
deversate în sistemul de canalizare; 
    apă industrială uzată – apă uzată care provine din procesul industrial de producţie; 
    aviz de branşare/racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operator, în care se indică 
condiţiile tehnice şi economice, optime, inclusiv punctul de branşare/racordare, precum şi lucrările pe 
care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul pentru branşarea/racordarea instalaţiei 
sale interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; 
    avizare a tarifelor – activitate de analiză şi de verificare a corectitudinii tarifelor calculate de 
operatori, desfăşurată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, cu respectarea 
procedurilor de stabilire, ajustare şi de modificare a tarifelor şi cu emiterea avizelor privind cuantumul 
tarifelor pentru a fi aprobate de consiliile locale; 
    branşament de apă – parte din reţeaua publică de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre 
reţeaua publică de distribuţie a apei şi instalaţia internă de apă a unei incinte sau a unei clădiri. 
Branşamentul deserveşte un singur utilizator. Execuţia branşamentului se asigură fie de către operator, 
fie de către utilizator, în funcţie de amplasamentul punctului de delimitare a instalaţiilor şi numai în 
baza unei documentaţii avizate de către operator şi cu respectarea dreptului de proprietate. În cazuri 
temeinic justificate de către utilizator sau operator şi cînd condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se 
poate admite racordarea  mai multor utilizatori la acelaşi branşament; 
    branşare/racordare – realizare de către operatorul reţelelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare a unei conectări permanente a instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare a consumatorului 
la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; 
    cămin de vizitare – construcţie subterană realizată pentru protejarea şi accesul la robinetele de reglare 
a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.; 
    conectare neautorizată – racordare neautorizată de către persoane fizice sau juridice a instalaţiilor 
interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;  
    consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul; 
    consumator casnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare furnizat de operator, în bază de contract, pentru necesităţi nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau de cea profesională; 
    consum fraudulos – consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectarea neautorizată a 
instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare al 
operatorului, prin evitarea contorului sau prin implicarea în funcţionarea contorului, prin încălcarea 
regulilor de folosire a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în lipsa 
contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;   
    contor (apometru) – aparat pentru măsurarea volumului de apă potabilă/ tehnologică livrată 
consumatorului sau a volumului de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare; 
    instalaţii interne de apă – totalitatea instalaţiilor de aprovizionare cu apă aflate în proprietatea sau  în 
administrarea consumatorului şi amplasate după punctul de delimitare, prin care se asigura utilizarea 
apei de către consumator;     
    instalaţii interne de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate in proprietatea sau în administrarea 
consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, ce asigură preluarea şi transportarea apei uzate de la 
instalaţiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public de canalizare; 
    operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare în baza unui contract; 
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    preepurare – epurare a oricărei cantităţi de apă uzată, alta decît apa menajeră uzată, daca nu are 
calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, înainte de intrarea lor în reţeaua publică de 
canalizare; 
    punct de delimitare – loc în care instalaţia internă de apă şi/sau de canalizare a consumatorului se 
conectează la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a doi 
operatori se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate. Punctul de delimitare se stabileşte în 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. La casele de locuit 
individuale, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, 
amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiei 
interne de apă şi aparţine consumatorului. La blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la 
ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către 
operator. Pentru reţelele de canalizare, punctul de delimitare este căminul de racord la reţeaua publică în
sensul de scurgere a apei uzate; 
    racord de canalizare – canal colector ce asigură legătura dintre instalaţia interioară de canalizare a 
consumatorului şi colectorul de canalizare public; 
    regiune – entitate teritorială definită de un bazin hidrografic localităţile din a cărui arie beneficiază de
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de către un operator; 
    reţea de canalizare – construcţie din canale colectoare, construcţii-anexă etc., care asigură colectarea 
şi transportul apei de canalizare la staţia de epurare; 
    reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale colectoare
şi conducte, cămine şi construcţii-anexă, care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apei uzate de la
2 sau de la mai mulţi consumatori. Nu constituie reţele publice branşamentele de apă, racordurile de 
canalizare, reţelele de apă şi de canalizare aflate după punctul de delimitare, reţelele interne de 
alimentare cu apă şi de canalizare aferente unui bloc locativ, chiar dacă acesta este în proprietatea mai 
multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii 
publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, reţelele aferente unei 
platforme industriale, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;  
    reţea publică de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din 
reţeaua de conducte, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură distribuţia apei către doi sau mai 
mulţi consumatori; 
    reţea publică de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din 
reţeaua de conducte magistrale, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură transportul apei;  
    serviciu auxiliar – serviciu adiţional furnizat de către operator consumatorilor pentru a asigura 
acestora dreptul la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    serviciu public de alimentare cu apă – totalitate a activităţilor necesare pentru captarea apei brute din 
surse de suprafaţă sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile şi/sau tehnologice, 
înmagazinarea apei,  distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice; 
    serviciu public de canalizare – totalitate a activităţilor necesare pentru colectarea, transportarea şi 
evacuarea apelor uzate de la consumatori la staţiile de epurare, pentru epurarea apelor uzate şi evacuarea
apei epurate în emisar; 
    sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi 
dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul public de 
alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de 
pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport al apei, reţele 
publice de distribuţie a apei; 
    sistem public de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări 
specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, 
în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, 
colectoare de evacuare spre emisar; 
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    studiu de fezabilitate – document elaborat pentru o investiţie în infrastructura de alimentare cu apă şi 
canalizare, ce prezintă o analiză a capacităţii de a dezvolta şi finaliza cu succes un proiect prin luarea în 
considerare a tuturor factorilor tehnici, financiari, de mediu, socioeconomici şi instituţionali; 
    tarif distinct – tarif aprobat de consiliul local sau, după caz, de Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică, ce include costurile justificate ale operatorului pentru achiziţionarea şi 
instalarea primară a unui contor într-un apartament din blocul locativ. Tariful distinct se determină în 
conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare 
furnizate de operator, aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 
    tarif pentru branşare/racordare – sumă achitată de consumator operatorului reţelei publice de 
alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acoperirea cheltuielilor necesare branşării/racordării 
instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare, pentru procurarea materialelor şi efectuarea lucrărilor 
necesare racordării, determinată în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică.  
Capitolul II 
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE  
ŞI DE REGLEMENTARE 
    Articolul 5. Competenţa Guvernului 
    (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare conform programului de guvernare.  
    (2) Guvernul îşi exercită atribuţiile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare prin:  
    a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de acte legislative privind 
reglementarea activităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
în conformitate cu concepţiile privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul şi amenajarea 
teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;  
    c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a 
mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu de concurenţă, atragerea capitalului 
privat, promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării. 
    (3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, dezvoltării şi 
îmbunătăţirii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, promovării parteneriatului şi 
asocierii unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea şi exploatarea unor sisteme tehnico-
edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin intermediul organelor 
centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub formă de asistenţe tehnice şi/sau financiare, 
metodologice şi consultativ-informaţionale, în condiţiile legii. 
    Articolul 6. Competenţa organului central de specialitate  
                        al administraţiei publice în domeniul serviciului  
                        public de alimentare cu apă şi de canalizare 
    Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare – organ central de specialitate): 
    a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare; 
    b) elaborează şi promovează programe anuale de activităţi în domeniul serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, finanţate de la bugetul de stat sau de instituţiile şi organizaţiile 
financiare internaţionale; 
    c) întreprinde măsuri de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor politicii naţionale  în 
domeniul resurselor de apă şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă 
şi care sînt necesare pentru atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de 
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canalizare; 
    e) elaborează şi participă la implementarea actelor legislative şi a altor acte normative în domeniu; 
    f) contribuie la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul de alimentare cu 
apă şi de canalizare;     
    g) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind situaţia în domeniu şi informează despre 
aceasta Guvernul. 
    Articolul 7. Reglementarea serviciului public de 
                       alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie). Agenţia îşi exercită 
atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,  Agenţia exercită 
următoarele atribuţii: 
    a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe operatorilor care 
furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu 
şi oraş; 
    b) prelungeşte, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de lege; 
    c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de licenţă care 
va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, 
retrasă sau a expirat;  
    d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către 
titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate; 
    e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul 
public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de determinare, 
aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori; 
    f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 
    h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a 
bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către 
aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime; 
    i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a 
tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă;  
    j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru 
serviciile auxiliare furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de 
operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor 
locale; 
    k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizat de operatori la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 
    l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru 
serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care 
consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor; 
    m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, în baza cererii 
operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de prezenta lege; 
    n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;  
    o) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi 
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justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat 
la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 
    p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt aprobate de Agenţie, a 
indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în 
regulamentul aprobat de Agenţie; 
    q) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor 
care furnizează serviciul la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către 
aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii aprobate de Agenţie; 
    r) stabileşte, în scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate 
între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de 
către  operatori, cerinţe  privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi sistemul de informaţii în baza 
cărora operatorii prezintă rapoarte Agenţiei; 
    s) exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care îşi desfăşoară activitatea la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş. 
    (3) În vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor sale, Agenţia are următoarele drepturi de bază:  
    a) să solicite de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş prezentarea de informaţii necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care constituie 
secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată; 
    b) să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor practicate conform licenţei şi să 
obţină de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş copii 
şi extrase din documentaţia primară;  
    c) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la calcularea şi la aprobarea 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    d) să adopte, în limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărîri, decizii şi să emită avize privind 
cuantumul tarifelor pentru aprobarea acestora de către  consiliile locale;  
    e) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate; 
    f) să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege. 
    (4) Agenţia, în limitele bugetului său anual aprobat de Parlament, stabileşte pentru titularii de 
licenţe plăţile regulatorii necesare pentru asigurarea activităţii sale, în conformitate cu legea, în 
mărime de pînă la 0,15% din costul anual al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Plăţile regulatorii se achită trimestrial de către operatorii titulari de licenţe, prin transfer, la contul 
curent al Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor. 
    (5) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de 
sat/comună dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor 
uzate se supun procedurii de reglementare, de licenţiere, de aprobare a tarifelor în aceleaşi condiţii ca 
şi operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş. 
    Articolul 8. Competenţa autorităţilor administraţiei  
                        publice locale 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:  
    a)  elaborează şi implementează planuri proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe termen scurt, 
mediu şi lung, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu planurile 
urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ-
teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul de protecţie a mediului; 
    b) înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi controlează funcţionarea serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;  
    c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi pentru 
serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu 
metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie; 
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    d) administrează sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare ca parte a infrastructurii 
tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale respective;  
    e) aprobă regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    f) decid asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a încurajării investiţiilor în sistemele publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare;  
    g) deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor publice 
corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare;  
    h) participă cu mijloace financiare şi/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru 
realizarea de lucrări şi pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    i) contractează sau garantează, în condiţiile legii, împrumuturile pentru finanţarea programelor de 
investiţii în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, 
pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi, pentru dezvoltarea de capacităţi, inclusiv pentru 
reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;  
    j) asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în situaţii excepţionale; 
    k) alocă compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici consideraţi vulnerabili, în 
modul şi în condiţiile stabilite de lege; 
    l) decid asupra delegării către Agenţie a competenţei de aprobare a tarifelor pentru serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    (2) În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor 
contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale 
de nivelul întîi vor organiza proceduri noi de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului cu un nou operator. 
    (3) Municipiile Chişinău şi Bălţi îşi exercită competenţele prevăzute la alin. (1) şi (2) cu aplicarea 
particularităţilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru unităţile administrativ-teritoriale respective. 
    Articolul 9. Supravegherea şi controlul de stat  
                       al serviciului public de alimentare  
                       cu apă şi de canalizare 
    Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
efectuează de către: 
    a) serviciul supravegherii de stat a sănătăţii publice; 
    b) organul de protecţie a mediului înconjurător;  
    c) serviciul de administrare şi de supraveghere a resurselor de apă;  
    d) organul de control asupra aplicării legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii. 
Capitolul  III 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE  
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
    Articolul 10. Principiile de înfiinţare, organizare  
                         şi funcţionare a serviciului public de 
                         alimentare cu apă şi de canalizare 
    Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează 
în baza următoarelor principii: 
    a) securitatea serviciului furnizat; 
    b) politica tarifară adecvată; 
    c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat; 
    d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu  patronatele, sindicatele, 
consumatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale şi ale 
regionalizării serviciului; 
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    e) dezvoltarea durabilă;  
    f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al tuturor 
consumatorilor, pe baze  contractuale; 
    g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi al 
sănătăţii populaţiei. 
    Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare  
                          cu apă şi de canalizare  
    (1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se 
realizează prin: 
    a) gestiune directă; 
    b) gestiune delegată.  
    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se 
efectuează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, a organului central de 
specialitate în calitatea lor de fondatori. 
    Articolul 12. Gestiunea directă 
    (1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate 
sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea, 
funcţionarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    (2) Gestiunea directă se realizează prin structuri specializate (secţie, direcţie) organizate în cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale.  
    (3) Structurile menţionate la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de 
autoritatea administraţiei publice locale.  
    Articolul 13. Gestiunea delegată 
    (1) Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei 
publice locale transferă, în baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, 
unui sau mai multor operatori toate atribuţiile şi responsabilităţile privind furnizarea serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor şi 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.  
    (2)  Acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se efectuează în condiţii de transparenţă, 
printr-o licitaţie organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (3) Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare se efectuează prin decizie adoptată de consiliul local sau de organul central de specialitate, 
după caz.  
    (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi:  
    a) societăţi comerciale, întreprinderi municipale şi de stat de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de 
organul central de specialitate, după caz, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale sau de 
stat;  
    b) societăţi comerciale de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu 
capital social privat sau mixt.  
    (5) Operatorul care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat în modul stabilit şi în 
baza licenţei eliberate de Agenţie.  
    (6) Delegarea gestiunii se efectuează în bază de contract în condiţiile legii. 
    (7) Contractul de delegare a gestiunii este însoţit obligatoriu de următoarele anexe:  
    a) caietul de sarcini privind furnizarea serviciului;  
    b) regulamentul de furnizare a serviciului;  
    c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-
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teritoriale aferente serviciului furnizat;  
    d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).  
    (8) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul acestuia, cuprinde în mod obligatoriu 
clauze referitoare la:  
    a) denumirea părţilor contractante;  
    b) obiectul contractului;  
    c) durata contractului;  
    d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;  
    e) programul de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi 
pentru lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări atît fizic, cît şi valoric;  
    f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de 
reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;  
    g) indicatorii de calitate privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de sarcini şi 
prin regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi modul 
de evaluare şi de cuantificare a acestora;  
    h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;  
    i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciului furnizat;  
    j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;  
    k) răspunderea contractuală;  
    l) forţa majoră;  
    m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;  
    n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, inclusiv a investiţiilor, realizate la 
încetarea, indiferent de cauză, a contractului;  
    o) menţinerea echilibrului contractual;  
    p) condiţiile de reziliere a contractului;  
    q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;  
    r) structura forţei de muncă şi condiţiile privind protecţia socială a acesteia;  
    s) alte clauze convenite de părţi, după caz.  
    (9) Criteriile principale pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii sînt garanţiile 
profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi indicatorii de calitate şi nivelul tarifelor aplicate 
la furnizarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare.  
    (10) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi la procedura de încheiere a unei delegări a gestiunii în 
aceleaşi condiţii ca şi cei existenţi.  
    (11) Documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Caietele de sarcini şi criteriile de selecţie aplicabile în cadrul 
procedurilor de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează şi se aprobă de 
autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de specialitate, după caz. 
    (12) În cazul operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzuţi la alin. 
(4) lit. a), cu capital social public majoritar, gestiunea serviciului poate fi delegată direct acestora prin 
contract.  
    (13) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate 
cu competenţele ce le revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi 
strategiilor de dezvoltare a serviciului, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea 
modul în care se realizează furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, şi 
anume:  
    a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu 
consumatorii;  
    b) indicatorii de calitate a serviciului furnizat; 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 



    c) administrarea, exploatarea, conservarea şi menţinerea în funcţiune, dezvoltarea sau 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    d) formarea, stabilirea, modificarea şi ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare. 
    (14) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, consiliile locale sau organul central de specialitate, după caz, va asigura 
elaborarea şi va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la 
primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de fezabilitate pentru 
fundamentarea şi identificarea soluţiilor optime de delegare a gestiunii, precum şi documentaţia de 
delegare a gestiunii.  
    (15) Cu excepţia contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui 
contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decît durata necesară amortizării investiţiilor, 
dar să nu depăşească 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decît în condiţiile prezentei legi, 
în următoarele cazuri:  
    a) pentru motive de interes general – caz în care durata contractului poate fi prelungită cu cel mult 
2 ani;  
    b) cînd operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a 
serviciului sau pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, a realizat investiţii 
care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas pînă la expirarea contractului iniţial decît printr-o 
creştere excesivă a tarifelor.  
    (16) Prelungirea contractului de delegare a gestiunii se decide, în condiţiile alin. (15), de consiliul 
local sau de organul central de specialitate, după caz. 
    (17) Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu anulează 
prerogativele autorităţilor administraţiei publice locale privind adoptarea politicilor şi strategiilor de 
dezvoltare a serviciului public, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă 
şi de canalizare, şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora de supraveghere, monitorizare şi 
control, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii.  
Capitolul  IV 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI  
ŞI ALE CONSUMATORULUI LA FURNIZAREA 
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ  
ŞI DE CANALIZARE 
    Articolul 14. Atribuţiile operatorului 
    Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de 
natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure:  
    a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi 
evacuarea apelor uzate;  
    b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului public de canalizare pînă la 
punctul de delimitare a reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii de siguranţă 
şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;  
    c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor de 
protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate;  
    d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/ recepţionate prin 
intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu normele 
igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor poluante în apele 
uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau în emisar;  
    e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate în receptorii naturali cu respectarea strictă a 
condiţiilor indicate în autorizaţia de utilizare a apei;  
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    f) întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a sistemelor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră;  
    g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu contoare de apă legalizate, 
adecvate şi verificate metrologic conform cerinţelor prevăzute în Legea metrologiei nr. 647-XIII din 
17 noiembrie 1995;  
    h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii 
cheltuielilor, pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de 
materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum şi prin reechiparea, reutilarea şi 
retehnologizarea acestora;  
    i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea recirculării, refolosirii apei şi prin 
promovarea reutilării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    Articolul 15. Obligaţiile operatorului 
    (1) Operatorul este obligat:  
    a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă; 
    b) să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale, după caz, calculele argumentate 
ale cheltuielilor suportate;  
    c) să nu întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia 
cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate prevăzute în lege, în licenţă şi în contracte;  
    d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;  
    e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei publice locale, autorităţii centrale de 
specialitate, precum şi Agenţiei, informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul reprezentanţilor 
acestora la toate documentele ce conţin informaţii necesare pentru verificarea şi evaluarea 
funcţionării şi dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenţiei şi autorităţii administraţiei 
publice locale rapoarte privind activitatea desfăşurată;  
    f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pe care 
operatorul o desfăşoară şi pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de delegare a 
gestiunii;  
    g) să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege. 
    (2) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligaţii:  
    a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor 
consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor actelor 
legislative şi ale altor acte normative în domeniu, inclusiv a prevederilor Regulamentului cu privire la 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie; 
    b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinînd 
cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu 
consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale; 
    c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
stabiliţi de Agenţie şi să asigure continuitatea serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor 
la parametrii fizici şi calitativi;  
    d) să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă şi de canalizare în termen de 
cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a prezentării documentelor 
necesare indicate în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    e) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare la 
scările blocurilor locative, despre orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în 
cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere; 
    f) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a 
defecţiunilor produse în reţelele sale; 
    g) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform 
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prevederilor art. 26;  
    h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza 
tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării 
metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să 
calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în 
ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare); 
    i) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele 
riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările 
tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi 
referitor la eventualele penalităţi plătite de aceştia; 
    j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile 
cauzate din vina sa, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare; 
    k) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, 
revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi 
despăgubit pentru prejudiciile cauzate. 
    (3) La desfăşurarea activităţii, operatorul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, 
calitatea, eficienţa şi continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
normele de securitate şi de sănătate a muncii, normele de protecţie a mediului, precum şi prevederile 
contractelor încheiate cu consumatorii.  
    Articolul 16. Drepturile operatorului 
    (1) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele drepturi: 
    a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare furnizat, în conformitate cu tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta lege, cu alte 
acte normative în vigoare; 
    b) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în contract, a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat, în conformitate cu art. 27 alin. (5);  
    c) să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea 
consumatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea 
metrologică şi pentru controlul integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi 
pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului în cazurile 
prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu. Accesul se va efectua doar în 
prezenţa consumatorului sau a reprezentantului  acestuia; 
    d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 
cazurile şi în modurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu; 
    e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a 
instalaţiilor interne ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă 
cu lipsa de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.  
    (2) Operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are dreptul de 
servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de 
înlăturare a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire profilactică a reţelelor şi 
instalaţiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective. 
    (3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de avarie, trebuie să fie coordonată 
cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii de terenuri. Restabilirea porţiunilor de 
străzi şi terenuri accidentate în rezultatul unor astfel de lucrări se va efectua din contul operatorului, 
în termenele convenite. 
    Articolul 17. Obligaţiile consumatorului 
    Consumatorul are următoarele obligaţii: 
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    a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi ale altor acte normative în 
domeniu;  
    b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea 
contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în 
gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi 
scurgerile de apă de la reţelele proprii; 
    d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora; 
    e) să acorde acces personalului operatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru 
prezentarea contorului la verificarea metrologică şi a integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor 
aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în 
cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu; 
    f) să acorde acces personalului operatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie; 
    g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude; 
    i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi  de canalizare; 
    j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele 
normative în vigoare şi care pot avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de 
epurare a apelor uzate; 
    k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este 
instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa; 
    l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale, la 
instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă 
sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea 
publică; 
    m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile transferului sau 
vînzării către alţi  proprietari a imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum 
şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 
    n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţelele publice de canalizare a substanţelor interzise spre 
deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri prevăzute de 
lege. 
    Articolul 18. Drepturile consumatorului 
    Consumatorul are următoarele drepturi: 
    a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite în 
contractul de furnizare a serviciului respectiv, în actele legislative şi în alte acte normative în 
domeniu; 
    b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor 
contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii contorului de 
apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de 
canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu; 
    c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, 
inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, în modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu; 
    d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului şi/sau a anexelor 
acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 



alte acte normative în domeniu; 
    e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de actele legislative 
şi de alte acte normative în domeniu; 
    f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul 
consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;  
    g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în termenele 
stabilite de legislaţie; 
    h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu actele 
legislative şi cu alte acte normative în domeniu; 
    i) să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare din sursele bugetului  local sau din bugetul de stat; 
    j) să execute alte drepturi stabilite în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu. 
Capitolul V 
FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE  
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
    Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă 
    (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată pentru 
satisfacerea cu prioritate a necesităţilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, agenţilor 
economici, precum şi, în lipsa apei tehnologice, pentru combaterea şi stingerea incendiilor. 
    (2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să întrunească, la branşamentele acestora, 
condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi în reglementările legale în vigoare, precum şi 
parametrii de debit şi de presiune precizaţi în condiţiile tehnice eliberate de către operator şi în 
contractele de furnizare a serviciului respectiv. 
    (3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra în 
prevederile planului urbanistic general al localităţii sau în planul local de amenajare a teritoriului. În 
cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de planul local de 
amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea condiţiilor tehnice, va aproba prin 
decizia respectivă a autorităţilor publice locale planul de dezvoltare a reţelelor. 
    (4) La finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi 
cele construite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanţare, se transmit 
gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct operatorului în conformitate cu 
decizia consiliului local.  
    [Art.19 al.(4) sintagma „gratuit la balanța” declarată neconstituțională prin HCC30 din 01.11.16, 
MO478-490/30.12.16 art.111; în vigoare 01.11.16] 
    (5) În localităţile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori sînt 
asiguraţi cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene şi exploatarea celor 
existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul 
operatorului coordonat cu autoritatea administraţiei publice locale cînd: 
    [Art.19 al.(5) sintagma „operatorului coordonat cu”declarată neconstituțională prin HCC28 din 
11.10.16, MO459-471/23.12.16 art.109; în vigoare 11.10.16] 
    a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanţă 
strategică şi pentru funcţionarea normală a acestora în situaţii excepţionale; 
    b) cerinţele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator. 
    (6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectelor pentru comerţul sezonier, a 
celor pentru amenajarea teritoriului, gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi, precum şi a celor 
aflate în construcţie, operatorul are dreptul să permită construcţia reţelelor şi a instalaţiilor provizorii. 
În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul furnizat se va efectua 
conform indicilor contorului.  
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    (7) Racordarea reţelelor şi a instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi 
este interzisă. 
    (8) În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se instalează în pămînt la o adîncime stabilită de 
normele în construcţii în vigoare sau în canale subterane. Instalarea reţelelor la suprafaţa terenului se 
permite numai în cazul în care reţelele respective urmează a fi folosite doar în perioada caldă a 
anului. 
    Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică  
    (1) Pentru satisfacerea necesităţilor, cum sînt stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălarea pieţelor 
şi a străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul 
tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa tehnologică. 
    (2) Alimentarea cu apă tehnologică se asigură fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu 
apă, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de consumatori. 
    (3) Se interzice orice legătură sau interconectare a reţelelor de alimentare cu apă tehnologică cu 
reţelele de alimentare cu apă potabilă şi/sau cu reţelele fîntînilor arteziene. 
    Articolul 21. Alimentarea cu apă în situaţii  
                         excepţionale 
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor în situaţii 
excepţionale (avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.) se efectuează în conformitate cu 
actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare. 
    (2) În cazul lipsei de apă cauzate de calamităţi naturale şi/sau de catastrofe tehnogene, distribuţia 
apei se va efectua conform unui program propus de operator şi aprobat de autorităţile administraţiei 
publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţă consumatorilor prin diverse mijloace (mass-
media, telefon, afişare la utilizator etc.). 
    Articolul 22. Evacuarea apelor uzate 
    (1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare 
trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă 
prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încît prin 
natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: 
    a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de 
canalizare; 
    b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; 
    c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a 
încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; 
    d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de 
exploatare a sistemului; 
    e) apariţia pericolelor de explozie. 
    (2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite de 
la staţiile de epurare se efectuează numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate în 
documentele de mediu eliberate de autorităţile competente şi potrivit reglementărilor în vigoare din 
domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încît să se garanteze protecţia şi conservarea 
mediului. 
    (3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile 
industriale sau de la alţi consumatori  neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de 
distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din 
punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi doar dacă apele uzate nu 
conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare. 
    (4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de 
epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării 
controlate sau în vederea valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi 
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conservarea mediului. 
    (5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza 
autorizaţiilor de racordare şi/sau de deversare întocmite în scris, eliberate de operatorii care 
administrează şi exploatează sistemele de canalizare şi care exercită controlul calităţii apelor 
recepţionate şi al contractelor de furnizare a serviciului de canalizare încheiate. O condiţie obligatorie 
pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate agenţilor economici care dispun de fîntîni 
arteziene este deţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei conform Legii apelor nr. 
272 din 23 decembrie 2011. 
    (6) Pentru obţinerea autorizaţiilor de deversare a apelor  industriale uzate în reţeaua publică de 
canalizare sau pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma 
stabilită de către operator, la care se anexează: 
    a) documentaţia de proiect, avizată de Inspectoratul Ecologic de Stat  – pentru unităţile economice 
noi sau retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la 
înnoirea acordului de racordare); 
    b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii; 
    c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există); 
    d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate; 
    e) normativele privind compoziţia şi debitele de ape industriale uzate evacuate; 
    f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor 
probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de 
substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală 
de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea proceselor 
tehnologice; 
    g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare; 
    h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de 
ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de 
calitate şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare); 
    i) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi 
componenţa acestora;  
    j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin a două persoane) pentru prelevarea 
probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective. 
    (7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de 
canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maximal admisibile de poluanţi în apele uzate, 
se efectuează de către operator, reieşind din normativele deversării limitat admisibile în emisari, 
eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 
    (8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale 
localităţilor, solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect însoţită de avizul pozitiv al 
expertizei ecologice de stat şi datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi 
evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau al extinderii 
capacităţilor de producţie, va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor uzate şi graficul orar de 
evacuare a acestora. 
    (9) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile 
nou-construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a obiectivului 
respectiv, construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat şi cu condiţia 
existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localităţii. 
În cazul în care condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd 
epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează autorizaţia de conectare şi deversare 
numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare care trebuie să asigure eficienţa de epurare 
necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii. 
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    (10) La perfectarea autorizaţiei de deversare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de 
canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de 
consumatorul apei, luînd în calcul: 
    a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de epurare locală a 
consumatorului; 
    b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de 
epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există); 
    c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu 
apă  tehnologică sau pentru alte folosinţe; 
    d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a 
debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare; 
    e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în 
procesele tehnologice ale întreprinderii; 
    f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate; 
    g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor 
industriale uzate. 
    (11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în 
termen de 20 de zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor 
prevăzute de actele normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, acesta eliberează autorizaţia 
de deversare a apelor uzate şi încheie contractul  de furnizare a serviciului public de canalizare. 
    (12) Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului 
economic pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-
organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate la alin. (10) lit. c) şi d), după care 
urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a autorizaţiei. Autorizaţia de 
deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau 
în cazul nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate. 
    (13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare 
neautorizată, pentru care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în  vigoare. 
    (14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite 
din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea 
respectivă, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare. Argumentarea se examinează 
de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui 
contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate la tarife majorate. Contractul poate fi încheiat 
numai în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezerve necesare pentru a efectua 
epurarea, ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcţionării normale a 
reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de calitate stabilite pentru 
evacuarea apelor uzate epurate în emisar. 
    (15) Eliberarea autorizaţiei de deversare a apelor uzate şi încheierea contractului privind evacuarea 
apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii a apelor uzate ce necesită modificarea tehnologiei 
sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după îndeplinirea 
tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar. 
    (16) Orice modificare a indicatorilor normativi de calitate şi/sau a regimului de deversare a apelor 
uzate în sistemul de canalizare al localităţii, stabiliţi în contractul de furnizare a serviciului de 
canalizare, atrage sancţiuni stipulate în contract.  
    (17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, 
ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în 
vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate. 
    (18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 
zile (CBO 5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în 
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vigoare, se aplică tarife diferenţiate,  calculate proporţional cu indicii normativelor indicate, conform 
condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalităţii 
stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului şi prin 
alte acte legislative în vigoare. 
    (19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a  materialelor ce au 
provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a 
staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.  
    (20) Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată. 
    (21) Concentraţiile maximal admisibile de poluanţi în apele uzate pentru fiecare agent economic 
din teritoriul respectiv se stabilesc de către operator şi se aprobă de către agenţia ecologică teritorială 
reieşind din normativele deversărilor limitat admisibile. 
    Articolul 23. Întreruperi şi limitări la furnizarea  
                         serviciului public de alimentare cu apă  
                         şi/sau de canalizare 
    (1) Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi dacă 
contractul încheiat între operator şi consumator nu prevede un alt regim, exceptînd cazurile indicate 
în prezentul articol. 
    (2) Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de 
furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului respectiv, în conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 
    (3) În anumite situaţii, după ce consumatorul respectiv a fost prevenit în prealabil, operatorul are 
dreptul să suspende furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate cu condiţia că aceste acţiuni nu vor 
influenţa negativ calitatea serviciului prestat altor consumatori. Asemenea situaţii sînt: 
    a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de 
canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida nerespectarea 
regulilor de exploatare tehnică; 
    b) refuzul repetat de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, 
accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi 
construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, 
efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea 
distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor 
lucrări de exploatare, întreţinere,  reconstrucţie, construcţie etc.; 
    c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu; 
    d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul privind 
limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele de 
protecţie a mediului; 
    e) depistarea instalaţiilor şi construcţiilor conectate neautorizat la reţelele consumatorului, precum 
şi la sistemele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale operatorului; 
    f) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciul furnizat de operator în termenele 
stabilite în prezenta lege şi în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau 
de canalizare. 
    (4) Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi 
instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sînt racordate reţelele consumatorului, 
operatorul este obligat să anunţe consumatorul în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 
executare. 
    (5) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă, 
fără preaviz, volumul serviciului furnizat în următoarele cazuri: 
    a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare de către furnizorul de energie electrică; 
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    b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare 
cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea  bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de 
captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a 
distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate; 
    c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile. 
    (6) În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, 
operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei în 
sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorii despre regimul 
de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară a livrării 
apei către consumatori în volumele prevăzute. 
    (7) Despre toate cazurile de suspendare a livrării de apă la obiectele care dispun de reţele exterioare 
şi interioare de apeduct de protecţie contra incendiilor, operatorul va anunţa serviciul de pompieri. 
    (8) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea serviciului către consumatorul care nu respectă 
reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează serviciul în mod fraudulos şi care nu 
achită contravaloarea serviciului furnizat prin debranşarea de la reţelele publice de transportare sau de 
distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciului 
cauzat. 
    (9) Reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua, în 
termen care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare şi 
după achitarea plăţii pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, 
reluării furnizării serviciului se suportă de către consumator.  
    Articolul 24. Conectarea neautorizată a obiectelor  
                         consumatorului la reţelele publice de  
                         alimentare cu apă şi/sau de canalizare  
    (1) Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare la sistemul public respectiv se 
efectuează de către operator după îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de branşare/racordare. 
    (2) Se consideră neautorizate conectările: 
    a) executate fără avizul prealabil al operatorului sau după expirarea termenului de valabilitate a 
contractului cu acesta; 
    b) folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit de actele normative în 
vigoare; 
    c) exploatate pînă la încheierea contractului de furnizare a serviciului. 
    (3) Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile: 
    a) executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit ori după un proiect 
care nu a fost coordonat cu instituţiile abilitate, precum şi după orice proiect în care nu au  fost 
respectate condiţiile tehnice; 
    b) executate fără supravegherea tehnică a instituţiilor abilitate; 
    c) reconstruite fără avizul operatorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost 
demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al operatorului.  
    (4) Se interzice branşarea reţelelor de transportare şi distribuţie a apei care nu corespund cerinţelor 
normative de calitate pentru apa potabilă la reţelele de alimentare cu apă potabilă.  
    (5) Pentru conectarea neautorizată la reţelele operatorului poartă răspundere proprietarul 
construcţiilor şi al instalaţiilor conectate sau antreprenorul, iar la reţelele consumatorului – 
consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi al instalaţiilor respective.  
    (6) Responsabilitatea pentru conectarea reţelelor nou-construite, înainte ca acestea să fie 
recepţionate, o poartă persoana fizică sau juridică în calitate de proprietar al acestor reţele. 
    (7) Operatorul este obligat să întocmească procese-verbale în toate cazurile de conectare 
neautorizată depistate, iar persoanele vinovate urmează a fi sancţionate contravenţional.  
    (8) La depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 



operatorul va factura proprietarului/locatarului suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale volumul 
deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare. 
    (9) Conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare urmează a fi 
lichidate. Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi a instalaţiilor neautorizate le suportă 
proprietarii şi persoanele indicate la alin. (5) şi (6). 
    Articolul 25. Zonele de protecţie 
    (1) Obiectele sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare au un grad sporit de pericol. 
Pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă, se stabilesc zone de protecţie. Modul de delimitare a 
zonelor respective, dimensiunile şi regimul lor se reglementează prin acte normative, aprobate de 
către organele de resort. 
    (2) Orice tip de lucrări în zona de protecţie se efectuează numai cu acordul operatorului.  
    Articolul 26. Evidenţa apei furnizate consumatorului  
                         şi a apei uzate evacuate în sistemul de  
                         canalizare 
    (1) Volumul de apă furnizat consumatorului şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul de 
canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de 
branşament.  
    (2) În lipsa contorului, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de 
consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare. 
    (3) În cazul în care contorul a fost demontat pentru verificare metrologică sau pentru reparaţie, 
consumul de apă se va calcula  conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat pînă la 
verificare sau deteriorare.  
    (4) Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea 
metrologică a contoarelor de branşament se efectuează: 
    a) la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare 
prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform 
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate; 
    b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. 
(3) şi (4), prin aplicarea tarifului distinct, sau de către proprietarii apartamentelor, în modul stabilit de 
gestionarul blocului locativ, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (2);  
    c) la alţi consumatori – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi operator, din 
contul mijloacelor financiare ale consumatorului. 
    (5) Tipul concret de contor care urmează a fi instalat se selectează de către operator conform 
modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, 
cu indicarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice ale acestora în condiţiile tehnice prevăzute în 
contractul încheiat între consumator şi operator. 
    (6) Consumatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii contorului şi a sigiliilor aplicate în 
conformitate cu contractul încheiat cu operatorul. 
    (7) Verificarea metrologică a contoarelor se efectuează la expirarea termenului de verificare 
metrologică de expertiză, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal în laboratoarele desemnate de către autoritatea centrală de metrologie, cu 
participarea părţilor interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de 
apă se înlocuieşte sau se repară.  
    (8) Operatorul şi consumatorul de apă pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contoarelor 
înainte de termen în cazul în care una dintre părţi înaintează reclamaţie. Dacă reclamaţia se confirmă, 
se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.  
    (9) Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către operator sau 
de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul. 
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    (10) La proiectarea construcţiilor noi, la reconstrucţia sau la reparaţia capitală a obiectivelor 
existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor ce 
corespund cerinţelor tehnice înaintate de operator şi actelor normative de exploatare.  
    (11) Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare noilor 
consumatori fără instalarea contoarelor legalizate în Republica Moldova, incluse în Registrul de stat 
al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova. 
    (12) În cazul consumului fraudulos, volumul serviciului public care urmează să fie facturat de către 
operator consumatorului se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza 
mişcării apei şi de durata consumului fraudulos. 
    Articolul 27. Facturarea şi achitarea serviciului public 
                         de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate 
cu prevederile contractului de furnizare a serviciului. 
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se facturează lunar, în baza volumelor 
determinate conform prevederilor art. 26 şi 29 şi a tarifelor în vigoare. 
    (3) În lipsa contoarelor pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate, serviciul public de 
canalizare se facturează la un volum egal cu volumul de apă utilizată. 
    (4) Factura de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se emite de către 
operator, cu indicarea termenului de achitare a acesteia, conform prevederilor contractului. 
    (5) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia i se 
vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata medie 
anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională, pentru 
un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei. 
    Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator,  
                         gestionarul blocului locativ şi consumator  
    (1) Raporturile juridice dintre operator, gestionarul blocului locativ şi consumatorul serviciului 
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de prezenta lege şi de Regulamentul 
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenţie.  
    (2) Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să 
cuprindă norme cu privire la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare, la delimitarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de instalaţiile interne 
de apă şi de canalizare, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, 
precum şi norme referitor la termenele şi la procedura de racordare la reţelele publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la încheierea contractelor privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la evidenţa consumului de apă, la plata apei, la 
deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la limitarea şi întreruperea serviciului public 
de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la modalitatea 
de soluţionare a diferendelor şi a litigiilor dintre operatori şi consumatori.  
    Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare 
                         a serviciului public de alimentare cu apă  
                         şi de canalizare în blocurile locative 
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se 
efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau între 
operator şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte.  
    (2) În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare sînt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza 
tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat 
de  contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a 
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volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul 
comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în 
apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum 
aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza 
indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru 
fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi 
conform normelor de consum. 
    (3) În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/chiriaş de 
apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale 
instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu în apartamente. 
    (4) Încheierea contractelor individuale între operator şi fiecare proprietar/ chiriaş de apartament în 
parte se efectuează obligatoriu, cu respectarea următoarelor condiţii: 
    a) contractele individuale se încheie cu toţi proprietarii/chiriaşii apartamentelor din bloc; 
    b) operatorul, în baza tarifului distinct achitat de fiecare proprietar/chiriaş al apartamentului, 
instalează contoarele pentru evidenţa consumului de apă în fiecare apartament; 
    c) gestionarul blocului locativ instalează contoare pentru evidenţa consumului de apă de uz comun, 
precum şi în spaţiile date în chirie/locaţiune, şi încheie cu operatorul contract de furnizare a 
serviciului pentru aceste locuri de consum; 
    d) gestionarul blocului locativ încheie cu operatorul un contract de transmitere către operator a 
reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale blocului locativ pentru deservire şi 
exploatare; 
    e) gestionarul blocului locativ efectuează, la cererea operatorului, din contul locatarilor, reparaţia 
capitală, reconstrucţia sau renovarea reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare ale 
blocului locativ. 
    Articolul 30. Indicatorii de calitate a serviciului public 
                         de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat prin sistemele de alimentare cu 
apă şi de canalizare trebuie să corespundă, la branşamentele consumatorului, indicatorilor de calitate 
stabiliţi în Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, aprobat de Agenţie, sau, după caz, de autoritatea administraţiei publice locale.  
    (2) Indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat 
consumatorilor se stabilesc în funcţie de necesităţile consumatorilor, de starea tehnică a sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare, de investiţiile efectuate şi de cele care sînt necesare de a fi 
efectuate, de eficienţa acestora şi reieşind din practica internaţională. 
    Articolul 31. Contractul de furnizare a serviciului public  
                         de alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de 
contract încheiat între operator şi consumator.  
    (2) Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare include 
obligatoriu denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului unde se furnizează serviciul, 
adresa operatorului şi a consumatorului, codurile poştale, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, 
codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor care semnează 
contractul, codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, 
termenul de conectare a instalaţiei de utilizare, modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a 
serviciului de canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile operatorului şi ale consumatorului, 
mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupere a 
furnizării serviciului, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele 
publice, durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a 
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contractului, acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate 
prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciu în caz de 
nerespectare de către operator a termenelor de furnizare sau de furnizare a acestuia la nivel 
nesatisfăcător, modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase 
a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei. 
    (3) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale. 
    (4) Pentru încheierea contractului cu operatorul, solicitantul depune o cerere, indicînd numele şi 
prenumele (denumirea, în cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicită 
furnizarea serviciului respectiv, debitul de apă solicitat, caracteristicile apei şi regimul de furnizare 
dorit, debitul şi caracterul apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul 
deversării. 
    (5) În cazul în care alimentarea cu apă a consumatorului se asigură în exclusivitate din sursele 
proprii ale consumatorului, contractul se încheie numai pentru serviciul de canalizare şi/sau de 
epurare a apelor uzate. 
    (6) Contractarea serviciului se face în funcţie de necesităţile solicitanţilor, precum şi de 
posibilităţile tehnice ale operatorului.  
    (7) Volumele de apă furnizată sau de ape uzate recepţionate sînt indicate în contract, cu excepţia 
contractelor încheiate cu consumatorii casnici.  
    (8) Pe durata valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile printr-un acord 
adiţional sau să iniţieze suspendarea ori rezilierea contractului.  
    (9) Operatorul poate întrerupe furnizarea serviciului persoanei fizice sau persoanei juridice care nu 
îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile de furnizare a 
serviciului.  
Capitolul  VI 
PROCEDURA DE OBŢINERE A LICENŢELOR  
DE CĂTRE OPERATORI 
    Articolul 32. Condiţiile şi procedura de obţinere a  
                          licenţelor  
    (1) Activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş se supune reglementării prin licenţiere. 
    (2) Licenţa pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se acordă 
persoanelor juridice rezidente şi nerezidente.  
    (3) Pentru obţinerea licenţei, persoanele juridice trebuie:  
    a) să fie înregistrate în Republica Moldova;  
    b) să prezinte un raport financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, 
sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii activităţii de întreprinzător;  
    c) să prezinte documente care confirmă că dispune de reţele publice de alimentare cu apă şi/sau de 
canalizare, după caz;  
    d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru 
care solicită licenţă; 
    e) să prezinte avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei 
consumului de apă. 
    (4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei, eliberarea 
duplicatului de pe licenţă, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea 
licenţelor se efectuează de Agenţie conform procedurilor stabilite de Legea nr. 451-XV din 30 iulie 
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a 
declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă 
şi/sau de canalizare, precum şi a declaraţiei de prelungire a termenului lor de valabilitate, este de 5 
zile lucrătoare de la data de înregistrare a declaraţiei.  
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    (5) La licenţă se anexează obligatoriu condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în 
conformitate cu legea şi care sînt parte integrantă a licenţei. 
    (6) Licenţele pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se eliberează 
pe un termen de 25 de ani. 
    (7) Titularii de licenţă sînt obligaţi să respecte condiţiile licenţei, precum şi să întrunească cerinţele 
stabilite pentru eliberarea licenţei şi pentru prelungirea valabilităţii acesteia pe toată perioada de 
desfăşurare a activităţii licenţiate.  
    (8) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe tot teritoriul Republicii Moldova în condiţiile 
specificate în licenţă.  
    Articolul 33. Modificarea, suspendarea temporară a  
                         licenţei şi reluarea valabilităţii ei  
    (1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei în cazul 
intervenirii unor circumstanţe esenţiale. 
    (2) Licenţa poate fi suspendată temporar prin hotărîrea Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În 
celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească 
adoptată în temeiul legii.  
    (3) Hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se 
indică termenul concret de suspendare ce nu poate depăşi 6 luni.  
    (4) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu a îndeplinit obligaţiile sale, fapt ce conduce 
la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către consumatori pe 
o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol 
securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile 
titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a 
consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ulterioară a acesteia 
în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la 
adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea licenţei se 
anulează. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei 
hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
    (5) Agenţia suspendă licenţa conform procedurii prevăzute la alin. (4) dacă deficienţele identificate 
nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei de lichidare a încălcării. 
    (6) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:  
    a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei;  
    b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a 
duplicatului de pe licenţa pierdută sau deteriorată;  
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de 
Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;  
    d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat 
conform prevederilor legii;  
    e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit prin lege.  
    (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor 
care au condus la suspendarea licenţei.  
    (8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia.  
    (9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea 
circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată 
care a emis decizia de suspendare a licenţei. 
    (10) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de către Agenţie în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la 
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suspendarea licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească 
respectivă. Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data adoptării.  
    Articolul 34. Retragerea licenţei  
    (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea 
Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se 
efectuează direct de către Agenţie.  
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:  
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;  
    b) decizia cu privire la radierea înregistrării de stat a titularului de licenţă;  
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;  
    d) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;  
    e) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a 
activităţii licenţiate. 
    (3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea 
temeiurilor de retragere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.  
    (4) În caz de retragere a licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.  
    (5) În caz de retragere a licenţei, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă care să desfăşoare 
activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa. Titularul de licenţă căruia 
i s-a retras licenţa nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i 
întreaga informaţie şi documentaţia necesare în activitate. 
    (6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.  
    (7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de licenţă 
căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi 
gen de activitate. 
Capitolul  VII 
REGLEMENTAREA TARIFELOR ŞI FINANŢAREA  
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, DE  
CANALIZARE ŞI DE EPURARE A APELOR UZATE 
    Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul  
                         public de alimentare cu apă, de canalizare  
                         şi de epurare a apelor uzate 
    (1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării următoarele tarife: 
    a) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apa potabilă diferenţiat în funcţie de locul de 
furnizare a serviciului, inclusiv în bloc locativ/casă individuală sau în apartament din bloc locativ; 
    b) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;  
    c) tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate; 
    d) tarifele pentru serviciile auxiliare. 
    (2) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate se 
determină în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, elaborată şi aprobată 
de Agenţie, în modul stabilit.  
    (3) Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate include:  
    a) componenţa şi modul de calculare a:  
    – consumurilor aferente plăţilor pentru apa captată, pentru evacuarea şi pentru epurarea apelor 
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uzate;  
    – consumurilor materiale; 
    – consumurilor şi cheltuielilor necesare pentru instalarea, reparaţia, verificarea metrologică şi 
înlocuirea contoarelor conform prevederilor art. 26; 
    – consumurilor aferente retribuirii muncii;  
    – uzurii mijloacelor fixe şi activelor nemateriale pe termen lung, inclusiv în cazul reevaluării 
acestora pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a 
exclude activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii şi granturi;  
    – costurilor suportate şi a veniturilor obţinute din activele utilizate în activităţile reglementate;  
    – consumurilor şi cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    – consumurilor şi pierderilor de apă în reţelele publice de alimentare cu apă; 
    – consumurilor şi cheltuielilor aferente întreţinerii şi exploatării reţelelor  interne de alimentare cu 
apă din blocurile locative, întreţinerii, exploatării şi verificării contoarelor, a consumurilor şi 
pierderilor tehnice de apă în reţelele interne din blocurile locative în cazul furnizării serviciului în 
apartamentele blocului locativ;  
    – cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;  
    – nivelului de rentabilitate; 
    – altor cheltuieli operaţionale; 
    b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul 
de licenţă;  
    c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, de efectuare a cheltuielilor materiale de 
întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri;  
    d) principiile de efectuare a investiţiilor de către operator în sistemul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif;  
    e) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.  
    (4) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate 
se calculează şi se aprobă în condiţiile prezentei legi, conform următoarelor principii: 
    a) furnizarea fiabilă şi continuă a serviciului menţionat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea 
indicatorilor de calitate, la cheltuieli minime necesare, cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    b) desfăşurarea unei activităţi eficiente şi profitabile ce ar oferi operatorului posibilitatea de a 
acoperi consumurile şi cheltuielile sale justificate necesare pentru desfăşurarea activităţii 
reglementate şi recuperarea mijloacele financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi reconstrucţia 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    (5) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, se 
determină anual de către operator în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor 
uzate şi se prezintă Agenţiei pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare. 
    (6) Agenţia, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la primirea de la operator a cererii de 
avizare a tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul  acestora, va examina materialele 
prezentate şi va emite către consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile tarifelor necesare de 
a fi aprobate. 
    (7) Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei şi consiliului local, în termen de pînă la 3 zile 
lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru stabilirea consumurilor reale şi 
cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii calculării tarifelor reglementate.  
    (8) Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenţie a 
avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenţie şi le va publica în sursele 
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mass-media locale.  
    (9) În cazul în care consiliul local va aproba  tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute în 
avizul prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare a tarifelor 
sursa şi suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru acoperirea 
veniturilor ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse. 
    (10) În cazul în care tarifele prezentate în avizul Agenţiei  nu vor fi aprobate de către consiliul 
local, în termenul stabilit la alin. (8), operatorul se va adresa către Agenţie, care, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data adresării motivate de către operator, va aproba şi va publica în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova tarifele avizate anterior. 
    (11) În cazul în care consiliul local, în conformitate cu legea, va delega Agenţiei funcţiile de 
aprobare a tarifelor, operatorii vor prezenta, iar Agenţia va examina şi va aproba, în modul stabilit, 
tarifele şi le va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
    (12) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizată la nivel de regiune, 
raion, municipiu şi oraş se determină de către operatori în conformitate cu Metodologia de 
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare 
şi de epurare a apelor uzate, se aprobă de către Agenţie în modul stabilit şi se publică în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 
    (13) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş şi care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare 
internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de către 
Agenţie în modul stabilit. 
    (14) Tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor se calculează de către operatori 
conform metodologiei respective. 
    (15) Tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu 
şi oraş se aprobă de către consiliile locale sau, după caz, de Agenţie, bazîndu-se pe aceleaşi  principii 
şi proceduri ca şi în cazul tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru 
serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate.  
    (16) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate la nivel de regiune, raion,  municipiu şi oraş sînt obligaţi să 
afişeze la sediile lor şi să plaseze pe paginile lor web oficiale hotărîrile consiliului local şi/sau ale 
Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile menţionate, precum şi referitor la aprobarea 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciile auxiliare. 
    (17) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de operatori la 
nivel de sat şi comună sînt examinate şi aprobate de consiliile locale respective, sînt publicate în 
mass-media locală şi sînt afişate la sediile operatorilor. 
    Articolul 36. Finanţarea serviciului public de  
                         alimentare cu apă şi de canalizare 
    (1) Finanţarea consumurilor şi cheltuielilor necesare funcţionării şi exploatării sistemelor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură prin încasarea de la consumatori, în baza facturilor 
emise de operatori, a contravalorii serviciului furnizat.  
    (2) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi de canalizare ţine de competenţa organelor centrale de specialitate ale 
administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de 
gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se 
desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate integral sau parţial 
operatorului.  
    (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  
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    (4) Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri 
de la bugetul de stat, destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice, se administrează şi se 
utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate.  
Capitolul  VIII 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
    Articolul 37. Reorganizarea şi lichidarea operatorului 
    (1) Procedura de reorganizare sau lichidare a operatorului se efectuează în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
    (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
valabil încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de 
specialitate cu întreprinderile specializate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, produc 
efecte juridice potrivit prevederilor contractuale.  
    Articolul 38. Responsabilităţi şi sancţiuni 
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională 
sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, organul central de specialitate, după caz, au dreptul să 
sancţioneze operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul în care acesta 
furnizează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate aprobaţi în conformitate cu actele 
normative în vigoare.  
    Articolul 39. Intrarea în vigoare 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării. 
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi: 
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu 
prezenta lege;  
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 
    (3) Agenţia şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la data publicării 
prezentei legi, vor elabora actele normative prevăzute de prezenta lege şi vor aduce actele lor 
normative în concordanţă cu prezenta lege. 
 
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN 
 
    Nr. 303. Chişinău, 13 decembrie 2013. 
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Capitolul  I. DISPOZIŢII  GENERALE 

Capitolul  II. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢILOR 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR  
PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 Secţiunea A. Atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale 

Secţiunea B. Atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţilor administraţiei publice 

locale 

 Capitolul III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR 
PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 Secţiunea A. Administrarea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală 

Secţiunea B. Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală 
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    MODIFICAT 
    LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16 
    LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145 
    LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559 
    LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648 
    LP374-XVI din 01.12.06, MO189-192/15.12.06 art.897 
    LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04  art.631 
    LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516 
    LP482 -XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48 
 
    NOTĂ: 
    În cuprinsul legii, cuvîntul „utilizator” se substituie cu cuvîntul „consumator” prin LP37 din 
19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145 
 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
Capitolul  I 
DISPOZIŢII  GENERALE 
    Art.1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi  organizarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv 
monitorizarea şi controlul funcţionării lor. 
    Art.2. - În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următorul înţeles: 
    servicii publice de gospodărie comunală - servicii scoase din subordinea autorităţilor publice 
centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în 
unitatea administrativ-teritorială respectivă; 
    servicii publice de gospodărie comunală furnizate/prestate - ansamblu de activităţi şi acţiuni 
de interes public, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale la realizarea lucrărilor 
necesare în gospodăria comunală; 
    alimentare cu apă - totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate în scopul captării, tratării, 
transportării, înmagazinării şi distribuirii apei potabile către consumatori; 
    apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, 
răcire etc.); 
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    alimentare cu energie termică -  totalitatea  activităţilor şi lucrărilor  efectuate în scopul 
producerii, transportării, transformării şi distribuirii energiei termice către consumatori; 
    canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale - totalitatea activităţilor şi lucrărilor efectuate 
în scopul  colectării, transportării, epurării şi evacuării apelor uzate şi pluviale într-un receptor 
natural; 
    salubrizarea, înverzirea localităţilor - totalitatea activităţilor şi lucrărilor de colectare, 
transportare, sortare, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare (incinerare) şi depozitare a 
deşeurilor menajere, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, înverzirea lor, lucrărilor 
de  dezinfecţie, deratizare şi ecarisaj; 
    asigurarea cu transport public local - totalitatea activităţilor efectuate în vederea realizării, la 
nivel local, a transportului în comun de persoane; 
    administrarea fondului locativ public şi privat - activitate de gospodărire a locuinţelor, avînd 
drept obiect administrarea,  închirierea, repararea şi reabilitarea fondului locativ public şi privat, 
inclusiv alocarea şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu; 
    administrarea domeniului public - totalitatea activităţilor cuprinzînd construcţia, 
modernizarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, pieţelor publice, tîrgurilor, oboarelor, 
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podurilor, viaductelor, pasajelor pentru transport şi pietonale, organizarea circulaţiei rutiere şi 
pietonale, introducerea unor sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei rutiere, 
asigurarea iluminării localităţilor, întreţinerea zonelor verzi, grădinilor publice şi scuarurilor, 
terenurilor şi sălilor de sport şi  cabinetelor de fizioterapie de pe lîngă acestea, locurilor de 
agrement, deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor, amenajarea pîrtiilor şi instalaţiilor de schiere, 
locurilor de afişaj şi publicitate, întreţinerea reţelelor de cabluri, întreţinerea staţiilor de transport 
auto, hotelurilor, monumentelor, înfiinţarea şi întreţinerea menajeriilor, asigurarea funcţionării 
băilor publice etc.; 
    sisteme publice de gospodărie comunală - ansamblu de construcţii, instalaţii tehnologice, 
echipamente funcţionale şi dotări specifice, prin  intermediul cărora se asigură administrarea, 
întreţinerea în condiţii de bună funcţionare şi eficienţa tuturor componentelor domeniului 
locativ-comunal; 
    operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public 
de gospodărie comunală şi furnizează consumatorilor servicii publice de gospodărie comunală în 
baza unui contract; 
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.2 noţiunea în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

 [Art.2 noţiunea modificată prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 at.631] 
    consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii publice de gospodărie 
comunală în baza unui contract încheiat cu operatorul; 
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    intermediar la decontări – persoană juridică care, în numele operatorului sau a gestionarului 
fondului locativ, asigură, în bază de contract, distribuirea pe apartamente a volumelor de servicii 
comunale furnizate/prestate, emiterea şi expedierea bonurilor de plată, perceperea plăţilor de la 
consumatori şi transferul acestora operatorilor, informarea consumatorilor privind facturarea şi 
obligaţiile de achitare a plăţilor pentru serviciile consumate; 
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 

 [Art.2 modificat prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516] 
    gestionar al fondului locativ – persoană juridică care este învestită cu drepturi şi împuterniciri 
pentru executarea obligaţiilor ce ţin de administrarea, întreţinerea şi exploatarea fondului locativ.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    Art.3. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală asigură furnizarea/prestarea 
următoarelor servicii: 

a) alimentarea cu apă;
b) alimentarea cu energie termică;
c) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
e) asigurarea cu transport public local;
f) administrarea fondului locativ public şi privat.

    (2) În funcţie de necesităţi, prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale, se pot 
înfiinţa diverse structuri de gospodărie comunală, avînd ca obiect alte activităţi decît cele 
prevăzute la alin.(1). 
    (3) Domeniile menţionate la alin.(1) şi (2) pot fi reglementate mai detaliat prin legi ordinare 
sau prin alte acte normative, după caz. 
    (4) La organizarea şi dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală, interesul general 
al cetăţenilor este prioritar. 
    (5) Agenţii economici care furnizează/prestează servicii publice de gospodărie comunală 
percep plăţile direct sau prin intermediari la decontări, abilitaţi pe bază de contract prin concurs. 
    [Art.3 al.(5) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
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    Art.4. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală se furnizează/prestează prin 
intermediul sistemelor publice de gospodărie comunală, care fac parte integrantă din 
infrastructura edilitară a localităţilor. 
    (2) Sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosinţă, 
interes sau utilitate publică, aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al 
unităţilor administrativ-teritoriale. 
    (3) Dacă amplasarea, valorificarea şi dezvoltarea sistemelor publice de gospodărie comunală 
impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decît cele 
aparţinînd domeniului public, acestea vor fi trecute în proprietate publică potrivit legii. 
    Art.5. -(1) Sistemele publice de gospodărie comunală cu terenurile aferente se inventariază şi 
evidenţa lor se ţine în cadastrele imobiliar-edilitare, organizate la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale conform legii, în vederea identificării, înregistrării şi reprezentării pe hărţi şi planuri 
cadastrale, precum şi în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului. 
    (2) Sistemele publice de gospodărie comunală sînt supuse înregistrării de stat în 
Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară. 
    [Art.5 al.(2) introdus prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457, alineatul unic 
devine al.(1); în vigoare 01.01.16];  
    Art.6. - (1) Organizarea şi administrarea serviciilor publice de gospodărie comunală se 
efectuează în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte. 
    (2) Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează şi se administrează cu 
respectarea următoarelor principii: 

a) dezvoltarea durabilă;
b) responsabilitatea şi legalitatea;
c) autonomia locală;
d) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală;
e) antrenarea şi consultarea populaţiei în procesul de adoptare a deciziilor privind dezvoltarea

infrastructurii edilitare; 
f) asocierea intercomunală şi parteneriatul;
g) corelarea cerinţelor cu resursele;
h) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale; 
i) asigurarea mediului concurenţial;
j) accesul liber la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;
k) colaborarea strînsă dintre autorităţile publice de diferite niveluri;
l) protecţia şi ocrotirea mediului natural şi conservat, utilizarea raţională şi păstrarea

resurselor naturale. 
    Art.7. - Prezenta lege garantează tuturor persoanelor dreptul de a  beneficia de  servicii 
publice de gospodărie comunală prin: 

a) accesul liber la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;
b) accesibilitatea egală la serviciile publice de gospodărie comunală;
c) dreptul de asociere în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea şi promovarea

intereselor consumatorilor; 
d) dreptul de a fi consultate, direct sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, la

elaborarea şi adoptarea deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul 
serviciilor publice de gospodărie comunală; 

e) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale,
autorităţilor administraţiei publice ori instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării 
unui prejudiciu direct ori indirect. 
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    Art.8. - Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
cantitativă şi calitativă a serviciilor publice de gospodărie comunală furnizate/prestate, precum şi 
optimizarea dezvoltării infrastructurii edilitare a localităţilor. 
    Art.9. - (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor publice aferente sistemelor publice de 
gospodărie comunală se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, 
promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii: 

a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice şi manageriale prin  păstrarea unei părţi a
veniturilor realizate din activităţi proprii la nivelul comunităţilor locale; 

b) consolidarea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare
funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, în condiţiile legii; 

c) promovarea creării pieţelor locale de capital;
d) consolidarea autonomiei locale prin contractarea şi garantarea împrumuturilor necesare

pentru finanţarea serviciilor publice de gospodărie comunală, în condiţiile legii. 
(2) Finanţarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie

comunală se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, care se formează prin 
încasarea de la consumatori a sumelor reprezentînd contravaloarea serviciilor furnizate/prestate 
şi prin instituirea unor taxe speciale potrivit legii, şi suplimentar, din bugetele locale sau, după 
caz, din alocaţiile acordate de Guvern. 
    Art.10. - Serviciile publice de gospodărie comunală sînt furnizate/prestate de operatori 
specializaţi (întreprinderi municipale şi individuale, societăţi pe acţiuni, în comandită, societăţi 
cu răspundere limitată, întreprinderi cu alte forme juridice de organizare), care pot fi:  

a) compartimente de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale;
b) agenţi economici, indiferent de forma juridică de organizare.
[Art.10 modificat prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631]
c) persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora.
[Art.10 lit.c) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
Art.11. - Operatorii aflaţi sub autoritatea administraţiei publice centrale şi locale, alte

organizaţii abilitate cu dreptul de a furniza/presta servicii publice de gospodărie comunală se 
înfiinţează, în condiţiile legii.     Totodată se ţine cont de importanţa social-economică a 
localităţii, de mărimea şi de gradul de  dezvoltare a acesteia, de infrastructura edilitară existentă. 
  Art.12. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii esenţiale: 
a) continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în furnizarea/prestarea serviciilor de

gospodărie comunală pe bază contractuală; 
b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor;
c) accesibilitate egală la serviciile publice furnizate/prestate pe bază contractuală;
d) asigurarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii.
(2) Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să asigure:
a) satisfacerea cerinţelor consumatorilor în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea serviciilor

furnizate/prestate potrivit prevederilor contractuale; 
b) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică, a

construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice 
corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini şi cu 
instrucţiunile de  exploatare; 

c) protecţia domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor legale;
d) informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţiei care

beneficiază de serviciile respective. 
(3) Operatorii au faţă de consumatori următoarele obligaţii:
a) să-şi coordoneze activitatea cu sistemul de servicii de gospodărie comunală;
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b) să furnizeze/să presteze servicii conform contractelor încheiate cu consumatorii şi conform
legislaţiei în vigoare; 
    [Art.12 al.(3),lit.b) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.12 al.(3), lit.b) modificată prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631] 

c) să respecte parametrii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale;
d) să asigure protecţia mediului;
e) să realizeze contractele în termenele stabilite;
f) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate;
g) să asigure accesul la documentaţia referitoare la serviciile publice de  gospodărie comunală

furnizate/prestate, în conformitate cu  clauzele contractului de operare. 

Capitolul  II 
ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢILOR 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR  
PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Secţiunea A 
Atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale 
    Art.13. - (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul gospodăriei 
comunale, în concordanţă cu programul de guvernare şi cu obiectivele strategiei dezvoltării 
social-economice a ţării, prin: 

a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare a unor proiecte de legi privind reglementarea
activităţii din domeniul respectiv; 

b) adoptarea unor regulamente şi norme în domeniul gospodăriei comunale, acolo unde se
impune reglementarea la nivel central; 

c) sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte înfiinţarea,
dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi dezvoltarea 
infrastructurii din acest domeniu. 

(2) Guvernul examinează periodic starea serviciilor publice de gospodărie comunală şi, în
baza unor strategii specifice, stabileşte măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii 
serviciilor furnizate/prestate corespunzător cerinţelor consumatorilor şi nevoilor localităţilor. 

(3) Guvernul îşi exercită atribuţiile menţionate la alin.(1) în temeiul următoarelor principii:
a) armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniul gospodăriei comunale cu strategiile

privind dezvoltarea social-economică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi 
conservarea mediului; 

b) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală şi consolidarea autonomiei
locale în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării acestor servicii; 

c) elaborarea strategiilor şi politicilor locale în domeniul gospodăriei comunale  în baza
subsidiarităţii; 

d) implementarea în sfera serviciilor publice de gospodărie comunală a mecanismelor
specifice economiei de piaţă prin crearea unui mediu concurenţial, atragerea capitalului privat, 
promovarea concesiunii, a altor forme de parteneriat public-privat şi a privatizării; 
    [Art.13 al.(3), lit.d) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

e) întărirea capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale
în exercitarea atribuţiilor acestora privind înfiinţarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de  gospodărie comunală; 
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    f) promovarea parteneriatului şi asocierii intercomunale pentru înfiinţarea şi exploatarea unor 
sisteme tehnico-edilitare zonale; 
    g) promovarea parteneriatului public-privat, asocierii autorităţilor administraţiei publice locale 
şi a operatorilor cu capital privat - local sau străin - pentru finanţarea şi creditarea în comun a 
unor servicii publice de gospodărie comunală, pentru furnizarea/prestarea serviciilor respective; 
    [Art.13 al.(3), lit.g) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 
    h) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, restrîngerea şi reglementarea 
ariilor unde prevalează condiţiile de monopol natural; 
    i) stabilirea cadrului legal în aprobarea tarifelor pentru serviciile publice furnizate/prestate în 
condiţii de monopol natural şi urmărirea evoluţiei acestora. 
    (4) Guvernul va sprijini autorităţile administraţiei publice locale pentru înfiinţarea şi 
organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, la solicitarea acestora, în scopul 
administrării eficiente a serviciilor respective furnizate/prestate. Sprijinul va fi acordat, prin 
intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale competente, sub forma asistenţei tehnice 
sau financiare. 
    Art. 131. – Reglementarea serviciilor publice de gospodărie comunală furnizate/prestate, 
inclusiv a tarifelor, se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    [Art.131 în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.131 modificată prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516] 
    [Art.131 modificată prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648] 
Secţiunea B 
Atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţilor  
administraţiei publice locale 
    Art.14. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă privind 
înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice 
de gospodărie comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate 
publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective. 
    (2) Administrarea bunurilor din patrimoniul public, specifice sistemelor publice de gospodărie 
comunală ale unităţilor administrativ-teritoriale, se face cu diligenţa unui bun proprietar. 
    (3) În cazul gestiunii directe, numirea în funcţie a managerilor-şefi se va efectua prin concurs. 
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    (4) Autorităţile administraţiei publice locale pot adopta decizii în legătură cu: 
    a) elaborarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, 
precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de gospodărie comunală, în 
condiţiile legii; 
    b) coordonarea proiectării şi executării lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora 
într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare social-economică a localităţilor, 
cu planurile de amenajare a teritoriului, planurile generale de urbanism şi programele de mediu; 
    c) asocierea serviciilor publice de gospodărie comunală în vederea realizării unor investiţii de 
interes comun din infrastructura tehnico-edilitară; 
    d) iniţierea parteneriatului public-privat pentru gestiunea serviciilor publice de gospodărie 
comunală, privatizarea acestor servicii, precum şi a bunurilor proprietate publică din 
infrastructura tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale; 
    [Art.14 al.(4), lit.d) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 
    e) participarea lor cu capital social sau cu bunuri  la capitalul sau bunurile agenţilor economici 
pentru realizarea de lucrări şi furnizarea/prestarea de servicii publice de gospodărie comunală la 
nivel local sau raional, după caz, pe bază de convenţii care prevăd şi resursele financiare 
constituite din contribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Convenţiile se încheie de 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 



către ordonatorii principali de credite, în baza mandatelor aprobate de fiecare consiliu local sau 
raional; 

f) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea
programelor de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărie comunală a localităţilor 
- efectuarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltarea de capacităţi, inclusiv reabilitarea,
modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;

g) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate pentru formarea stocurilor de
combustibil lichid şi solid suficiente pentru sezonul rece; 

h) elaborarea şi aprobarea normelor locale pentru reglementarea serviciilor publice de
gospodărie comunală în baza normelor şi a regulamentelor aprobate de Guvern, autoritatea 
publică centrală de specialitate, organul central de reglementare în domeniul respectiv. 
    [Art.14 al.(4), lit.h) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 

(5) Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare
a apelor uzate, precum şi tarifele pentru serviciile auxiliare la furnizarea serviciilor de bază se 
aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    [Art.14 al.(5) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.14 al.(5) modificat prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648] 
    [Art.14 modificat prin LP374-XVI din 01.12.06, MO189-192/15.12.06 art.897] 
    [Art.14 modificat prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631] 
    [Art.14 modificat prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516] 
    [Art.14 modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48] 
  Art.15. - (1) În exercitarea atribuţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au faţă de 

consumatori următoarele obligaţii: 
a) gestiunea directă sau delegarea gestiunii prin parteneriat public-privat a serviciilor publice

de gospodărie comunală, pe criterii de competitivitate şi eficienţă managerială; 
    [Art.15 al.(1), lit.a) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

b) promovarea reabilitării infrastructurii din sectorul utilităţilor publice de gospodărie
comunală; 

c) monitorizarea şi controlul periodic ale activităţilor de furnizare/prestare a serviciilor
publice de gospodărie comunală, în conformitate cu actele normative, şi luarea de măsuri în 
cazul în care operatorul nu asigură performanţa pentru care s-a obligat; 

d) asigurarea continuităţii serviciilor publice de gospodărie comunală;
e) consultarea cu consumatorii la stabilirea politicilor şi strategiilor locale în domeniul

gospodăriei comunale, la adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de parteneriat 
public-privat; 
    [Art.15 al.(1), lit.e) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

f) informarea periodică a consumatorilor asupra politicii promovate în domeniul utilităţilor
publice de gospodărie comunală, precum şi asupra necesităţii de stabilire a unor taxe; 

g) medierea conflictelor dintre consumator şi operator, la cererea uneia dintre părţi.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatori următoarele drepturi:
a) să solicite informaţii privind calitatea serviciilor furnizate/prestate;
b) să invite pentru audieri operatorul în vederea soluţionării divergenţelor dintre el şi

consumator; 
c) să se pronunţe asupra tarifelor propuse de operator;
[Art.15 al.(2), lit.c) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
d) să sancţioneze operatorul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă la

care s-a obligat, prin: 
- refuzul de a aproba tarifele propuse de operator;
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- revocarea deciziei prin care s-a aprobat concesionarea.
e) să rezilieze contractul de parteneriat public-privat în condiţiile Legii cu privire la

parteneriatul public-privat. 
    [Art.15 al.(2), lit.e) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatori următoarele obligaţii:
a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii din cadrul comunităţii respective;
b) să asigure, în exercitarea atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, un mediu de afaceri

transparent; 
c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea operatorilor.
(4) Deciziile autorităţilor administraţiei publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot

fi atacate în instanţa de contencios administrativ de către persoanele fizice sau juridice 
interesate, în condiţiile legii. 
Capitolul III 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Secţiunea A 
Administrarea şi gestionarea serviciilor publice 
de gospodărie comunală 
    Art.16. - Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, coordonarea activităţii lor sînt atribuţii 
ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. 
    Art. 17. – (1) Gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală se organizează şi se 
realizează prin:  

a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
(2) Alegerea formei de gestionare a serviciilor publice de gospodărie comunală se efectuează

prin decizia autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, a organului central de 
specialitate al administraţiei publice în calitatea lor de fondatori. 
    [Art.17 în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.17 modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 
    Art.18. - (1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă 
toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea şi gestionarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală. 

(2) Gestiunea directă se realizează prin compartimentele specializate organizate în cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale. 
    [Art.18 al.(2) modificat prin L234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631] 

(3) Fiecare serviciu public de gospodărie comunală constituit şi exploatat în regim de gestiune
directă îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, elaborat şi 
aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile 
regulamentului-tip elaborat şi aprobat de autoritatea publică centrală de specialitate. 

 Art. 19. – (1) În cazul gestiunii delegate prin contract de parteneriat public-privat, autorităţile 
administraţiei publice locale pot apela la unul sau la mai mulţi operatori cărora le-a fost 
încredinţată, în baza contractului respectiv, gestiunea furnizării/prestării serviciilor publice de 
gospodărie comunală, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice  tehnico-
edilitare. 

(2) Gestiunea delegată a serviciilor publice de gospodărie comunală se realizează în condiţiile
legislaţiei în vigoare. 

(3) În conformitate cu competenţele şi obligaţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile
administraţiei publice locale îşi exercită atribuţiile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de 
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dezvoltare a serviciilor, a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie 
comunală, precum şi dreptul de a controla şi de a supraveghea executarea contractelor prin care 
a fost delegată gestiunea serviciilor, inclusiv: 

a) modul de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor asumate;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune a sistemelor

publice din infrastructura edilitară a localităţilor, precum şi activitatea de dezvoltare şi/sau 
modernizare a acestor sisteme; 

e) modul de formare şi de stabilire a tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală
furnizate/prestate. 
    [Art.19 în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.19 modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 
  Art.20. - Desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, 

organizat şi realizat prin delegare a gestiunii, se face pe bază de contract. 
    [Art.20 modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]  
Secţiunea B 
Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală 
    Art.21. - (1) Operatorii beneficiază, în temeiul prezentei legi, de acelaşi regim juridic, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. 

(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală către operatori se va face
în condiţii de transparenţă, prin licitaţie publică organizată conform legii. În cazul operatorilor 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, înfiinţaţi de către autorităţile 
administraţiei publice locale sau centrale de specialitate, cu capital social public majoritar, 
delegarea gestiunii serviciilor poate fi atribuită direct acestora. 
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
   [Art.21 al.(2) modificat prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.04 art.631] 
 Art.22. - (1) Serviciile publice de gospodărie comunală aflate sub autoritatea administraţiei 

publice locale pot fi privatizate în condiţiile legii. 
(2) Operatorii sînt în drept să deschidă filiale şi reprezentanţe, să adere la asociaţii, concerne

şi consorţii sau să le susţină material şi financiar, numai cu acordul autorităţii administraţiei 
publice locale care i-a înfiinţat şi al organului public central de specialitate care exercită 
controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol. 

 [Art.22 al.(2) modificat prin LP130-XV din 29.04.04, MO100-103/25.06.04 art.516] 
    Art.23. - (1) Operatorii înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de raza 
teritorială în care acţionează, pot fi de interes local şi, respectiv raional. 
  [Art.23 al.(1) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48] 

(2) Operatorii de interes local se află în subordinea consiliilor locale şi se organizează pentru
furnizarea/prestarea unui sau mai multor tipuri de servicii, în funcţie de mărimea localităţilor, de 
gradul de echipare tehnico-edilitară a acestora şi de alţi factori specifici locali. 

(3) Operatorii care furnizează/prestează servicii la nivel de regiune, raion, municipiu se
înfiinţează în condiţiile legii, de regulă, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, 
după caz, de către cele centrale de specialitate pentru următoarele activităţi: 

a) construirea, exploatarea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi podurilor de interes
regional, raional, municipal; 

b) alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
c) alimentarea cu energie termică;
d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
e) transportul de persoane, inclusiv de elevi, între localităţi.
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    [Art.23 al.(3) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
 [Art.23 al.(3) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48] 
(4) Operatorii înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale îşi pot desfăşura activitatea

şi în afara razei teritoriale a acestora, participînd astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor. 
(5) În cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii, operatorul va ţine o evidenţă

separată a acestora, cu o contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de 
operare, după caz, astfel încît activităţile sale din diferite sectoare să fie uşor de monitorizat, 
controlat şi evaluat. 
    Art.24. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, 
civilă, contravenţională sau penală, după caz, prevăzută de legislaţia în vigoare. 
Capitolul IV 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
    Art.25. - (1) Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii publice de gospodărie 
comunală sînt obligate să achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite, 
în termenul prevăzut de contractul încheiat între operator şi consumator. 

(2) Dacă suma datorată, inclusiv penalităţile, nu a fost achitată în termenul stabilit în contract,
operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. 

(3) Reluarea furnizării/prestării serviciilor publice de gospodărie comunală se va face în
termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii, iar cheltuielile aferente suspendării, 
respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, vor fi suportate de consumator. 

(4) Dacă după suspendarea contractului (sau după debranşare) consumatorul nu achită suma
datorată, operatorul este în drept să acţioneze consumatorul în judecată. 

(5) Agenţii economici care furnizează/prestează servicii de gospodărie comunală fără
contracte cu consumatorii, în caz de neachitare a sumelor datorate, pot acţiona conform 
prevederilor alin.(2)-(4). 

(6) Sumele încasate de către intermediari la decontări în baza bonurilor de plată perfectate de
ei se transferă operatorilor şi se atribuie de către aceştia în contul facturilor expuse spre plată în 
baza contractelor de furnizare/prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, încheiate cu 
gestionarii fondului locativ. Volumul serviciului facturat în baza contractelor şi nedistribuit spre 
plată consumatorilor rămîne în seama gestionarului fondului locativ, care este obligat  să-l achite 
operatorului în mărimea şi în termenul prevăzute în factură. 
    [Art.25 al.(6) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
   Art.26. - (1) Guvernul: 

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în
vigoare în concordanţă cu prezenta lege; 

b) în termen de 2 luni, va elabora regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice
de gospodărie comunală. 
    [Art.26 al.(1), lit.b) modificată prin LP234-XV din 01.07.04, MO119-122/23.07.0 art.631] 

(2) Pînă la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, ea se va aplica în
măsura în care nu contravine acesteia.

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI        Eugenia OSTAPCIUC 

    Chişinău, 24 octombrie 2002. 
    Nr. 1402-XV.
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    Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege reglementează raporturile ce ţin de administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice.

[Art.1 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Sub incidenţa prezentei legi cad: proprietatea publică a statului şi proprietatea publică a 
unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia finanţelor publice, bunurilor instituţiilor publice, 
terenurilor agricole şi a locuinţelor.
    (3) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică procesului de constituire şi activității Depozitarului 
central unic, a cărui activitate este reglementată prin legea cu privire la Depozitarul central unic.

[Art.1 al.(3) introdus prin LP62 din 08.04.16, MO123-127/06.05.16 art.248]
(4) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică măsurilor, acțiunilor și instrumentelor prevăzute de 

Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor.
    [Art.1 al.(4) introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    proprietate publică - totalitate a bunurilor domeniului public şi a bunurilor domeniului privat 
ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia;

bunuri ale domeniului public al statului – totalitate a bunurilor mobile şi imobile destinate 
satisfacerii intereselor generale ale statului;

[Art.2 noţiunea introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
bunuri ale domeniului privat al statului – totalitate a bunurilor mobile şi imobile, aflate în 

patrimoniul statului, care au o destinaţie strict determinată, alta decît satisfacerea unui interes 
general;

[Art.2 noţiunea introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    administrare a proprietăţii publice - activitate ce ţine de exercitarea şi modificarea dreptului 
de proprietate al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    administrare fiduciară - contract prin care o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă 
bunuri în administrare fiduciară celeilalte părţi (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se 
obligă să administreze patrimoniul în interesul fiduciantului;
    administrare specială - regim special de administrare a întreprinderii supuse privatizării, care 
se aplică în cazuri excepţionale, la pregătirea întreprinderii de privatizare;
    concesiune - contract prin care statul cesionează (transmite) unui  investitor (persoană fizică 
sau juridică, inclusiv străină), în schimbul unei redevenţe, dreptul de a desfăşura activitate de 
prospectare, explorare, valorificare sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii 
Moldova, de a presta  servicii publice, de a exploata bunuri proprietate de stat/municipală care, 
conform legislaţiei, sînt scoase integral sau parţial din circuitul civil, precum şi dreptul de a 
desfăşura anumite genuri de activitate, inclusiv cele care constituie monopol al statului, 
investitorul preluînd gestiunea obiectului concesiunii, riscul prezumtiv şi răspunderea 
patrimonială;
    deetatizare a proprietăţii publice - activitate care include transmiterea patrimoniului public în 
proprietate privată în condiţiile prezentei legi (privatizare), precum şi transmiterea în concesiune, 
administrare fiduciară, transmiterea întreprinderilor de stat în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale, alte activităţi orientate spre diminuarea participării statului la 
administrarea proprietăţii;
    bun pasibil de privatizare - pachet de acţiuni, parte (cotă) socială, bun imobil distinct, încăperi 
nelocuibile, complex de bunuri imobile, teren, alte bunuri care se află în domeniul privat al 
proprietăţii publice;
    listă a bunurilor supuse privatizării - listă, aprobată în modul stabilit, care include societăţi 
comerciale cu capital public sau public-privat ale căror acţiuni sau părţi sociale sînt pasibile de 
privatizare, întreprinderi de stat şi municipale cu sau fără restructurare prealabilă, alte bunuri 
pasibile de privatizare;
    încăperi nelocuibile - spaţii în clădiri, în alte construcţii, inclusiv în anexele blocurilor 
locative, nedestinate traiului permanent;
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    participant la privatizare - persoană fizică, persoană juridică sau asociaţie a lor care a 
prezentat, în modul stabilit de prezenta lege, ofertă sau cerere de participare la privatizare;
    vînzător - Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei sau autoritatea 
administraţiei publice locale care înstrăinează proprietate publică;
    cumpărător - participant la privatizare care a procurat proprietate publică în condiţiile 
prezentei legi;
    activitate postprivatizare - activitate, ulterioară privatizării, care include executarea 
obligaţiilor asumate de cumpărător prin contractul de vînzare-cumpărare, exercitarea controlului 
asupra executării acestor obligaţii, susţinerea ori sancţionarea cumpărătorului, soluţionarea, după 
caz, a litigiilor, efectuarea altor activităţi;

[Art.2 noţiunea"sector nebugetar al economiei naţionale" exclusă prin LP204 din 12.07.13, 
MO186/24.08.13 art.607]
    societate comercială cu capital public - societate comercială al cărei capital social este format 
integral din aportul statului sau al unităţii administrativ-teritoriale;
    societate comercială cu capital majoritar public - societate comercială în care statul sau 
unitatea administrativ-teritorială deţine un pachet de acţiuni sau o parte (cotă) socială ce acordă, 
la adunarea generală a societăţii comerciale, mai mult de 50% din toate voturile acţionarilor 
(asociaţilor) ori o altă proporţie care asigură majoritatea simplă de voturi.
    Articolul 3. Scopurile şi principiile de bază ale administrării
                       şi deetatizării  proprietăţii publice
    (1) Administrarea proprietăţii publice se efectuează în scopul:
    a) armonizării proporţiilor şi a structurii proprietăţii publice, precum şi a modalităţilor de 
administrare a acesteia, cu funcţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) atragerii în sectorul public al economiei naţionale de investiţii şi asigurării unui 
management eficient;
    c) dezvoltării concurenţei în economia naţională.
    (2) Administrarea proprietăţii publice se efectuează în conformitate cu principiile eficienţei, 
legalităţii şi transparenţei şi include în particular:
    a) determinarea componenţei şi a valorii bunurilor domeniului public al statului şi al unităţii 
administrativ-teritoriale, evidenţa acestor bunuri;
    b) delimitarea bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale; 
    c) sporirea atractivităţii întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu 
capital public prin administrare corporativă, alegere pe bază de concurs a administratorilor, 
stimulare a lor potrivit rezultatelor obţinute şi prin alte modalităţi;
    d) prognozarea, planificarea, evidenţa, monitoringul şi supravegherea proprietăţii publice;
    e) apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului şi ale unităţilor administrativ-
teritoriale, ale persoanelor juridice în domeniul proprietăţii publice.
    (3) Scopurile principale ale deetatizării proprietăţii publice sînt: restructurarea economiei 
naţionale şi sporirea competitivităţii acesteia prin atragerea de investiţii private, prin asigurarea 
unui management eficient şi prin alte modalităţi.
    (4) Principiile de bază ale deetatizării proprietăţii publice sînt: eficienţa, legalitatea şi 
transparenţa, în particular:
    a) corelarea direcţiilor, ritmului şi modalităţilor de deetatizare a proprietăţii publice cu 
strategiile de dezvoltare a ramurilor şi sectoarelor economiei naţionale, precum şi cu priorităţile 
de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a ţării în ansamblu;
    b) sporirea atractivităţii bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalităţi adecvate 
de restructurare şi de privatizare, prin alte măsuri;
    c) atragerea unui număr cît mai mare de participanţi la privatizare, acordarea de drepturi egale, 
asigurarea concurenţei loiale între participanţi;
    d) asigurarea egalităţii în drepturi şi apărarea intereselor legitime ale statului, ale unităţilor 
administrativ-teritoriale şi ale participanţilor la privatizare.
    Articolul 4. Cadrul legislativ şi normativ al administrării 
                       şi deetatizării proprietăţii publice
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    (1) Raporturile ce ţin de administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice sînt reglementate de 
legislaţia civilă, funciară, fiscală, de alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.
    (2) Terenurile aferente bunurilor care se privatizează sau bunurilor private, precum şi 
terenurile destinate construcţiilor, se privatizează în condiţiile prezentei legi, ale Legii privind 
preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, ale altor legi şi ale regulamentelor 
aprobate de Guvern.
    Articolul 5. Autorităţile administraţiei publice cu atribuţii 
                       în domeniul administrării şi deetatizării 
                       proprietăţii publice 
    Autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniul administrării şi deetatizării 
proprietăţii publice sînt:
    a) Guvernul, prin intermediul organelor centrale de specialitate şi al altor autorităţi 
administrative (denumite în continuare autorităţi ale administraţiei publice centrale) - în privinţa 
proprietăţii de stat;
    b) autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea 
şi de nivelul întîi, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (denumite în continuare 
autorităţi ale administraţiei publice locale) - în privinţa proprietăţii unităţilor administrativ-
teritoriale, inclusiv a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
    Articolul 6. Competenţa Guvernului în administrarea 
                       şi deetatizarea proprietăţii publice
    (1) În domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa Guvernului sînt:
    a) adoptarea hotărîrilor privind atribuirea bunurilor proprietate de stat domeniului public sau 
domeniului privat al statului privind trecerea acestora dintr-un domeniu în altul sau în 
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;

[Art.6 al.(1), lit.a) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
a1) adoptarea hotărîrilor privind trecerea întreprinderilor de stat şi a bunurilor imobile 

proprietate publică a statului din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice centrale în 
administrarea altei autorităţi a administraţiei publice centrale;

[Art.6 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) adoptarea hotărîrilor privind delimitarea terenurilor proprietate publică, în condiţiile 
stabilite de lege;
    c) aprobarea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare şi 
prezentarea lui în Parlament spre aprobare;
    d) aprobarea listei bunurilor proprietate publică a statului, listei lucrărilor şi serviciilor de 
interes public naţional propuse pentru concesionare sau pentru alte forme de parteneriat public-
privat, precum şi aprobarea condiţiilor parteneriatului public-privat de interes naţional;

[Art.6 al.(1), lit.d) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) adoptarea hotărîrilor privind fondarea, restructurarea, reorganizarea sau lichidarea 
întreprinderilor de stat privind transmiterea acestora în administrare autorităţilor administraţiei 
publice centrale, precum şi exercitarea funcţiei de supraveghere a activităţii întreprinderilor 
respective;

[Art.6 al.(1), lit.e) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
e1) adoptarea hotărîrilor privind  fondarea societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial 

de stat, precum şi privind iniţierea restructurării, reorganizării sau lichidării societăţilor 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

[Art.6 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
e2) adoptarea hotărîrilor privind consolidarea şi/sau procurarea  pachetelor de acţiuni şi a 

cotelor de participare în întreprinderile cu capital majoritar de stat şi/sau de interes naţional;
    [Art.6 al.(1), lit.e2) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 
vigoare 15.08.14]
    f) aprobarea actelor normative necesare executării prezentei legi;
    g) alte atribuţii stabilite prin lege.
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    (2) În domeniul privatizării proprietăţii publice, de competenţa Guvernului sînt:
    a) aprobarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării;
    b) aprobarea proiectelor individuale de privatizare;
    c) aprobarea actelor normative necesare executării prezentei legi;
    d) supravegherea procesului de privatizare a proprietăţii publice;
    d1) adoptarea hotărîrilor privind schimbul de bunuri, inclusiv acţiuni;

[Art.6 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 
vigoare 15.08.14]
    e) alte atribuţii stabilite prin lege.
    Articolul 7. Atribuţiile organului abilitat cu administrarea
                       şi deetatizarea proprietăţii  publice
    (1) Ministerul Economiei şi Comerţului promovează politica statului în domeniul administrării 
şi deetatizării proprietăţii publice.
    (2) Organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului este Agenţia 
Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei, succesor al Agenţiei Privatizare, ale 
cărei atribuţii sînt stabilite în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative şi al cărei 
regulament se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerul Economiei.
    (3) În domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa organului abilitat sînt:
    a) coordonarea activităţii legate de delimitarea bunurilor domeniului public şi bunurilor 
domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu legislaţia;

[Art.7 al.(3), lit.a) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare, în 
baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, prezentarea acestui 
proiect Guvernului spre aprobare şi înaintare în Parlament;
    c) generalizarea proiectelor de liste ale bunurilor proprietate publică a statului, ale lucrărilor şi 
serviciilor de interes public naţional propuse de către autorităţile publice centrale pentru 
concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi a condiţiilor 
concesionării ori ale altei forme de parteneriat public-privat, prezentarea acestora Guvernului 
spre aprobare;

[Art.7 al.(3), lit.c) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    d) exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu 
capital integral sau parţial de stat;
    e) participarea la administrarea întreprinderilor de stat, a societăţilor comerciale cu capital de 
stat ori cu capital de stat şi privat, inclusiv în componenţa consiliilor acestora;
    f) procurarea şi/sau schimbul, în temeiul unei hotărîri de Guvern şi în numele lui, a pachetelor 
de acţiuni (cotelor sociale) în societăţile comerciale cu capital privat ori cu capital public-privat;

[Art.7 al.(3), lit.f) modificată prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 
vigoare 15.08.14]
    f1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile  
proprietate privată, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;

[Art.7 al.(3), lit.f1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    f2) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din 
administrarea economică a societăţilor comerciale fondate în procesul privatizării;

[Art.7 al.(3), lit.f2) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    g) ţinerea registrului patrimoniului public;
    h) generalizarea rapoartelor anuale privind administrarea proprietăţii publice, prezentarea lor 
Guvernului;
    i) alte atribuţii stabilite de prezenta lege sau de regulamentul său.
    (4) În domeniul privatizării, de competenţa organului abilitat sînt:
    a) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, prezentarea 
lor Guvernului spre aprobare;
    b) examinarea proiectelor individuale de privatizare şi prezentarea lor Guvernului spre 
aprobare;
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    c) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de privatizare a bunurilor proprietate de stat 
supuse privatizării şi încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora;
    d) participarea la procesul de privatizare a terenurilor din domeniul privat al statului şi 
încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora;

[Art.7 al.(4), lit.d) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    e) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate ale 
întreprinderilor de stat şi ale societăţilor comerciale în care cota statului nu este mai mică de 
25%, neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare;
    f) monitoringul şi supravegherea executării de către cumpărători a obligaţiilor asumate în 
contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor proprietate de stat, aplicarea de măsuri în vederea 
executării acestor obligaţii sau rezilierii contractelor, soluţionarea litigiilor în problemele 
privatizării;
    g) informarea potenţialilor investitori şi societăţii civile despre desfăşurarea procesului de 
privatizare şi rezultatele lui;
    h) gestionarea mijloacelor financiare destinate restructurării/lichidării sau privatizării 
întreprinderilor ori altor bunuri proprietate de stat; 

[Art.7 al.(4), lit.h) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    i) alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de regulamentul său.
    Articolul 8. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale
                        în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii 
                        publice
    (1) În domeniul administrării bunurilor proprietate publică, de competenţa autorităţilor 
administraţiei publice centrale sînt:
    a) asigurarea dezvoltării economice a ramurilor respective ale economiei naţionale, inclusiv 
prin atragerea de investiţii şi prin creşterea competitivităţii producţiei, lucrărilor şi serviciilor;
    b) asigurarea procesului de delimitare a proprietăţii statului şi a proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale, în modul stabilit de legislaţie;

[Art.8 al.(1), lit.b) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    c) prezentarea de propuneri către organul abilitat privind includerea bunurilor proprietate a 
statului în lista bunurilor nepasibile de privatizare;
    d) prezentarea organului abilitat a propunerilor de includere a bunurilor proprietate publică a 
statului, a lucrărilor şi serviciilor în listele bunurilor proprietate publică a statului, lucrărilor şi 
serviciilor propuse pentru concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, 
însoţite de studiile de fezabilitate, precum şi a condiţiilor concesionării ori ale altei forme de 
parteneriat public-privat;

[Art.8 al.(1), lit.d) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) asigurarea, în temeiul unei hotărîri de Guvern, a fondării, restructurării, reorganizării sau 
lichidării întreprinderilor de stat,  a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat în 
limitele legii şi exercitarea funcţiilor de fondator (cofondator) în administrarea acestora;

[Art.8 al.(1), lit.e) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
e1) transmiterea, cu acordul autorităţii administraţiei publice centrale interesate, a bunurilor 

proprietate publică a statului, cu excepţia celor care se transmit conform art. 6 alin. (1) lit. a1), 
din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice centrale în administrarea altei autorităţi 
a administraţiei publice centrale;

[Art.8 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    f) ţinerea evidenţei patrimoniului de stat din ramură, a contractelor de locaţiune/arendă, 
comodat, concesiune şi administrare fiduciară a bunurilor proprietate de stat din subordine;
    g) exercitarea controlului asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat din 
ramurile respective, inclusiv coordonarea înstrăinării, gajării şi casării activelor, precum şi asupra 
corectitudinii calculării şi transferării la timp a dividendelor provenite din acţiunile (cotele 
sociale) ale statului şi a unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat; 

[Art.8 al.(1), lit.g) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
g1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile 

proprietate de stat din gestiune, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;
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[Art.8 al.(1), lit.g1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    h) prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public organului abilitat, în modul stabilit 
de Guvern;
    i) întocmirea rapoartelor anuale privind rezultatele administrării proprietăţii publice şi 
prezentarea lor Guvernului şi organului abilitat;
    j) informarea societăţii civile despre activitatea ramurii;
    k) alte atribuţii stabilite de legislaţie.
    (2) În domeniul privatizării, de competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale sînt:
    a) avizarea proiectului de listă a bunurilor proprietate a statului supuse privatizării;
    b) elaborarea de proiecte individuale de privatizare a bunurilor proprietate a statului şi 
prezentarea lor organului abilitat;
    b1) elaborarea caietelor de sarcini;

[Art.8 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    c) participarea la monitoringul executării obligaţiilor postprivatizare ale cumpărătorilor, 
asumate potrivit contractelor de vînzare-cumpărare, asigurarea condiţiilor care ţin de competenţa 
autorităţii administraţiei publice centrale şi care sînt necesare executării acestor obligaţii;
    d) alte atribuţii prevăzute de legislaţie.
    Articolul 9.Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice
                      locale în administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
                      publice
    (1) Împuternicirile de proprietar al patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale sînt 
exercitate de consiliul local în numele unităţii administrativ-teritoriale.
    (2) În domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa autorităţii administraţiei 
publice locale sînt:
    a) asigurarea dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale;
    b) trecerea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale dintr-un domeniu al 
proprietăţii publice în altul sau în proprietatea statului, ori în proprietatea unei alte unităţi 
administrativ-teritoriale, participarea la     procesul de delimitare a patrimoniului unităţilor 
administrativ-teritoriale şi a patrimoniului statului, inclusiv delimitarea terenurilor localităţilor;
    c) exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu 
capital integral sau parţial al unităţii administrativ-teritoriale;
    d) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 
nepasibile de privatizare şi prezentarea acestui proiect organului abilitat;
    e) fondarea, restructurarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor municipale, a 
societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial al unităţii administrativ-teritoriale, 
exercitarea funcţiilor de fondator (cofondator) în administrarea acestora;

[Art.9 al.(2), lit.e) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    f) întocmirea şi aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-
teritoriale, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru concesionare sau 
pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi aprobarea condiţiilor parteneriatului 
public-privat de interes local;

[Art.9 al.(2), lit.f) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    g) întocmirea listelor de întreprinderi pasibile de restructurare sau de lichidare şi prezentarea 
de extrase din aceste liste spre coordonare autorităţilor administraţiei publice centrale din 
domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, culturii;

[Art.9 al.(2), lit.g) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    h) deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau comodat a terenurilor şi a altor bunuri 
proprietate a unităţii administrativ-teritoriale;
    i) ţinerea evidenţei patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale, a contractelor de 
locaţiune/arendă, comodat, concesiune şi de administrare fiduciară;
    j) exercitarea controlului asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului unităţii 
administrativ-teritoriale; 
    k) prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public organului abilitat, în modul stabilit 
de Guvern;
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    l) întocmirea rapoartelor anuale privind rezultatele activităţii economice locale şi prezentarea 
lor către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
    m) informarea colectivităţii locale despre dezvoltarea economiei locale;
    n) alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de legislaţia privind administraţia publică locală.
    (3) În domeniul privatizării, de competenţa autorităţii administraţiei publice locale sînt:
    a) întocmirea şi aprobarea listei de bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale supuse 
privatizării, prezentarea de extrase din aceste liste spre coordonare autorităţilor administraţiei 
publice centrale din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, culturii;

[Art.9 al.(3), lit.a) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) organizarea pregătirii şi desfăşurării, în modul stabilit de Guvern, a procesului de 
privatizare a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale incluse în lista bunurilor 
supuse privatizării, precum şi a terenurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, 
încheierea contractelor de vînzare-cumpărare;
    c) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate de 
la întreprinderile municipale şi societăţile comerciale în care unitatea administrativ-teritorială are 
o cotă de cel puţin 25%, neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare;
    d) informarea autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi a colectivităţii 
locale despre desfăşurarea şi rezultatele privatizării bunurilor proprietate a unităţii administrativ-
teritoriale;
    e) alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de legislaţia privind administraţia publică locală.

Capitolul  II
ADMINISTRAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE

    Articolul 10. Regimul juridic al bunurilor proprietate publică
    (1) Bunurile domeniului public fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Circuitul civil al 
acestor bunuri este interzis, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

[Art.10 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Bunurile domeniului public sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, în particular:
    a) nu pot fi înstrăinate, nici prin privatizare sau depunere în capitalul social al unei persoane 
juridice;
    b) nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei alte garanţii reale;
    c) nu pot fi supuse urmăririi silite, nici chiar în cazul insolvabilităţii persoanei juridice care le 
gestionează;
    d) dreptul de proprietate asupra lor nu se stinge prin neuz;
    e) nu pot fi dobîndite de persoane fizice sau juridice prin uzucapiune.
    (3) Bunurile domeniului public pot fi gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, de instituţiile publice, de întreprinderile de stat/municipale şi, în cazurile prevăzute 
expres de lege, de societăţile comerciale.
    (4) Bunurile domeniului public pot fi folosite numai la destinaţie şi nu pot fi transmise în 
comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu capital privat.
    (5) Asupra bunurilor domeniului public se poate constitui servitute numai în cazurile în care 
această grevare este compatibilă cu uzul sau cu interesul public căruia bunurile îi sînt destinate.
    (6) Actele juridice privind înstrăinarea sau dobîndirea, în folosul persoanelor fizice sau al 
persoanelor juridice cu capital privat, a bunurilor domeniului public, inclusiv prin privatizare, 
precum şi actele juridice privind darea acestor bunuri în comodat persoanelor indicate sînt lovite 
de nulitate absolută.
    (7) Bunurile domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale pot circula 
liber, cu excepţia unor categorii de bunuri al căror circuit civil este limitat expres prin lege.
    (8) Nu se permite înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat persoanelor fizice sau 
persoanelor juridice cu capital privat a bunurilor domeniului privat al statului sau al unităţii 
administrativ-teritoriale, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri:
    a) se înstrăinează cu titlu gratuit persoanelor fizice pentru lichidarea consecinţelor 
calamităţilor naturale;
    b) se înstrăinează cu titlu gratuit în procesul privatizării, conform art.43 alin.(3);
    c) reprezintă terenuri care se atribuie persoanelor fizice pentru construcţia de case individuale, 
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în conformitate cu legea.
    d) reprezintă bunuri destinate creării parcului industrial conform prevederilor Legii cu privire 
la parcurile industriale.
    [Art.10 al.(8), lit.d) introdusă prin LP183 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.503]

(9) Nu se permite constituirea uzufructului asupra bunurilor proprietate de stat, precum şi 
asupra bunurilor societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
    [Art.10 al.(9) introdus prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]

Articolul 101. Inventarierea şi delimitarea bunurilor 
                            proprietate publică
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale efectuează inventarierea bunurilor 
proprietate publică şi, în baza listelor de inventariere, asigură delimitarea acestora atît după 
apartenenţă (de stat/locală), cît şi pe domenii (public/privat), în modul şi în termenele stabilite de 
Guvern.
    (2) Listele bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 
administrativ teritoriale se întocmesc  în baza actelor de inventariere.
    (3) Listele bunurilor imobile proprietate publică a statului, coordonate cu autorităţile 
administraţiei publice locale de ambele niveluri pe al căror teritoriu administrativ sînt amplasate 
aceste imobile şi aprobate prin hotărîre de Guvern, servesc temei pentru înregistrarea primară a  
bunurilor respective în registrul bunurilor imobile.
    (4) Listele bunurilor imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 
administrate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, coordonate cu 
autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi cu autorităţile administraţiei 
publice centrale interesate şi aprobate prin decizii ale consiliilor respective de nivelul întîi, 
servesc temei pentru înregistrarea primară a bunurilor respective în registrul bunurilor imobile.
    (5) Listele bunurilor imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 
administrate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, coordonate cu 
autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi  şi cu autorităţile administraţiei publice 
centrale interesate şi aprobate prin decizii ale consiliilor respective de nivelul al doilea, servesc 
temei pentru înregistrarea primară a bunurilor respective în registrul bunurilor imobile.
    (6) Delimitarea bunurilor imobile proprietate publică se finalizează cu înregistrarea drepturilor 
şi a domeniilor în registrul bunurilor imobile.
    (7) Delimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale 
se realizează în modul stabilit de Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.

[Art.101 introdus prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    Articolul 11. Înregistrarea şi evidenţa bunurilor domeniului 
                         public
    (1) La înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a altor bunuri proprietate publică în cadastrul 
bunurilor imobile sau în alt registru de stat, se indică domeniul proprietăţii publice la care se 
raportă bunul înregistrat. 
    (2) În evidenţa contabilă a persoanelor juridice în a căror gestiune se află bunuri ale 
domeniului public, evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct, potrivit normelor aprobate 
de Ministerul Finanţelor.
    (3) Inventarierea bunurilor domeniului public se efectuează, în modul şi în termenele stabilite 
de Guvern, de către persoanele juridice care le gestionează.
    (4) Inventarul bunurilor domeniului public se generalizează de autorităţile publice şi se 
transmite organului abilitat.
    Articolul 12. Administrarea proprietăţii publice
    Administrarea proprietăţii publice include:
    a) elaborarea şi aprobarea programelor de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale şi a 
teritoriilor, prezentarea şi examinarea rapoartelor privind îndeplinirea acestor programe;
    b) elaborarea şi aprobarea listei bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare;
    b1) consolidarea (majorarea) pachetelor de acţiuni şi a cotelor de participare în întreprinderile 
cu capital majoritar de stat şi/sau de interes naţional;

[Art.12 lit.b1) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 
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15.08.14]
    c) trecerea bunurilor proprietate publică dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul în 
condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind proprietatea publică;

[Art.12 lit.c) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    c1) elaborarea, aprobarea şi realizarea, în limita alocaţiilor bugetare, a programelor pentru 
construcţia locuinţelor de serviciu pe terenuri disponibile, aflate în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale sau a instituţiilor publice

[Art.12 lit.c1) introdusă prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
    d) administrarea întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital 
public;
    e) participarea prin reprezentanţi (mandatari) la administrarea societăţilor comerciale cu 
capital public-privat;
    f) realizarea parteneriatului public-privat în condiţiile legii;

[Art.12 lit.f) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    g) darea în locaţiune/arendă sau în comodat ori vînzarea activelor neutilizate de întreprinderile 
de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    h) reorganizarea/restructurarea întreprinderilor de stat/municipale sau a societăţilor comerciale 
cu capital integral sau majoritar public, inclusiv prin atragerea de investiţii private, ori, după caz, 
lichidarea acestora;

[Art.12 lit.h) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    i) ţinerea evidenţei patrimoniului public, efectuarea monitoringului economico-financiar şi 
asigurarea integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului public;
    j) desfăşurarea altor activităţi în domeniu prevăzute de legislaţie.
    Articolul 13. Bunurile nepasibile de privatizare
    (1) Din bunurile nepasibile de privatizare fac parte bunurile domeniului public, patrimoniul 
persoanelor juridice de drept public, precum şi:
    a) obiectivele care asigură capacitatea de apărare şi securitatea statului, ordinea publică;
    b) obiectivele care fac parte din patrimoniul cultural naţional, înscrise în Registrul 
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, cu excepţia celor stabilite de lege;

[Art.13 al.(1), lit.b) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    c) valorile materiale incluse în rezervele de stat şi în rezervele de mobilizare;
    d) obiectivele a căror activitate constituie monopolul statului;
    e) bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile  folosite în interes 
public, resursele naturale  ale zonei economice şi ale platoului continental;
    f) terenurile din fondul apelor, inclusiv terenurile de sub apele folosite în  interes public, 
fondul forestier, fîşiile forestiere de protecţie a apelor şi cele din zonele sanitare, terenurile 
expuse riscului de alunecări;
    g) căile de comunicaţie, pasajele subterane pentru pietoni;
    h) oenotecile care, potrivit legislaţiei în vigoare, fac parte din patrimoniul cultural naţional;
    h1) publicaţiile periodice „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, monitoarele oficiale ale 
raioanelor, ale municipiilor şi monitorul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi 
publicaţiile periodice publice incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare;

[Art.13 al.(1), lit.h1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    i) alte bunuri care, potrivit legislaţiei, fac obiectul exclusiv al proprietăţii  statului sau al 
proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Deopotrivă cu cele indicate la alin.(1), sînt nepasibile de privatizare:
    a) întreprinderile de stat care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor şi a bunurilor, 
certificarea mărfurilor şi a tehnicii, alte întreprinderi de stat care îndeplinesc, în exclusivitate sau 
în parte, funcţii auxiliare ale statului;
    b) întreprinderile de stat/municipale care exploatează drumurile auto, bunurile transportului 
feroviar, aviatic, fluvial şi prin conducte, alte întreprinderi din infrastructura socială şi/sau 
economică de uz sau de interes naţional ori local;
    c) întreprinderile de stat/municipale care editează publicaţii periodice;    

[Art.13 al.(2), lit.c) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
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d) instituțiile medico-sanitare publice.
[Art.13 al.(2), lit.d) introdusă prin LP107 din 09.06.17, MO216-228/30.06.17 art.353]

    (3) Proiectul de listă a bunurilor nepasibile de privatizare se elaborează de organul abilitat, în 
baza propunerilor făcute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. Întreprinderile 
specificate la alin.(2) lit. b şi c) pot fi incluse în listă doar în baza fundamentării economice, 
bugetare, sociale şi juridice.

[Art.13 al.(3) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (4) După generalizarea propunerilor privind includerea în lista bunurilor nepasibile de 
privatizare, organul abilitat prezintă Guvernului proiectul de listă, care, după aprobare, se 
prezintă Parlamentului. Lista bunurilor nepasibile de privatizare poate fi modificată, după caz.
    5) Lista bunurilor nepasibile de privatizare, prezentată în anexă, face parte integrantă a 
prezentei legi.
    Articolul 14. Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor 
                          proprietate publică
    (1) Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică se efectuează în cazul:
    a) trecerii acestor bunuri dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul, în condiţiile 
legislaţiei privind proprietatea publică;
    b) trecerii întreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor acestora, bunurilor distincte 
proprietate a statului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi invers;
    c) trecerii întreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor acestora, bunurilor distincte 
proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale din subordinea unei autorităţi publice 
în subordinea altei autorităţi publice; 
    d) în alte cazuri expres prevăzute de legislaţie.
    (2) Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică din domeniul privat în 
domeniul public se efectuează numai pentru utilitate publică, în modul stabilit de lege.

[Art.14 al.(2) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (3) Transmiterea cu titlu gratuit a întreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor acestora, 
bunurilor distincte proprietate a statului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi invers 
se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Hotărîrile de transmitere a întreprinderilor de stat, subdiviziunilor lor sau a bunurilor 
distincte proprietate a statului se adoptă de Guvern în cazul:

[Art.14 al.(4) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    a) transmiterii în proprietate unităţilor administrativ-teritoriale a întreprinderilor de stat, a 
subdiviziunilor lor, a bunurilor distincte proprietate de stat, inclusiv a cotelor de participare ale 
statului în societăţile comerciale;

[Art.14 al.(4), lit.a) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) constituirii sau reorganizării întreprinderilor de stat;
    c) schimbării subordonării întreprinderilor de stat, societăţilor comerciale cu capital de stat, 
subdiviziunilor lor şi bunurilor imobile proprietate a statului în legătură cu reorganizarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale.

[Art.14 al.(4), lit.c) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (5) Hotărîrile privind reorganizarea autorităţilor administraţiei publice centrale sau delimitarea 
administrativ-teritorială vor fi însoţite de lista instituţiilor publice şi de lista întreprinderilor 
subordonate autorităţii publice antrenate în reorganizare.
    (6) Transmiterea cu titlu gratuit a subdiviziunilor instituţiilor şi întreprinderilor de stat în 
cadrul unui şi aceluiaşi organ central de specialitate fără reorganizarea lor se efectuează prin 
hotărîre a organului respectiv, cu informarea organului abilitat.

[Art.14 al.(6) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (7) Procedura transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică dintr-un domeniu al 
proprietăţii publice în altul sau din proprietatea statului în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale şi invers, precum şi din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte 
autorităţi publice, se stabileşte de Guvern.
    Articolul 15. Concesiunea
    (1) Obiect al concesiunii pot fi bunurile sau serviciile comunale, de transport public, drumurile 
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auto de alternativă, centralele termoelectrice, bazele sportive, bazele de recreaţie, alte bunuri sau 
categorii de servicii publice de uz sau de interes naţional sau local.
    (2) Termenul de concesiune va fi de cel mult 50 de ani.
    (3) Selectarea partenerilor privaţi pentru concesiune se efectuează prin concurs public, 
desfăşurat de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, în condiţiile legislaţiei privind 
concesiunile.
    (4) Terenurile pentru construcţia (renovarea) şi/sau exploatarea obiectului concesiunii pot fi 
transmise partenerului privat cu drept de comodat.
    (5) Partenerul privat ţine, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, evidenţa bunurilor 
construite (renovate) şi exploatate în baza contractului de concesiune.
    (6) Autoritatea publică concedent monitorizează serviciile prestate de partenerul privat, 
precum şi tarifele la aceste servicii, şi este în drept de a cere, în condiţiile legii, rezilierea 
contractului de concesiune în cazul în care partenerul nu îndeplineşte obligaţiile stipulate în 
contract.
    (7) Rezilierea sau modificarea unilaterală a contractului de concesiune este lovită de nulitate 
absolută.
    (8) Bunurile construite (renovate) pe parcursul concesiunii, precum şi îmbunătăţirile aduse lor, 
inseparabile de obiectul concesiunii, sînt proprietate publică şi, după încetarea contractului de 
concesiune, se transmit autorităţii publice.
    (9) Concesiunea resurselor naturale se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 16. Administrarea fiduciară
    (1) Întreprinderile de stat/municipale şi valorile mobiliare (cotele de participare) în societăţile 
comerciale cu capital public sau public-privat se dau în administrare fiduciară prin concurs 
public, desfăşurat de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, potrivit unui 
regulament aprobat de Guvern.
    (2) Contractul de administrare fiduciară se elaborează după un contract-model, aprobat de 
Guvern, se semnează de autoritatea administraţiei publice centrale, în numele Guvernului, sau de 
autoritatea administraţiei publice locale, la decizia consiliului local.
    (3) În cazul în care administratorul fiduciar nu a asigurat atingerea indicilor prevăzuţi de 
contract, ultimul poate fi reziliat la cererea autorităţii administraţiei publice centrale sau locale.
    (4) Mijloacele financiare care revin fondatorului administrării fiduciare a bunurilor proprietate 
publică se transferă la bugetul respectiv.
    Articolul 17. Locaţiunea activelor neutilizate
    (1) Fondurile fixe şi alte active pe termen lung neutilizate de instituţiile publice, de 
întreprinderile de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar 
public (denumite în continuare active neutilizate) pot fi date în locaţiune cu acordul prealabil al 
autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, care va decide asupra modului de selectare a 
locatarului, în conformitate cu legislaţia.

[Art.17 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Contractele de locaţiune încheiate fără acordul indicat la alin.(1) sînt lovite de nulitate 
absolută.
    (3) Nu se admite locaţiunea cu drept de răscumpărare (locaţiunea financiară, leasingul 
financiar) a activelor neutilizate.
    (4) Clauzele esenţiale ale contractului de locaţiune a activelor neutilizate sînt următoarele:
    a) descrierea obiectului locaţiunii;
    b) termenul de locaţiune;
    c) componenţa, cuantumul şi termenul de plată a chiriei şi, după caz, condiţiile şi modul de 
indexare şi/sau de modificare a cuantumului chiriei;
    d) modul de restituire a obiectului locaţiunii şi, după caz, condiţiile de prelungire a locaţiunii.
    (5) Termenul contractului de locaţiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de 
stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în 
listele bunurilor nepasibile de privatizare, cu excepţia activelor din cadrul parcurilor industriale, 
nu poate depăşi un an.

[Art.17 al.(5) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
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(51) Termenul contractului de locaţiune a bunurilor imobile ale  întreprinderilor de 
stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul 
parcului industrial nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de parc 
industrial.

[Art.17 al.(51) introdus prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (6) Cuantumul contractual al chiriei care se plăteşte pentru activele neutilizate nu trebuie să fie 
mai mic decît cuantumul minim al chiriei calculat conform legii. Plata chiriei pentru activele 
neutilizate se efectuează exclusiv în mijloace băneşti.
    (7) Mijloacele financiare obţinute din locaţiunea activelor neutilizate, după acoperirea 
cheltuielilor aferente locaţiunii lor, sînt folosite prioritar la plata restanţelor întreprinderii de 
stat/municipale sau ale societăţii comerciale faţă de bugetul public naţional şi a restanţelor la 
plata salariilor. Mijloacele financiare rămase după efectuarea acestor plăţi se investesc prioritar 
în dezvoltarea întreprinderii de stat/municipale ori a societăţii comerciale, la decizia consiliului 
ei.

[Art.17 al.(7) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (8) Rezilierea sau modificarea unilaterală a contractelor de locaţiune a activelor neutilizate sînt 
lovite de nulitate absolută.
    (9) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale respective verifică corectitudinea 
încheierii contractelor de locaţiune a activelor neutilizate.
    Articolul 18. Vînzarea activelor neutilizate
    (1) Activele neutilizate pot fi vîndute la decizia consiliului întreprinderii de stat/municipale 
sau al societăţii comerciale cu capital integral sau majoritar public, avînd acordul prealabil al 
autorităţii administraţiei publice centrale sau locale.

[Art.18 al.(1) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 
01.01.10]
    (2) Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale, ale societăţilor comerciale cu 
capital integral sau majoritar public, precum şi ale instituţiilor publice, se vînd în modul stabilit 
de Guvern.

[Art.18 al.(2) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (3) Contractul de vînzare-cumpărare a activelor neutilizate încheiat cu încălcarea prevederilor 
alin.(1) şi (2) este lovit de nulitate absolută.
    (4) Mijloacele financiare obţinute din vînzarea activelor neutilizate, după acoperirea 
cheltuielilor aferente vînzării lor, sînt folosite prioritar la achitarea restanţelor întreprinderii faţă 
de bugetul public naţional, iar mijloacele financiare rămase se investesc în dezvoltarea 
întreprinderii.
    (5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale respective verifică corectitudinea 
încheierii contractelor de vînzare-cumpărare a activelor neutilizate.
    (6) Încăperile nelocuibile neutilizate, precum şi terenurile care au devenit active neutilizate ale 
întreprinderilor de stat/municipale sau ale societăţilor comerciale cu capital public, cu excepţia 
bunurilor imobile din cadrul parcurilor industriale, nu cad sub incidenţa prezentului articol. 
Bunurile indicate sînt pasibile de privatizare în modul stabilit la art. 50 şi 54.

[Art.18 al.(6) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    Articolul 19. Atragerea de investiţii private în societăţile 
                         comerciale cu capital public sau public- privat
    (1) Atragerea de investiţii private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public 
sau public-privat se efectuează prin:
    a) plasarea, cu participarea investitorilor privaţi, a acţiunilor emisiunii suplimentare a 
societăţilor pe acţiuni;

[Art.19 al.(1), lit.a) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) desfăşurarea, cu participarea investitorilor privaţi, a emisiunii obligaţiunilor societăţii pe 
acţiuni;
    c) atragerea în societăţile cu răspundere limitată a unor noi asociaţi investitori privaţi sau 
vînzarea la concurs investiţional a părţii sociale proprietate publică;
    d) fondarea, în comun cu investitorii privaţi, a societăţilor comerciale cu capital public-privat;
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    e) constituirea de parteneriate public-private în condiţiile legii;
[Art.19 al.(1), lit.e) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]

    f) alte modalităţi prevăzute de legislaţie.
    (2) Atragerea de investiţii pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau 
public-privat se efectuează în temeiul unui studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea 
administraţiei publice centrale în coordonare cu organul abilitat sau de consiliul local.
    (3) Selectarea investitorilor privaţi, precum şi atragerea investiţiilor private în dezvoltarea 
societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat se efectuează în modul stabilit de 
Guvern.

[Art.19 al.(3) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    Articolul 20. Evidenţa patrimoniului public
    (1) Evidenţa întregului patrimoniu public se ţine în registrul patrimoniului public, care este un 
sistem de colectare, păstrare şi prelucrare a informaţiei cu caracter juridic şi financiar din 
domeniu.
    (2) Registrul patrimoniului public conţine informaţii despre valoarea de bilanţ a patrimoniului 
public al Republicii Moldova din teritoriul ei şi din străinătate, precum şi despre modalităţile şi 
rezultatele utilizării acestui patrimoniu.
    (3) Registrul patrimoniului public reflectă caracterul şi valoarea de bilanţ a patrimoniului 
public, conform situaţiei de la 1 ianuarie al anului de gestiune, al organizaţiilor care dispun de un 
astfel de patrimoniu, al autorităţilor publice şi al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea. 
    (4) Registrul patrimoniului public include:
    a) subregistrul patrimoniului instituţiilor publice;
    b) subregistrul patrimoniului întreprinderilor de stat/municipale;
    c) subregistrul acţiunilor (cotelor sociale) proprietate publică;
    d) subregistrul bunurilor proprietate de stat date în administrare economică societăţilor 
comerciale;

[Art.20 al.(4), lit.d) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    e) subregistrul parteneriatelor public-private;

[Art.20 al.(4), lit.e) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
e1) subregistrul bunurilor imobile proprietate publică a statului;
[Art.20 al.(4), lit.e1) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]

    f) subregistre speciale.
    (5) Registrul patrimoniului public este ţinut de organul abilitat, în modul stabilit de Guvern.
    (6) Autorităţile publice prezintă organului abilitat rapoarte privind valoarea de bilanţ a 
patrimoniului public, modalităţile şi rezultatele folosirii lui, potrivit situaţiei de la 1 ianuarie al 
fiecărui an.
    (7) Organul abilitat prezintă, la cerere, autorităţilor publice competente informaţii cu titlu 
gratuit, iar altor persoane contra plată, al cărei cuantum se aprobă de Guvern.
    (8) Organul abilitat întocmeşte anual balanţa patrimoniului public al Republicii Moldova 
conform situaţiei de la 1 ianuarie al anului curent şi al celui precedent.
    (9) Balanţa patrimoniului public al Republicii Moldova conţine următoarele informaţii:
    a) balanţa patrimoniului de stat în întregime pe ţară şi în fiecare ramură a economiei naţionale 
în parte, în comparaţie cu anul precedent;
    b) balanţa patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale în întregime pe ţară şi în fiecare 
unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, în comparaţie cu anul precedent;
    c) analiza modalităţilor şi eficienţei utilizării patrimoniului public în anul de gestiune, în 
comparaţie cu anul precedent.
    Articolul 21. Monitoringul financiar al proprietăţii publice 
    (1) Activitatea întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar public este supusă monitoringului financiar în scopul consolidării 
disciplinei financiare şi al sporirii eficienţei utilizării patrimoniului public.
    (2) Monitoringul financiar al activităţii întreprinderilor de stat şi al activităţii societăţilor 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor, 
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iar cel al activităţii întreprinderilor municipale şi al activităţii societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar al unităţii administrativ-teritoriale - de către autorităţile administraţiei 
publice locale.
    (3) Monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu 
capital integral sau majoritar public se efectuează în conformitate cu prezenta lege şi cu un 
regulament aprobat de Guvern. Rezultatele monitoringului financiar se prezintă autorităţilor 
publice competente şi Guvernului.

[Art.21 al.(3) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
Capitolul  III

PRIVATIZAREA  PROPRIETĂŢII  PUBLICE
    Articolul 22. Obiectul privatizării
    (1) Obiect al privatizării pot fi următoarele bunuri proprietate publică:
    a) pachetele de acţiuni;
    b) părţile sociale;
    c) încăperile nelocuibile, inclusiv cele date în locaţiune, cu excepţia celor nominalizate la 
art.50 alin.(3);
    d) construcţiile nefinalizate;
    d1) întreprinderile de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice;

[Art.22 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    e) bunurile imobile, mobile şi complexele de bunuri;

[Art.22 al.(1), lit.e) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    f) terenurile aferente bunurilor care se privatizează sau bunurilor private, inclusiv terenurile 
pentru construcţii, cu excepţia celor nominalizate la art.53 alin.(5).
    (2) Obiect al privatizării pot fi şi bunurile restituite în proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale în urma rezilierii/anulării contractelor de vînzare-cumpărare, bunurile 
transmise de persoane fizice sau juridice în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-
teritoriale, inclusiv în urma convertirii datoriilor în acţiuni.
    (3) Nu pot fi obiect al privatizării bunurile specificate la art.13 şi nici bunurile imobile sau 
bunurile mobile pasibile de înregistrare de stat, dreptul de proprietate publică asupra cărora nu a 
fost înregistrat în modul stabilit de lege.
    Articolul 23. Modalităţile de privatizare
    (1) Privatizarea se efectuează prin următoarele modalităţi:
    a) vînzare la Bursa de Valori;
    b) vînzare la licitaţie cu strigare;
    c) vînzare prin concurs comercial sau investiţional, inclusiv în bază de proiecte individuale.
    (2) În cazurile prevăzute de prezenta lege, privatizarea se efectuează şi prin:
    a) vînzare la licitaţie cu reducere;
    b) vînzare la licitaţie fără anunţarea preţului iniţial;
    b1) vînzare de acţiuni în condiţiile ofertei publice;

[Art.23 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    c) transmitere de acţiuni cu titlu gratuit;
    d) transmitere de acţiuni întru onorarea datoriilor certe ale statului;
    e) schimb de bunuri, inclusiv acţiuni, pasibile de privatizare.

[Art.23 al.(2), lit.e) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 
vigoare 15.08.14]

(3) Privatizarea se efectuează conform regulamentelor aprobate de Guvern.
    [Art.23 al.(3) introdus prin LP287 din 16.12.16, MO9-18/13.01.17 art.30]
    Articolul 24. Aplicarea modalităţilor de privatizare
    (1) Privatizarea de acţiuni se efectuează prin următoarele modalităţi principale:
    a) vînzare la Bursa de Valori; sau
    b) vînzare prin concurs comercial ori investiţional, inclusiv în bază de proiecte individuale; 
sau

[Art.24 al.(1), lit.b) modificată prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 
vigoare 15.08.14]
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c) schimb de acţiuni.
    [Art.24 al.(1), lit.c) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 
vigoare 15.08.14]
    (2) Privatizarea cotelor sociale în capitalul social al societăţilor comerciale, construcţiilor 
nefinalizate, bunurilor imobile, mobile şi complexelor acestora, complexelor patrimoniale unice, 
terenurilor pentru construcţii, precum şi încăperilor nelocuibile, cu excepţia celor date în 
locaţiune, se efectuează prin următoarele modalităţi:

[Art.24 al.(2) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    a) vînzare la licitaţie; sau

[Art.24 al.(2), lit.a) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) vînzare prin concurs comercial ori investiţional; sau

[Art.24 al.(2), lit.b) modificată prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 
vigoare 15.08.14]

c) schimb de bunuri.
[Art.24 al.(2), lit.c) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în 

vigoare 15.08.14]
    (3) Modalitatea de privatizare se stabileşte în funcţie de necesitatea atragerii de investiţii 
capitale şi/sau a păstrării profilului de activitate al obiectului privatizării, şi/sau a îmbunătăţirii 
activităţii lui, şi/sau în funcţie de alte scopuri;

[Art.24 al.(3) modificat prin LP287 din 16.12.16, MO9-18/13.01.17 art.30]
[Art.24 al.(3) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 

15.08.14]
    (4) Privatizarea publicaţiilor periodice publice se efectuează conform prevederilor Legii 
privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

[Art.24 al.(4) introdus prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    Articolul 25. Participanţii la privatizare
    La privatizare pot participa în calitate de cumpărători:
    a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
    b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizi, în conformitate cu legea;
    c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit.a) şi b).
    Articolul 26. Incompatibilităţi la privatizare
    (1) Nu pot fi participanţi la privatizare:
    a) persoanele juridice de drept public, instituţiile publice, întreprinderile de stat/municipale, 
societăţile comerciale în al căror capital social pachetul de acţiuni sau cota socială proprietate 
publică constituie cel puţin 25%;
    b) persoanele care au participat anterior la privatizare şi nu au îndeplinit condiţiile contractului 
de vînzare-cumpărare, din a căror vină contractele de vînzare-cumpărare au fost reziliate sau 
declarate nule;
    c) persoanele juridice aflate în proces de lichidare benevolă sau în proces de insolvabilitate.
    (2) Nu pot participa concomitent la privatizarea unui şi aceluiaşi bun:
    a) persoana juridică şi alt participant la privatizare care exercită control asupra acestei 
persoane juridice sau persoana juridică ce exercită control asupra unui alt participant la 
privatizare, sau persoana juridică şi un alt participant la privatizare care se găsesc sub un control 
comun; sau
    b) persoanele juridice ai căror administratori  sînt soţi, rude sau afini pînă la gradul doi 
inclusiv sau la care aceste persoane deţin, singuri sau împreună, control asupra unui alt 
participant la privatizare;
    c) soţii, rudele sau afinii de pînă la gradul doi inclusiv.
    (3) Prin control, în sensul alin.(2), se înţelege pachetul de acţiuni sau cota socială ce constituie 
cel puţin 25% din capitalul social al persoanei juridice.
    (4) Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin.(2) este o declaraţie pe proprie răspundere 
semnată de participantul la privatizare.
    (5) Prevederile alin.(2)-(4) nu se referă la cumpărătorii de acţiuni proprietate publică la Bursa 
de Valori.
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    (6) Constatarea incompatibilităţii de orice formă, prevăzute la alin.(1) şi (2), dă vînzătorului 
dreptul să excludă participantul la privatizare din orice fază a acestui proces. Contractul de 
vînzare-cumpărare încheiat cu o astfel de persoană poate fi declarat nul.
    (7) Nulitatea contractului de vînzare-cumpărare care a intervenit în condiţiile alin.(6) are ca 
efect restituirea în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale a bunului privatizat, 
cu reţinerea despăgubirii din suma pe care persoana vinovată a plătit-o în legătură cu faptul că a 
încheiat şi/sau a executat contractul de vînzare-cumpărare.
    Articolul 27. Bunurile pasibile de privatizare
    (1) Întreprinderile de stat/municipale, societăţile comerciale cu capital public sau public-
privat, alte bunuri proprietate publică neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare pot fi 
privatizate după ce vor fi înscrise în lista bunurilor supuse privatizării, aprobată de Guvern sau de 
autoritatea administraţiei publice locale. Excepţie de la această regulă fac terenurile aferente 
bunurilor supuse privatizării şi bunurilor private, încăperile nelocuibile date în locaţiune, precum 
şi bunurile specificate la art. 22 alin. (2).

[Art.27 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Proiectul de listă a bunurilor supuse privatizării se elaborează de organul abilitat sau de 
autoritatea administraţiei publice locale.
    (3) Avizele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, propunerile acţionarilor 
(asociaţilor) societăţilor comerciale şi cele ale altor beneficiari referitor la proiectul de listă a 
bunurilor supuse privatizării au un caracter consultativ.
    (4) În lista bunurilor supuse privatizării pot fi incluse:
    a) întreprinderile de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice, şi societăţile comerciale 
cu capital public sau public-privat;

[Art.27 al.(4), lit.a) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) încăperile nelocuibile, cu excepţia celor date în locaţiune;
    c) bunurile imobile, mobile şi complexele de bunuri;

[Art.27 al.(4), lit.c) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    d) bunurile pasibile de privatizare în baza unor proiecte individuale;
    e) construcţiile nefinalizate a căror edificare a fost finanţată de la bugetul de stat sau de la 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    f) terenurile din domeniul privat al proprietăţii publice atribuite pentru construcţii.

[Art.27 al.(4), lit.f) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (5) În lista bunurilor supuse privatizării se indică:
    a) întreprinderea şi sediul ei;
    b) valoarea nominală a unei acţiuni şi numărul de acţiuni supuse privatizării;
    c) cuantumul capitalului social şi cota socială proprietate publică în acesta;
    d) altă informaţie, după caz.
    (6) Lista bunurilor proprietate a statului supuse privatizării şi lista bunurilor proprietate a 
unităţilor administrativ-teritoriale supuse privatizării se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală.
    (7) Actele juridice de privatizare a bunurilor neînscrise în lista bunurilor supuse privatizării 
sînt lovite de nulitate absolută. Excepţie de la această regulă fac  terenurile aferente bunurilor 
supuse privatizării sau bunurilor private şi încăperile nelocuibile date în locaţiune.
    Articolul 28.  Efectele aprobării listei bunurilor supuse 
                          privatizării
    (1) În procesul de pregătire a bunurilor de privatizare, vînzătorul instituie comisiile de 
privatizare respective, procedurile instituirii şi funcţionării cărora se stabilesc în regulamente 
aprobate de Guvern.
    (2) La data intrării în vigoare a hotărîrii de aprobare a listei bunurilor proprietate a statului 
supuse privatizării, autorităţile administraţiei publice centrale sînt obligate, la solicitarea 
organului abilitat, să asigure prezentarea materialelor necesare pentru expunerea bunurilor la 
privatizare.
    (3) În privinţa întreprinderilor de stat/municipale sau a societăţilor comerciale cu capital 
majoritar public incluse în lista bunurilor supuse privatizării sînt interzise, fără acordul scris al 
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organului abilitat sau al consiliului local, următoarele acţiuni:
    a) înstrăinarea bunurilor imobile sau a fondurilor fixe mobile, cu excepţia celor care se 
transmit cu titlu gratuit la balanţa persoanelor juridice de drept public, a instituţiilor publice sau a 
întreprinderilor de stat/municipale;
    b) depunerea în gaj, transmiterea în administrare fiduciară sau în concesiune;
    c) modificarea capitalului social ori a cotei sociale ce aparţin statului sau unităţii 
administrativ-teritoriale;
    d) reorganizarea sau lichidarea benevolă.
     Articolul 29.  Organizarea procesului de pregătire 
                           a bunurilor de privatizare
    În cadrul pregătirii bunului de privatizare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale:
    a) efectuează, după caz, restructurarea întreprinderii supuse privatizării ulterioare;
    b) organizează inventarierea şi evaluarea patrimoniului supus privatizării, asigură pregătirea 
informaţiei despre cuantumul creanţelor şi obligaţiilor financiare ale întreprinderii;
    c) soluţionează problemele ce ţin de înregistrarea (reînregistrarea) bunurilor pasibile de 
înregistrare de stat, de grevările publice ale bunurilor supuse privatizării, după caz;
    d) în cazul existenţei, în cadrul bunului supus privatizării, a unor bunuri din rezervele 
materiale de stat, din rezervele de mobilizare sau ale obiectivelor protecţiei civile, informează 
din timp autorităţile împuternicite să administreze aceste bunuri despre privatizarea bunului şi 
necesitatea stabilirii modalităţii de folosire ulterioară a bunurilor;
    e) aprobă condiţiile sociale şi investiţionale de privatizare a patrimoniului public;
    f) întreprind alte măsuri necesare privatizării.
    Articolul 30. Administrarea specială
    (1) La pregătirea de privatizare a întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale 
cu capital majoritar public, în cazuri excepţionale (lipsa administratorului întreprinderii sau 
organului de conducere, tărăgănarea restructurării sau a privatizării etc.), organul abilitat sau 
consiliul local poate institui, în condiţiile legii, o administrare specială.
    (2) Constituirea administrării speciale se efectuează prin:
    a) eliberarea din funcţie a administratorului întreprinderii de stat/municipale sau al societăţii 
comerciale cu capital majoritar public şi desemnarea unui nou administrator;
    b) încetarea împuternicirilor reprezentantului (mandatarului) statului sau al unităţii 
administrativ-teritoriale în societăţile comerciale cu capital public-privat şi desemnarea unui nou 
reprezentant (mandatar);
    c) alte măsuri, după caz.
    (3) În cadrul administrării speciale, administratorul şi contabilul-şef sînt obligaţi să asigure:
    a) inventarierea patrimoniului (activului şi pasivului) întreprinderii;
    b) confruntarea creanţelor şi obligaţiilor financiare ale întreprinderii;
    c) actualizarea bilanţului contabil al întreprinderii;
    d) rezilierea sau anularea, în modul stabilit, a contractelor ilegale sau evident inechitabile;
    e) întreprinderea unor alte măsuri prevăzute de lege.

Articolul 31.  Restructurarea şi reorganizarea întreprinderilor
                          în cadrul administrării speciale
    (1) Restructurarea întreprinderii de stat/municipale sau a societăţii comerciale cu capital public 
supuse privatizării se efectuează conform unui plan de restructurare şi privatizare a întreprinderii, 
aprobat de organul abilitat sau de consiliul local.
    (2) Elaborarea şi realizarea planului de restructurare şi privatizare ulterioară a întreprinderii se 
efectuează din contul ei. Dacă întreprinderea nu funcţionează, elaborarea şi realizarea planului 
pot fi efectuate din contul organului abilitat sau al autorităţii administraţiei publice locale.
    (3) Elaborarea planului de restructurare şi privatizare ulterioară a întreprinderii şi controlul 
asupra executării lui se efectuează în conformitate cu un regulament aprobat de Guvern.
    (4) Reorganizarea întreprinderii supuse privatizării se efectuează după o procedură aprobată de 
Guvern.
    (5) Societatea comercială constituită prin reorganizarea întreprinderii de stat/municipale 
devine succesorul ei în drepturi.
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    Articolul 32. Inventarierea bunului supus privatizării
    (1) În cazul bunurilor supuse privatizării prin concurs, inclusiv în bază de proiect individual, 
precum şi în cazurile stabilite de organul abilitat sau de consiliul local, se va efectua 
inventarierea patrimoniului (activului şi pasivului) întreprinderii sau bunului distinct.
    (2) Cheltuielile de inventariere a patrimoniului sînt suportate de întreprinderea supusă 
privatizării sau, după caz, de vînzător.
    (3) În urma inventarierii activelor întreprinderii supuse privatizării, se întocmesc:
    a) proces-verbal privind bunurile care se includ în componenţa patrimoniului supus 
privatizării;
    b) lista bunurilor din rezervele materiale de stat, din rezervele de mobilizare, ale obiectivelor 
de protecţie civilă, ale infrastructurii comunale şi a altor bunuri din domeniul public care se 
transmit statului sau unităţii administrativ-teritoriale, sau întreprinderii în baza unui contract de 
întreţinere a acestor bunuri;
    c) lista bunurilor de menire neproductivă (social-culturală, de deservire etc.), care se transmit 
statului sau unităţii administrativ-teritoriale, sau întreprinderii în baza unui contract de 
întreţinere.
    (4) Bunurile aflate în litigiu, în urmărire, precum şi cele supuse înregistrării de stat, însă 
neînregistrate, se înscriu într-o listă separată, cu menţiunile respective.
    (5) În baza inventarierii patrimoniului întreprinderii supuse privatizării, se actualizează 
bilanţul contabil al întreprinderii.
    Articolul 33. Certificatul de datorii ale întreprinderii 
                         la buget
    (1) În procesul inventarierii patrimoniului întreprinderii supuse privatizării, organul fiscal 
eliberează, în termenele stabilite de legislaţia fiscală, un certificat de datorii la buget ale 
întreprinderii. 
    (2) Certificatul de datorii la buget, eliberat de organul fiscal, va reflecta datoriile întreprinderii 
supuse privatizării la orice tip de impozite şi taxe la bugetul public naţional, inclusiv penalităţile 
şi amenzile, precum şi orice datorie, în formă de credit şi garanţie de stat, faţă de Ministerul 
Finanţelor.
    (3) Certificatul de datorii la buget, eliberat conform alin.(2), este o probă exclusivă şi 
irevocabilă a datoriilor întreprinderii supuse privatizării la bugetul public naţional, la data 
întocmirii sale.
    Articolul 34. Preţul bunului supus privatizării
    (1) Preţul bunului supus privatizării se stabileşte în conformitate cu prezenta lege sau cu 
legislaţia privind activitatea de evaluare.

[Art.34 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Preţul iniţial de vînzare a bunului supus privatizării se stabileşte de vînzător.
    (3) Modul de stabilire a preţului iniţial de vînzare a acţiunilor (cotelor sociale) supuse 
privatizării se aprobă de Guvern.
    Articolul 35. Grevările publice ale obiectelor privatizării
    (1) Cumpărătorului i se poate stabili, în condiţiile legii, obligaţia de a permite folosirea 
limitată, în interes public, a terenurilor şi a altor bunuri imobile supuse privatizării.
    (2) Informaţia privind grevările publice se include în comunicatul informativ, în contractul de 
vînzare-cumpărare şi, după caz, în registrul bunurilor imobile, precum şi în alte registre.
    (3) Grevarea publică are forţă juridică pentru toate actele juridice ulterioare efectuate în raport 
cu bunul privatizat pînă la încetarea sa.
    (4) Grevarea publică poate înceta înainte de termen sau poate fi modificată prin hotărîre de 
organul abilitat ori de consiliul local în cazul:
    a) decăderii sau schimbării interesului public în grevare;
    b) devenirii imposibile a grevării publice sau înrăutăţirii esenţiale a posibilităţii de folosire la 
destinaţie a bunului imobil grevat.
    (5) În cazul în care încalcă grevările publice stabilite în contractul de vînzare-cumpărare, 
cumpărătorul, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, poate fi obligat:
    a) să execute în natură condiţiile grevării publice;
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    b) să repare paguba cauzată statului sau unităţii administrativ-teritoriale.
    Articolul 36. Transmiterea activelor nepasibile 
                         de privatizare
    (1) Bunurile din rezervele materiale de stat, din rezervele de mobilizare sau ale obiectivelor 
protecţiei civile nepasibile de privatizare, care se află la balanţa întreprinderii supuse privatizării 
sau la balanţa întreprinderii privatizate, se transmit prin act:
    a) autorităţii administraţiei publice locale, instituţiei publice, întreprinderii de stat/municipale 
sau societăţii comerciale cu capital public, cu titlu gratuit; ori
    b) întreprinderii de stat/municipale sau societăţii comerciale privatizate, pentru întreţinere 
contra plată, în bază de contract.
    (2) Cumpărătorul are obligaţia de a întreţine în bază de contract bunurile care nu au fost 
incluse în componenţa patrimoniului supus privatizării, dar care sînt legate, prin construcţie 
şi/sau prin locul amplasării lor, de bunurile imobile supuse privatizării.
    (3) Contractul de întreţinere a bunurilor specificate la alin.(2) se încheie de către autoritatea 
administraţiei publice centrale sau locale în conformitate cu un contract-model aprobat de 
Guvern.
    (4) Plata pentru întreţinerea bunurilor specificate la alin.(2) o efectuează statul, prin 
intermediul autorităţii administraţiei publice centrale, sau unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, prin intermediul autorităţii administraţiei publice locale.
    (5) Bunurile indicate la alin.(2) se reflectă în evidenţa contabilă a întreprinderii privatizate, în 
contul extrabilanţier respectiv şi în anexele la bilanţul contabil.
    (6) Bunurile de menire socială care, anterior, au fost date întreprinderilor privatizate cu drept 
de administrare economică nu pot fi înstrăinate de acestea, ci se transmit la balanţa autorităţii 
administraţiei publice locale sau a întreprinderilor de stat/municipale, sau a societăţilor 
comerciale cu capital public ori se privatizează drept complexe de bunuri imobile.
    (7) Bunurile distincte specificate la alin.(2) şi (6) nu pot fi puse sub urmărire pentru obligaţiile 
întreprinderii şi nici incluse în masa debitoare a acesteia.
    Articolul 37. Dosarul bunului supus privatizării
    (1) La privatizarea acţiunilor sau cotelor sociale care constituie cel puţin 1/3 din capitalul 
social al societăţii comerciale, precum şi a construcţiilor nefinalizate, a bunurilor imobile, mobile 
sau a complexelor de bunuri, a complexelor patrimoniale unice, a încăperilor nelocuibile, a 
terenurilor pentru construcţii, vînzătorul întocmeşte dosarul bunului supus privatizării.

[Art.37 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Dosarul bunului supus privatizării se întocmeşte din documentele prezentate de 
administratorul bunului sau de instituţia publică la a cărei balanţă se află construcţia nefinalizată, 
încăperea nelocuibilă sau un alt asemenea bun distinct supus privatizării, din alte documente, 
după caz.
    (3) Administratorul şi alte persoane cu funcţie de răspundere ale întreprinderii supuse 
privatizării sau ale instituţiei publice au obligaţia să prezinte documentele, necesare întocmirii 
dosarului bunului supus privatizării, în termenul indicat în solicitare, confirmînd prin semnătură 
plenitudinea şi caracterul veridic al datelor comunicate.
    (4) Persoanele specificate la alin.(3) poartă răspundere pentru prezentarea de informaţie 
neveridică sau pentru prezentarea tardivă a documentelor, sau pentru neprezentarea lor la dosarul 
bunului supus privatizării.
    Articolul 38. Expunerea bunurilor la privatizare
    (1) Bunurile proprietate publică înscrise în lista bunurilor supuse privatizării se expun la 
privatizare conform deciziei vînzătorului.
    (2) Decizia vînzătorului prevede:
    a) denumirea (componenţa) bunului expus la privatizare, alte date ce individualizează bunul;
    b) lista bunurilor care nu constituie obiect al privatizării, după caz;

[Art.38 al.(2), lit.b) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    c) modalitatea de privatizare;
    d) preţul iniţial, în afara cazului de privatizare fără anunţul preţului;
    e) alte date, după caz.
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    (3) În temeiul deciziei de expunere a bunului la privatizare se întocmeşte un comunicat 
informativ, care trebuie să conţină informaţii despre bunul supus privatizării corespunzător 
modalităţii de privatizare. 
    (4) Comunicatul informativ privind expunerea bunului la privatizare trebuie să fie semnat de 
vînzător şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală.
    (5) Nu se admit restricţii sau condiţii speciale la vînzarea de acţiuni ale statului din societăţile 
pe acţiuni pînă la înstrăinarea tuturor acţiunilor statului supuse privatizării din aceste societăţi. 
    (6) Asupra participanţilor la privatizare care achiziţionează acţiuni proprietate publică nu se 
răsfrînge obligaţia de a efectua ofertă publică privind achiziţionarea acţiunilor societăţii 
privatizate, obligaţie stabilită de legislaţia privind societăţile pe acţiuni şi de legislaţia privind 
piaţa valorilor mobiliare.
    Articolul 39. Vînzarea de acţiuni la Bursa de Valori
    (1) Acţiunile supuse privatizării se vînd la Bursa de Valori conform regulilor bursei şi 
procedurilor stabilite în regulament, aprobat de Guvern.
    (2) Vînzătorul şi Bursa de Valori vor informa potenţialii investitori şi societatea civilă despre 
preţurile şi volumul vînzărilor de acţiuni proprietate publică şi vor întreprinde măsuri pentru 
asigurarea transparenţei procesului de privatizare.
    Articolul 40. Licitaţia cu strigare
    (1) Procedurile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei cu strigare la privatizarea patrimoniului 
public se stabilesc în regulament, aprobat de Guvern.
    (2) La licitaţia cu strigare, condiţia de bază este preţul maxim propus pentru bunul expus la 
vînzare.
    Articolul 41. Concursul comercial şi concursul investiţional
    (1) Prin concurs comercial sau concurs investiţional pot fi privatizate pachete de acţiuni sau 
părţi sociale care constituie mai mult de 50% din capitalul social al societăţii comerciale, 
întreprinderi de stat/municipale, precum şi complexe de bunuri imobile. 
    (2) Se consideră comercial concursul la care condiţia de bază este preţul maxim propus pentru 
bunul expus la vînzare.
    (3) Se consideră investiţional concursul la care cumpărătorul, pe lîngă preţul maxim propus 
pentru bunul expus la vînzare, îşi asumă obligaţii investiţionale, preponderent capitale.
    (4) Vînzătorul poate stabili anumite cerinţe faţă de participanţii la concursul comercial sau 
concursul investiţional în funcţie de specificul bunului supus privatizării şi al obligaţiilor 
postprivatizare cu caracter economic, investiţional şi de altă natură, stipulate în caietul de sarcini. 
Cerinţele menţionate se indică în comunicatul informativ şi în contractul de vînzare-cumpărare.
    (5) Procedurile de organizare şi desfăşurare a concursului comercial şi a celui investiţional se 
stabilesc în regulament, aprobat de Guvern.
    Articolul 42. Licitaţia cu reducere
    (1) Procedura de organizare şi desfăşurare a licitaţiei cu reducere se stabileşte în regulament, 
aprobat de Guvern.
    (2) Preţul iniţial de vînzare la licitaţia cu reducere se stabileşte astfel încît să nu fie mai mic 
decît preţul iniţial indicat în comunicatul informativ de vînzare a bunului la ultimul concurs sau 
la ultima licitaţie cu strigare.
    Articolul 43. Privatizarea fără anunţul preţului 
                          iniţial, privatizarea cu titlu gratuit 
                          şi vînzarea de acţiuni în condiţiile 
                          ofertei publice

[Art.43 titlul în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (1) Privatizarea fără anunţul preţului iniţial se permite numai în cazurile stabilite de Guvern.
    (2) La privatizarea fără anunţul preţului iniţial a pachetelor de acţiuni sau a cotelor sociale care 
constituie mai mult de 50% din capitalul social al societăţii comerciale, precum şi a bunurilor 
imobile, mobile sau a complexelor de bunuri, construcţiilor nefinalizate, criteriul de bază al 
stabilirii cîştigătorului este volumul investiţiilor necesare revitalizării bunului expus la vînzare.

[Art.43 al.(2) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (3) Pachetele de acţiuni expuse de cel puţin 6 ori la privatizare şi nevîndute se transmit, cu titlu 
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gratuit, prin hotărîre a vînzătorului, emitentului lor ca acţiuni de tezaur dacă cota acţiunilor este 
mai mică de 10% din capitalul social al emitentului. Dacă însă cota are un alt cuantum, acţiunile 
pot fi transmise cu titlu gratuit emitentului numai la decizia Guvernului.
    (4) Privatizarea fără anunţul preţului iniţial şi privatizarea cu titlu gratuit se efectuează în 
modul stabilit de Guvern.
    (5) În cazul în care acţionarul societăţii pe acţiuni în care statul sau unitatea administrativ-
teritorială deţine un pachet de acţiuni cu drept de vot a făcut de sine stătător sau cu persoane 
afiliate o ofertă publică de procurare a acţiunilor acestei societăţi, conform cerinţelor legislaţiei, 
vînzătorul este în drept să vîndă la preţul propus în oferta publică acţiunile proprietate publică, 
dacă aceste acţiuni:
    a) sînt incluse în lista bunurilor supuse privatizării; şi
    b) constituie mai puţin de 10% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate de 
societatea pe acţiuni.

[Art.43 al.(5) introdus prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    Articolul 44. Privatizarea în bază de proiecte individuale
    (1) Bunurile proprietate publică de o importanţă deosebită pentru economia naţională sau 
pentru economia locală se privatizează prin concurs investiţional, în bază de proiecte individuale, 
cu suportul unui consultant financiar independent.
    (2) Proiectul individual de privatizare se elaborează de autorităţile administraţiei publice 
centrale sau locale şi se aprobă de Guvern.
    (3) Proiectul individual de privatizare va conţine:
    a) analiza activităţii financiare şi a competitivităţii producţiei fabricate (lucrărilor executate, 
serviciilor prestate);
    b) valoarea patrimoniului;
    c) mărimea pachetului de acţiuni (cotei sociale) expus la vînzare;
    d) modul de vînzare a acţiunilor (cotei sociale) şi condiţiile de plată a preţului de vînzare;
    e) complexul de măsuri organizatorice, tehnologice, investiţionale şi de altă natură necesare;
    f) obligaţiile minime postprivatizare ale cumpărătorului;
    g) alte clauze ce ţin de particularităţile bunului supus privatizării.

Articolul 441. Consolidarea pachetelor de acţiuni
    (1) Consolidarea pachetelor de acţiuni  se efectuează în scopul majorării pachetelor de acţiuni 
ale statului în întreprinderile cu capital majoritar de stat şi/sau de interes naţional.
    (2) Consolidarea pachetelor de acţiuni se efectuează prin:
    a) procurarea de către stat a pachetelor de acţiuni proprietate privată a persoanelor fizice sau 
juridice;
    b) schimbul de bunuri, inclusiv acţiuni, pasibile privatizarii  pe acţiuni  proprietate privată a 
persoanelor fizice sau juridice.
    (3) Consolidarea pachetelor de acţiuni se efectuează în baza unui regulament aprobat de  
Guvern

[Art.441 introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 
15.08.14]
    Articolul 45. Termenele şi modul de plată a bunurilor
                          privatizate
    (1) Plata bunurilor privatizate se efectuează potrivit regulamentelor respective aprobate de 
Guvern.
    (2) La privatizare se admite plata în rate. Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizii achită 
prin plată unică costul bunurilor privatizate.
    (3) La privatizarea bunului prin plată în rate, prima tranşă a plăţii este de cel puţin 50% din 
preţul de vînzare şi trebuie efectuată pînă la încheierea contractului de vînzare-cumpărare.
    (4) Tranşele ulterioare ale plăţii bunului privatizat pot fi eşalonate pe o perioadă de pînă la 3 
ani şi se vor efectua trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei 
calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii.
    (5) Modul de indexare a tranşelor ulterioare ale plăţii bunului privatizat se stabileşte de 
Guvern.
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    (6) În cazul neefectuării plăţii în termenele stabilite în contract, cumpărătorul plăteşte pentru 
fiecare zi de întîrziere o penalitate de 0,1 la sută din suma neachitată.
    Articolul 46. Respingerea ofertei sau a cererii de privatizare 
                         din cauza  actelor de corupţie
    (1) Comisia de privatizare respinge oferta sau cererea de privatizare în cazul în care se 
constată documentar că participantul la privatizare care a prezentat-o  a propus ori a consimţit să 
propună oricărui membru al comisiei o favoare sub orice formă, o angajare sau un alt serviciu ca 
recompensă pentru anumite acţiuni (inacţiuni) sau decizii în avantajul său.
    (2) Respingerea ofertei sau a cererii de privatizare din motivele indicate la alin.(1) se va 
consemna în proces-verbal şi se va comunica în scris participantului la privatizare.
    (3) Vînzătorul va raporta organelor competente fiecare caz de corupţie, în modul stabilit de 
legislaţie.

Capitolul  IV
PARTICULARITĂŢILE  PRIVATIZĂRII 

UNOR  CATEGORII  DE  BUNURI
    Articolul 47. Achitarea datoriilor certe ale statului 
                         faţă de participanţii la privatizare
    (1) Datoriile certe ale statului faţă de participanţii la privatizare pot fi achitate, la solicitarea 
acestora, din contul acţiunilor societăţilor pe acţiuni supuse privatizării, în care cota statului nu 
depăşeşte 33%.

[Art.47 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Lista societăţilor pe acţiuni supuse privatizării ale căror acţiuni se află în proprietatea 
statului şi se vor folosi la achitarea datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare 
se aprobă de Guvern.
    (3) Datoriile certe ale statului faţă de participanţii la privatizare se achită în modul şi în 
termenele stabilite de Guvern.
    Articolul 48. Determinarea cotei-părţi valorice a
                         participantului la privatizare în bunurile 
                         atribuite în natură. Lichidarea întreprinderilor
                         agricole
    (1) Cota-parte valorică ce revine fiecărui participant la privatizare în bunurile atribuite în 
natură unui grup de coproprietari din patrimoniul întreprinderii agricole privatizate se determină 
în modul stabilit de Guvern.

[Art.48 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) În cazul în care întreprinderea agricolă a încetat să funcţioneze fără a fi lichidată în modul 
stabilit de legislaţie şi/sau nu a finalizat repartizarea bunurilor către deţinătorii de cote valorice, 
primăria instituie o comisie de reorganizare sau de lichidare care se învesteşte cu funcţiile şi 
obligaţiile comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole.
    Articolul 49. Reorganizarea şi privatizarea 
                         întreprinderilor intergospodăreşti
    (1) Întreprinderile intergospodăreşti care nu şi-au schimbat forma juridică de organizare şi nu 
au fost privatizate în conformitate cu legislaţia se transformă în societăţi pe acţiuni sau în 
societăţi cu răspundere limitată în temeiul hotărîrii adunării generale a fondatorilor (succesorilor 
lor). 
    (2) În cazul în care o parte din fondatorii unei întreprinderi nu mai există sau nu au succesori, 
drepturile lor le preia consiliul raional ori consiliul municipal pe al căror teritoriu a fost situată 
întreprinderea.
    (3) Comisia de reorganizare a întreprinderii intergospodăreşti, creată prin hotărîrea indicată la 
alin.(1), întocmeşte un tabel-calcul de atribuire a acţiunilor (cotelor sociale) fondatorilor 
întreprinderii (succesorilor lor).
    (4) Acţiunile (cotele sociale) ale societăţilor comerciale create conform alin.(1) care nu pot fi 
distribuite din cauza lipsei fondatorilor se transmit cu titlu gratuit în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu s-a aflat sediul acestor fondatori.
    (5) Tabelul-calcul de atribuire a acţiunilor (cotelor sociale) ale fondatorilor întreprinderii 
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intergospodăreşti, împreună cu documentele de fundamentare, se aprobă de consiliul raional ori 
de consiliul municipal.
    Articolul 50. Privatizarea încăperilor nelocuibile 
    (1) Încăperile nelocuibile proprietate publică date în locaţiune se privatizează în modul stabilit 
de Guvern.
    (2) Preţul iniţial de privatizare a încăperilor nelocuibile se determină în funcţie de valoarea lor 
de piaţă, definită în raportul de evaluare întocmit de evaluator. 
    (3) Nu sînt pasibile de privatizare:
    a) încăperile nelocuibile din clădirile în care sînt amplasate autorităţi publice, întreprinderi, 
organizaţii şi instituţii de stat/municipale (cu excepţia subsolurilor ori parterului acestor clădiri, 
în cazul în care au fost prevăzute în documentele de proiectare sau de inventariere tehnică pentru 
amplasarea bunurilor de menire socială, şi a încăperilor din subsoluri, etaje tehnice în care nu 
sînt amplasate noduri ale reţelelor inginereşti);

[Art.50 al.(3), lit.a) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    b) bunurile imobile care constituie patrimoniu cultural naţional, cu excepţia celor permise 
pentru vînzare/cumpărare în conformitate cu legislaţia;

[Art.50 al.(3), lit.b) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    c) bunurile imobile în a căror privinţă sînt adoptate decizii de demolare în conformitate cu 
planul general de dezvoltare a localităţii;
    d) încăperile amplasate pe traseele reţelelor inginereşti, în pasajele subterane pentru pietoni şi 
în alte locuri de uz comun;
    e) încăperile în care sînt amplasate noduri ale reţelelor inginereşti;
    f) încăperile al căror cost a fost inclus în costul unor alte bunuri care se privatizează.
    Articolul 51. Privatizarea construcţiilor nefinalizate
    (1) Obiectivele nefinalizate a căror construcţie a fost finanţată de la bugetul public şi la care 
lucrările de construcţie şi de montaj au fost sistate ulterior se privatizează:
    a) prin vînzare la licitaţie, în modul stabilit de Guvern, în cazul în care au fost incluse în lista 
construcţiilor nefinalizate supuse privatizării;
    b) prin includere în capitalul social al societăţii comerciale, cu majorarea corespunzătoare a 
cotei publice.
    (2) În procesul pregătirii de privatizare a construcţiei nefinalizate, organizaţia la a cărei balanţă 
se află construcţia este obligată:
    a) să o înregistreze în registrul bunurilor imobile;
    b) să remită vînzătorului extras din registrul bunurilor imobile, precum şi documentaţia de 
proiect şi deviz, actele de primire-predare a lucrărilor efectuate, în termen de o lună de la data 
solicitării. 
    (3) În cazul în care lipsesc, documentele indicate la alin.(2) se restabilesc, cu titlu gratuit, la 
cererea vînzătorului, de către instituţiile publice, întreprinderile de stat/municipale şi de către 
autorităţile administraţiei publice respective.
    Articolul 52. Formarea şi privatizarea complexului
                         de bunuri imobile
    (1) Complexul de bunuri imobile se formează în baza construcţiilor nefinalizate, bunurilor 
imobile proprietate publică, bunurilor imobile restituite autorităţilor administraţiei publice în 
urma lichidării întreprinderilor, bunurilor imobile neutilizate ale întreprinderilor de 
stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat supuse 
restructurării şi privatizării ulterioare, precum şi, după caz, a terenurilor aferente acestor bunuri.
    (2) Includerea în complexul de bunuri imobile a celor din domeniul ocrotirii sănătăţii, 
învăţămîntului, culturii şi al gospodăriei comunale se efectuează cu acordul prealabil scris al 
autorităţii publice centrale de specialitate.
    (3) Complexul de bunuri imobile se formează fără fondarea în baza lui a unei persoane 
juridice şi are ca scop eficientizarea privatizării.
    (4) Complexul de bunuri imobile supus privatizării se expune, după caz, la vînzare împreună 
cu terenul aferent acestor bunuri.
    (5) Vînzarea terenului înainte de privatizarea bunurilor care se află pe el este lovită de nulitate 
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absolută.
    Articolul 53. Privatizarea terenurilor aferente
    (1) Privatizarea terenurilor aferente bunurilor care se privatizează şi bunurilor private se 
efectuează în conformitate cu prezenta lege, cu legislaţia funciară şi cu alte acte legislative. 
Procedura privatizării lor se stabileşte prin regulament, aprobat de Guvern.
    (2) Actele în al căror temei proprietarii de bunuri privatizate sau de întreprinderi private deţin 
în posesiune şi folosinţă terenurile aferente lor, cu excepţia contractelor de arendă, se anulează.
    (3) După privatizarea de către două sau mai multe persoane a tuturor părţilor (încăperilor 
nelocuibile) ale clădirii sau ale construcţiei, coproprietarii acesteia sînt în drept:
    a) să încheie contract de locaţiune a terenului aferent bunului privatizat; sau
    b) să dobîndească în proprietate comună pe cote-părţi terenul respectiv.
    (4) La privatizarea terenului aferent bunului privatizat, cumpărătorului nu i se transmite şi 
dreptul de proprietate asupra obiectivelor infrastructurii inginereşti care se folosesc pentru 
asigurarea necesităţilor publice.
    (5) Nu pot fi privatizate terenurile:
    a) din domeniul public;
    b) aferente bunurilor din rezervele materiale de stat, din rezervele de mobilizare sau aferente 
bunurilor obiectivelor de protecţie civilă nepasibile de privatizare;
    c) poluate cu substanţe chimice sau radioactive ori infectate cu preparate biologice 
periculoase;
    d) care, potrivit unor alte acte legislative, nu pot fi înstrăinate.
    Articolul 54. Privatizarea terenurilor pentru construcţii
    Privatizarea, în cazurile stabilite prin hotărîre de Guvern, a terenurilor proprietate publică a 
statului se efectuează numai în privinţa terenurilor atribuite în scop de construcţie. Procedura 
privatizării unor astfel de terenuri se stabileşte prin regulament, aprobat de Guvern.

Capitolul  V
CONTRACTUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE

    Articolul 55. Forma contractului de vînzare-cumpărare
    (1) Contractul de vînzare-cumpărare se încheie în forma prevăzută de legislaţie, în baza 
rezultatelor licitaţiei, ale concursului sau ale privatizării prin altă modalitate stabilită de prezenta 
lege.
    (2) Contractul de vînzare-cumpărare se autentifică notarial în cazurile prevăzute de lege sau 
prin acord al părţilor. Cheltuielile de autentificare sînt suportate de cumpărător.
    Articolul 56. Trecerea dreptului de proprietate 
                         asupra bunului privatizat
    (1) Dreptul de proprietate asupra bunului privatizat trece la cumpărător după plata integrală a 
preţului bunului. În cazul plăţii în rate a acţiunilor (cotelor sociale), dreptul de proprietate trece la 
cumpărător proporţional achitării fiecărei rate scadente. 
    (2) Dreptul de proprietate asupra bunului imobil ori asupra unui alt bun privatizat, care, 
conform legii, este supus înregistrării de stat, trece la cumpărător la data înregistrării.
    (3) Drept temei pentru înregistrarea de stat a trecerii dreptului de proprietate asupra bunului 
privatizat serveşte contractul de vînzare-cumpărare şi, după caz, actul de predare-primire a 
bunului sau dispoziţia de transmitere a acţiunilor (cote sociale). Cheltuielile de înregistrare sînt 
suportate de cumpărător.
    Articolul 57. Mijloacele de garantare a executării 
                         contractelor de vînzare-cumpărare
    (1) Executarea contractelor de vînzare-cumpărare se garantează în modul stabilit de prezenta 
lege, de legislaţia civilă, contravenţională şi penală, precum şi de clauzele acestor contracte.
    (2) Pînă la plata deplină a preţului bunului vîndut, inclusiv în rate, şi pînă la executarea 
integrală a obligaţiilor postprivatizare prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare, 
cumpărătorul nu este în drept, fără acordul prealabil scris al vînzătorului:
    a) să vîndă, să dea în gaj ori să înstrăineze/transmită în orice alt mod obiectul contractului, 
inclusiv activele pe termen lung ale întreprinderii;

[Art.57 al.(2), lit.a) modificată prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
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    b) să transfere, integral sau parţial, obligaţiile sale contractuale;
    c) să modifice capitalul social al societăţii comerciale cumpărate ori să decidă asupra 
reorganizării ei.
    (3) Restricţiile indicate la alin.(2) se înscriu în registrul respectiv în baza contractului de 
vînzare-cumpărare. Restricţiile se radiază din registru în baza certificatului vînzătorului privind 
achitarea integrală a bunului vîndut în rate şi/sau privind îndeplinirea de către cumpărător a 
tuturor obligaţiilor postprivatizare prevăzute în contract.
    (4) Dacă cumpărătorul bunului privatizat nu îndeplineşte obligaţiile postprivatizare, contractul 
de vînzare-cumpărare poate fi reziliat în condiţiile prezentei legi.
    (5) În cazul indicat la alin.(4), cumpărătorului i se restituie suma plătită pentru bunul 
privatizat, din ea reţinîndu-se valoarea prejudiciului cauzat:
    a) întreprinderii privatizate, inclusiv valoarea prejudiciului efectiv, legat de diminuarea valorii 
de piaţă a activelor nete (cuantumului capitalului propriu) ale acesteia la data restituirii în 
comparaţie cu data privatizării;
    b) vînzătorului, inclusiv cheltuielile suportate de acesta la privatizarea bunului şi venitul ratat 
prin scăderea preţului de vînzare a bunului, expus în repetate rînduri la privatizare, în comparaţie 
cu privatizarea iniţială.
    Articolul 58. Finanţarea administrării şi privatizării 
                         bunurilor proprietate publică
    (1) Din mijloacele financiare obţinute din privatizarea bunurilor proprietate publică, vînzătorul 
reţine o cotă în proporţie de 5% pentru acoperirea cheltuielilor de restructurare şi privatizare a 
acestor bunuri.
    (2) În cheltuielile de restructurare şi privatizare a bunurilor proprietate publică intră şi 
cheltuielile aferente:
    a) pregătirii de privatizare a bunurilor proprietate publică, inclusiv cheltuielile de evaluare a 
patrimoniului, de audit şi de restructurare a întreprinderilor pasibile de privatizare care nu 
funcţionează;
    b) restabilirii documentaţiei de proiect şi deviz a construcţiei nefinalizate supuse privatizării;
    c) pregătirii dosarelor la bunurile supuse privatizării, publicării comunicatelor informative şi a 
rezultatelor privatizării;
    c1) achitării serviciilor prestate de registratorii independenţi;

[Art.58 al.(2), lit.c1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    d) desfăşurării licitaţiilor şi a concursurilor, inclusiv în bază de contracte încheiate cu 
organizaţiile selectate prin concurs public;
    e) informării investitorilor şi a societăţii civile despre desfăşurarea privatizării şi rezultatele ei;
    f) soluţionării litigiilor judecătoreşti izvorîte din raporturile de administrare şi de restructurare 
a bunurilor proprietate publică supuse privatizării;
    g) desfăşurării activităţii postprivatizare, inclusiv cheltuielile de soluţionare a litigiilor de 
privatizare;
    h) dotării tehnice a vînzătorului; 
    h1) desfăşurării activităţilor ce ţin de lichidarea/reorganizarea întreprinderilor de 
stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public;

[Art.58 al.(2), lit.h1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    i) unor alte acţiuni prevăzute de lege.
    (3) Mijloacele financiare indicate la alin.(1) şi (2) se utilizează în modul stabilit de Guvern.
    Articolul 59. Veniturile din privatizarea proprietăţii publice
    Mijloacele financiare obţinute din administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice se 
utilizează în conformitate cu legea bugetară.

Capitolul VI
ACTIVITĂŢILE  POSTPRIVATIZARE

    Articolul 60. Activităţile postprivatizare
    (1) Activităţile postprivatizare se desfăşoară în următoarele direcţii principale:
    a) executarea obligaţiilor contractuale, inclusiv a obligaţiilor investiţionale, sociale şi de altă 
natură asumate de cumpărători prin contracte de vînzare-cumpărare;
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    b) exercitarea de către vînzători a controlului asupra executării obligaţiilor asumate de 
cumpărători prin contracte de vînzare-cumpărare;
    c) monitoringul activităţii economico-financiare a întreprinderilor privatizate;
    d) modificarea sau încetarea contractelor de vînzare-cumpărare, după caz;
    e) soluţionarea litigiilor de privatizare;
    f) întreprinderea unor alte acţiuni în domeniu prevăzute de lege.
    (2) Activităţile postprivatizare sînt coordonate de vînzător.
    (3) Pentru efectuarea controalelor postprivatizare şi expertizelor, precum şi pentru soluţionarea 
litigiilor de privatizare, vînzătorul poate să antreneze specialişti cu experienţă în domeniile 
respective.
    Articolul 61. Susţinerea întreprinderilor în 
                         perioada postprivatizare
    Susţinerea de către stat şi de către unităţile administrativ-teritoriale a întreprinderilor în 
perioada postprivatizare se efectuează prin:
    a) apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor privatizate;
    b) crearea unui climat investiţional favorabil;
    c) atragerea asistenţei tehnice la elaborarea şi realizarea business-planurilor de către 
întreprinderile mici şi mijlocii create în procesul privatizării;
    d) alte metode prevăzute de lege.
    Articolul 62. Apărarea dreptului de proprietate 
                         asupra bunurilor privatizate
    (1) Statul garantează dreptul de proprietate asupra bunurilor privatizate. Caracterul licit al 
privatizării se prezumă.
    (2) Apărarea dreptului de proprietate asupra bunului privatizat se asigură în modul prevăzut de 
lege şi de contractul de vînzare-cumpărare.
    (3) Statul nu garantează dreptul de proprietate asupra bunurilor amplasate în localităţile din 
stînga Nistrului şi în municipiul Bender, privatizate fără coordonare cu Guvernul Republicii 
Moldova în modul stabilit.
    Articolul 63. Supravegherea postprivatizare
    (1) Supravegherea postprivatizare se exercită asupra executării obligaţiilor asumate de 
cumpărători:
    a) prin contracte de vînzare-cumpărare;
    b) prin contracte de întreţinere a bunurilor proprietate publică nepasibile de privatizare 
conform art.36 alin.(2);
    c) prin contracte de locaţiune a terenurilor aferente bunurilor privatizate, rămase în proprietate 
publică.
    (2) Supravegherea asupra executării obligaţiilor cumpărătorului potrivit contractului de 
vînzare-cumpărare se efectuează în privinţa:
    a) conformităţii sumei, modului şi termenelor de plată a preţului bunului privatizat cu clauzele 
respective din contract;
    b) păstrării de către întreprinderea privatizată a genurilor de activitate stipulate în contract;
    c) conformităţii naturii, volumului şi termenelor de efectuare a investiţiilor contractuale;
    d) executării obligaţiilor contractuale de natură tehnologică;
    e) executării obligaţiilor contractuale de natură socială;
    e1) capitalizării investiţiilor efectuate în societatea comercială privatizată;

[Art.63 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    f) respectării unor alte obligaţii contractuale, după caz.
    (3) În procesul supravegherii postprivatizare, vînzătorul este în drept să ia cunoştinţă de 
registrele contabile, documentaţia tehnică şi de altă natură aferentă executării obligaţiilor 
contractuale, iar la faţa locului, de patrimoniul respectiv şi de integritatea lui.
    (4) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în contractul de întreţinere a bunului 
nepasibil de privatizare se exercită în privinţa:
    a) conformităţii condiţiilor de întreţinere a bunului cu cele prevăzute în contract;
    b) utilizării şi păstrării integrităţii obiectului contractului;
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    c) respectării unor alte obligaţii contractuale.
    (5) Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în contractul de locaţiune a terenului 
aferent se exercită de către locator în privinţa:
    a) folosinţei terenului la destinaţie;
    b) respectării cerinţelor ecologice şi de mediu;
    c) conformităţii sumei, modului şi termenelor de plată pentru folosinţa terenului cu clauzele 
respective ale contractului de locaţiune;
    d) respectării unor alte obligaţii contractuale asumate de cumpărător, după caz.
    (6) În cazul depistării de încălcare a obligaţiilor asumate de cumpărător, vînzătorul are dreptul:
    a) să rezilieze, prin acordul părţilor sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, contractul de 
vînzare-cumpărare; ori
    b) să înainteze acţiune în revendicare a bunurilor proprietate publică depistate în posesiunea şi 
folosinţa cumpărătorului care însă nu au fost reflectate în bilanţul contabil sau în actul de 
predare-primire, sau în componenţa construcţiei nefinalizate, sau în suprafaţa încăperii 
nelocuibile privatizate; şi
    c) să ceară, în modul stabilit, plata de penalităţi şi repararea prejudiciului în partea neacoperită 
de penalităţi; şi, după caz,
    d) să înainteze demers în organele de urmărire penală.
    (7) La îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare, 
vînzătorul eliberează un certificat cumpărătorului în care se atestă că acesta din urmă a executat 
toate obligaţiile contractuale, ceea ce are ca efect încetarea dreptului de supraveghere 
postprivatizare.

[Art.63 al.(7) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (8) Reprezentantul vînzătorului abilitat să exercite funcţiile de supraveghere postprivatizare nu 
este în drept să le exercite asupra întreprinderii în care există conflict de interese. În cazul în care 
soţul sau soţia, copiii, rudele sau afinii săi de pînă la gradul doi inclusiv au un interes patrimonial 
în întreprinderea supusă supravegherii, reprezentantul este obligat să informeze vînzătorul despre 
conflictul de interese şi să-şi decline atribuţiile de supraveghere a întreprinderii.
    Articolul 64. Capitalizarea investiţiilor private
    (1) Investiţiile private efectuate în societatea pe acţiuni privatizată conform contractului de 
vînzare-cumpărare, încheiat ca rezultat al concursului investiţional, sînt folosite la majorarea 
capitalului propriu al societăţii pe acţiuni exclusiv:

[Art.64 al.(1) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    a) prin subscrierea, contra investiţii, a cumpărătorului (investitorului) la acţiunile emisiunii 
suplimentare, publice sau închise, efectuate de societatea pe acţiuni privatizată; şi/sau
    b) prin crearea unei rezerve prevăzute de legislaţie drept parte integrantă a capitalului propriu 
al societăţii pe acţiuni.
    (2) Emisiunea suplimentară de acţiuni, care prevede subscrierea la ele contra investiţii 
efectuate potrivit contractului de vînzare-cumpărare, se va desfăşura în conformitate cu legislaţia 
privind societăţile pe acţiuni, cu legislaţia privind valorile mobiliare şi cu prezenta lege.
    (3) Emisiunea suplimentară de acţiuni, care prevede subscrierea la ele contra investiţii 
efectuate potrivit contractului de vînzare-cumpărare, se efectuează după încetarea supravegherii 
postprivatizare în legătură cu executarea tuturor obligaţiilor contractuale în termen de un an sau, 
după caz, pe parcursul executării contractului de vînzare-cumpărare, cu acordul prealabil scris al 
vînzătorului.

[Art.64 al.(3) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (4) Acordul indicat la alin. (3) se eliberează în cazul în care cumpărătorul realizează în 
termenele stabilite investiţiile asumate şi alte obligaţii contractuale.

[Art.64 al.(4) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (5) Acţiunile emisiunii suplimentare se grevează la cererea vînzătorului pînă la realizarea 
integrală a obligaţiilor contractuale.
    (6) În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare încheiat prin concurs a fost declarat nul, 
sînt nule şi acţiunile subscrise contra investiţii efectuate în procesul executării contractului.
    (7) Investiţiile prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare nu pot fi efectuate în contul 
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împrumutului luat sub orice formă de la întreprinderea privatizată.
    (8) Investiţiile efectuate de cumpărător nu pot fi folosite în subscrierea la obligaţiunile pe care 
le plasează societatea pe acţiuni privatizată sau în stingerea datoriilor cumpărătorului faţă de 
societatea pe acţiuni.
    (9) Investiţiile efectuate în societatea cu răspundere limitată potrivit contractului de vînzare-
cumpărare se capitalizează în conformitate cu prezentul articol.

[Art.64 al.(9) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    Articolul 65. Modificarea şi încetarea contractului de 
                         vînzare-cumpărare
    (1) Modificările contractului de vînzare-cumpărare nu pot afecta condiţiile de privatizare 
privind preţul şi termenul de achitare stabilite în contract, stingerea datoriilor asumate, volumul 
total al investiţiilor, termenul final de realizare a programului investiţional.

[Art.65 al.(1) în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (2) Contractul de vînzare-cumpărare încetează prin:
    a) executare a tuturor obligaţiilor lui;
    b) reziliere cu acordul părţilor;
    c) reziliere în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile;
    d) anulare în modul stabilit de lege.
    (3) Contractul de vînzare-cumpărare poate fi reziliat la cererea uneia dintre părţi numai în 
cazul încălcării esenţiale, definite în lege sau în contract.
    (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte integral preţul stabilit în contractul de vînzare-
cumpărare sau nu îndeplineşte obligaţiile contractuale, vînzătorul iniţiază procedura de reziliere a 
contractului, inclusiv prin instanţă de judecată.
    (5) În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare este reziliat sau anulat din vina 
vînzătorului, despăgubirea cumpărătorului se efectuează de la bugetul respectiv.
    Articolul 66. Anularea contractului de vînzare-cumpărare
    Temeiuri pentru anularea contractului de vînzare-cumpărare sînt:
    a) vînzarea bunului către o persoană care nu poate fi participant la privatizare;
    b) acordarea unor înlesniri sau facilităţi nelegitime cumpărătorului;
    c) privatizarea printr-o modalitate care diferă de cele stabilite de prezenta lege;
    d) temeiurile expres prevăzute de prezenta lege pentru declararea nulităţii absolute a 
contractului de vînzare-cumpărare;
    e) alte temeiuri prevăzute de legislaţie.
    Articolul 67. Soluţionarea litigiilor de privatizare
    (1) Litigiile de privatizare pot fi soluţionate pe cale amiabilă, în arbitraj sau pe cale judiciară.
    (2) Litigiile de privatizare care nu au fost soluţionate pe cale amiabilă sau în arbitraj sînt de 
competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova, după competenţa 
acestora.
    (3) Termenul de prescripţie pentru înaintarea în instanţă de judecată a acţiunii care a luat 
naştere din litigii de privatizare este de 3 ani.
    (4) La soluţionarea litigiilor de privatizare se aplică legea materială şi procedurală a Republicii 
Moldova.
    (5) Acţiunile, apelurile, recursurile legate de litigiile de privatizare şi înaintate de vînzător în 
instanţă de judecată sînt scutite de plata taxei de stat.
    Articolul 68. Păstrarea documentelor de privatizare
    Documentele ce ţin de încheierea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a bunurilor supuse 
privatizării se păstrează la vînzător, cumpărător şi la întreprinderea privatizată timp de 5 ani, 
după care se predau în arhivă în modul stabilit.

Capitolul  VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 69. Transparenţa administrării şi deetatizării
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prezenta gratuit, la cererea 
organului abilitat, materialele şi informaţiile necesare executării prezentei legi.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea vor prezenta anual 
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Guvernului, pînă la 15 aprilie, rapoarte privind totalurile administrării şi deetatizării proprietăţii 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul precedent.

[Art.69 al.(2) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (3) Guvernul va prezenta anual în Parlament, pînă la 1 iulie, un raport privind totalurile 
administrării şi deetatizării proprietăţii publice pentru anul precedent.

[Art.69 al.(3) modificat prin LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
    (4) Informaţia despre totalurile procesului de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice 
se face accesibilă prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:
    a) a balanţei anuale a patrimoniului public al Republicii Moldova;
    b) a raportului anual al Guvernului privind rezultatele administrării şi deetatizării proprietăţii 
publice;
    c) a raportului anual al organului abilitat privind veniturile din privatizare şi cheltuielile de 
restructurare, lichidare şi privatizare a bunurilor;
    d) a rapoartelor semestriale ale organului abilitat privind desfăşurarea deetatizării şi rezultatele 
ei.
    (5) Persoanele care încalcă prezenta lege, precum şi alte acte normative în partea ce ţine de 
privatizare poartă răspundere disciplinară, contravenţională, civilă şi, după caz, penală. 
    Articolul 70. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 
    (2) În situaţiile juridice de privatizare în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, în a căror privinţă au fost încheiate contracte de vînzare-cumpărare, se vor aplica 
prevederile actelor legislative în vigoare pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Articolul 71.Concordarea legislaţiei în vigoare 
                         cu prezenta lege
    (1) Guvernul, în termen de 8 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va asigura reexaminarea şi anularea de către autorităţile administraţiei publice centrale a 
actelor lor normative care contravin prezentei legi;
    c) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu 
prezenta lege.
    (2) Pînă la conformarea cu prezenta lege, legile şi alte acte normative vor acţiona în partea 
care nu contravine prezentei legi.
    Articolul 72. Abrogarea unor acte legislative
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.337), cu modificările ulterioare;
    Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-
1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.518), cu modificările 
ulterioare;
    Legea nr.57-XIV din 10 iunie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii 
pe Acţiuni “Tverskoi vinzavod” (Federaţia Rusă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1998, nr.60-61, art.415);
    Legea nr.69-XIV din 2 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii 
pe Acţiuni “Viorica-Cosmetic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73, 
art.481);
    Legea nr.75-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii 
pe Acţiuni “Orlovski vinodelceski zavod” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 
nr.77-78, art.525);
    Legea nr.76-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii 
pe Acţiuni “Penzenski vinzavod” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.77-78, 
art.527), cu modificările ulterioare;
    Legea nr.77-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii 
pe Acţiuni “Ufimski vinzavod «Dacia-Fenix»” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 
nr.77-78, art.529), cu modificările ulterioare;
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    Legea nr.78-XIV din 8 iulie 1998 cu privire la Proiectul individual de privatizare a Societăţii 
pe Acţiuni “Barnaulski moldvinzavod” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.77-
78, art.531), cu modificările ulterioare;
    Legea nr.233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a 
întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, 
nr.19-21, art.76), cu modificările ulterioare;
    Legea nr.566-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la Proiectul individual de privatizare a 
Societăţii pe Acţiuni “Moldtelecom” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.118-
119, art.554);
    Legea nr.1309-XIV din 19 octombrie 2000 cu privire la privatizarea întreprinderilor din 
industria tutunului şi industria vinificaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, 
nr.166-168, art.1209), cu modificările ulterioare;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1377-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la aprobarea 
proiectului individual de privatizare a S.A. “Votkinski vinzavod” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1997, nr.82-83, art.672), cu modificările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr.121-XVI. Chişinău, 4 mai 2007.

anexa
    [Anexa modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Anexa modificată prin LP287 din 16.12.16, MO9-18/13.01.17 art.30]
    [Anexa modificată prin LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]
    [Anexa modificată prin LP192 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.592]

[Anexa în redacţia LP204 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.607]
 [Anexa modificată prin LP151 din 22.07.11, MO131-133/12.08.11 art.415]
[Anexa modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
[Anexa modificată prin LP224-XVI din 30.10.08, MO198-200/07.11.08 art.725]
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Anexă 
 

Lista bunurilor nepasibile de privatizare 
 

Societăţi pe acţiuni 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Sediul IDNO 
Capitalul 
social (lei) 

Preţul 
nominal 

al 
acţiunii 

(lei) 

Cota statului 

nr. de 
acţiuni 

% 

 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

1 S.A. 
„Combinatul de 
Panificaţie din 
Chişinău 
«Franzeluţa»”  

Chişinău,  
str. Sarmizegetusa  
nr. 30 

1002600004030 37450040 20 983203 52,51 

2 S.A. „Combi-
natul de Vinuri 
«Cricova»”  

Chişinău, C r icova,  
str. Ungureanu  
nr. 1 

1003600086062 173425100 100 1734251 100 

Ministerul Economiei 
3 Societatea pe 

Acțiuni  Moldo-
Rusă 
„Moldovagaz” 

Chişinău,  
str. Albişoara  
nr. 38 

1003600005148 1332908000 100 4708876 35,33 

4  S.A. „Centrul 
Internaţional de 
Expoziţii 
«Moldexpo»”  

Chişinău,  
str. Ghioceilor  
nr. 1 

1003600091219 2679060 100 26790 100 

        
6 S.A. 

„Termoelectrica
” 

Chişinău, 
str. Meşterul 
Manole nr.3 

 

1003600026295 554051660 10 55405166 100 

61 S.A. „Centrala 
Electrică cu 
Termoficare 
Nord din Bălți” 

Bălți, 
str. Ștefan cel Mare 

nr. 168 
 

1002602003945 117074300 10 11707430 100 

Ministerul Finanţelor 
7 S.A.  „Loteria 

Naţională a 
Moldovei” 

Chişinău,  
str. Cosmonauţilor 
nr. 7 

1011600023774 250000 100 2500 100 

Ministerul Culturii 
8 S.A. „Moldova-

Film” 
Chişinău,  
şos. Hînceşti  
nr. 61 

1002600005956 28447930 10 2844793 100 

 

 
Întreprinderi de stat și municipale 

Nr. 
crt. 

Denumirea Sediul IDNO 
Capitalul social 

(lei) 
 

1 2 3 4 5 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

9 Î.S. „Centrul Republican de 
Pedologie Aplicată” 

Chişinău, str. Cosmonauţilor  
nr. 6 

1003600037477 3831800 

10 Î.S. „Institutul de Proiectări 
«Indalproiect»” 

Chişinău, bd. Cuza-Vodă nr. 5/1 1003600017198 107713 

11 Î.S. „Centrul de Standardizare şi 
Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi 
Produselor Cerealiere” 

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 162 

1002600005875 32800 

12 Î.S. „Centrul de Standardizare şi 
Experimentare a Calităţii 
Producţiei de Conserve” 

Chişinău, str. Uzinelor nr. 19 1003600122658 188736 
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13 Î.S. „Centrul de Stat pentru 

Atestarea şi Omologarea 
Produselor de Uz Fitosanitar şi a 
Fertilizanţilor” 

Chişinău, str. Sarmizegetusa  
nr. 16A 

1003600079866 2444550 

14 Întreprinderea de Stat pentru 
Cercetare în Selecţia şi Hibridarea 
Suinelor „Moldsuinhibrid” 

Orhei, str.  Nistreană nr. 50 1004606001507 9707480 

15 Î.S. „Centrul Republican pentru 
Ameliorarea şi Reproducția 
Animalelor” 

raionul Anenii Noi,  
satul Maximovca 

1003600120621 2785027 

16 Î.S. „Combinatul de Vinuri de 
Calitate «Mileştii Mici»” 

raionul Ialoveni,   
satul Mileştii Mici 

1002601002907 11253000 

17 Î.S. „Centrul de Carantină, 
Identificare, Expertize de Arbitraj 
şi Dezinfectare a Producţiei” 

Chişinău, str.  Meşterul Manole nr. 
4 

1009600004501 16762973 

18 Î.S. „Centrul de Stat pentru 
Certificarea Materialului 
Semincer” 

Chişinău, str. Meşterul Manole nr. 4 1009600003467 4360950 

19 Î.S. „Institutul de Tehnică 
Agricolă «Mecagro»” 

Chişinău, str. Miron Costin nr. 7 1003600102162 32801270 

20 Î.S. „Centrul Naţional de 
Verificare a Calităţii Producţiei 
Alcoolice” 

Chişinău, str. Grenoble nr. 128U 1003600067023 20128720 

Ministerul Economiei 

21 Î.S. „Moldelectrica” Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 
78 

1002600004580 438864030 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

22 Î.S. „Administraţia de Stat a 
Drumurilor” 

Chişinău, str. Bucuriei nr. 12A 1003600023559 17082650 

23 Î.S. „Calea Ferată din Moldova” Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab  
nr. 48 

1002600001257 2128240632 

24 Î.S. „Gările şi Staţiile Auto” Chişinău, str.  Mitropolit Varlaam 
nr. 58 

1006600030066 22732632 

25 Î.S. „Centrul de Medicină al 
Aviaţiei Civile” 

Chişinău, bd. Dacia nr. 60/2 1002600053658 1312068 

26 Întreprinderea de Stat pentru 
Utilizarea Spaţiului Aerian  
şi Deservirea Traficului  
Aerian „MoldATSA” 

Chişinău, bd. Dacia nr. 80/4 1003600022806 116790219 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

27 Î.S. „Centrul Republican 
Experimental Protezare, 
Ortopedie şi Reabilitare” 

Chişinău, str. Romană nr. 1 1003600032782 19630000 

Ministerul Culturii 

28 Î.S. „Filarmonica Naţională 
«Serghei Lunchevici»”  

Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 
nr. 78 

1003600037248 4033157 

29 Î.S. „Teatrul Național  «Mihai 
Eminescu»”  

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare  şi 
Sfînt nr. 79 

1003600035026 33191858 

30 Î.S. „Teatrul Naţional de Stat 
«Vasile Alecsandri»”  

Bălţi, str. Vasile Alecsandri nr. 1 1003602002303 5600 

31 Î.S. „Teatrul Dramatic Rus de Stat  
«A. P. Cehov»”   

Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 75 1003600166605 4944400 

32 Î.S. „Teatrul Republican de 
Păpuşi  «Licurici»”  

Chişinău, str. București nr. 68 1002600045640 50000000 

33 Î.S. „Teatrul Naţional de Operă şi 
Balet  «Maria Bieşu»”  

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare  şi 
Sfînt nr. 152 

1004600007910 49691600 

34 Î.S. „Teatrul Republican Muzical-
Dramatic «B.P.Hasdeu»”  

Cahul, str. B. P. Hasdeu nr. 6 1003603152168 1300 

35 Î.S. „Ansamblul Naţional 
Academic de Dansuri Populare 
«Joc»”   

Chişinău, str. Mesager nr. 2 1003600165088 9785500 

36 Î.S. „Sala cu Orgă”  Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 81 

1002600042030 1004900 
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37 Î.S.  „Organizaţia Concertistică şi 

de Impresariat «Moldova-
Concert»”   

Chişinău, str. A. Puşkin nr. 21 1003600098757 1210170 

38 Î.S. „Teatrul  «Eugene Ionesco»”  Chişinău, bd. Grigore Vieru  
nr. 11 

1002600006942 135 

39 Î.S. „Centrul de Cultură şi Artă 
«Ginta Latină»”   

Chişinău, str. Sfatul Ţării nr. 18 1003600160588 7092800 

40 Î.S. „Teatrul  «Alexei 
Mateevici»”  

Chişinău, str. A. Şciusev nr. 93 1003600128568 700 

41 Î.S. „Teatrul Republican 
«Luceafărul»”   

Chişinău, str. Veronica Micle  
nr. 7 

1004600003509 909211 

42 Î.S. „Teatrul Epic de Etnografie şi 
Folclor  «Ion Creangă»”   

Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 1003600103446 41800 

Ministerul Mediului 

43 Î.S. „Expediţia Hidro-Geologică 
din Moldova «EHGeoM»” 

Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 
nr. 156 

1005600015811 19984598 

Ministerul Educaţiei 

44 Î.S. „Mold-Didactica” Chişinău,  
str. Socoleni nr. 16/1 

1003600058177 5968700 

Ministerul Finanţelor 

45 Î.S. „Camera de Stat pentru 
Supravegherea Marcării de pe 
lîngă Ministerul Finanţelor” 

Chişinău, str. Cosmonauţilor  
nr. 7 

1004600008917 1388240 

46 Î.S. „Fintehinform” Chişinău, str. Cosmonauţilor  
nr. 7 

1005600036924 1851640 

47 Î.S.„Fiscservinform” Chişinău, str. Cosmonauţilor  
nr. 6 

1006600058053 3339610 

48 Î.S.„Vamservinform” Chişinău, str. Petricani  
nr. 21/3 

1011600027679 43534100 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

49 Î.S. „Direcţia Servicii pentru 
Corpul Diplomatic” 

Chişinău, str.  Alexandru cel Bun 
nr. 42 

1002600035904 3630200 

Ministerul Justiţiei 

50 Î.S. „Bagos” Chişinău, Cricova,  
str. Luceafărul nr. 9 

1003600095985 90211 

51 Î.S. „Sarmat” Chişinău, Cricova,  
str. Luceafărul nr. 9 

1003600019767 91228 

52 Î.S. „Rusca” raionul Hînceşti, satul Rusca 1003605003817 302095 
53 Î.S. „Rezina” Rezina, str. Nistreană nr. 1 1003606004556 16199 
54 Î.S. „Brăneşti” raionul Orhei, satul Brăneşti 1003606003928 56470 
55 Î.S. „Instituţia OŞC 29/6” Soroca, str. V. Stroiescu nr. 38 1003607001460 2683358 

     
Ministerul Afacerilor Interne 

57 Î.S. „Pulbere”        Chişinău, str. Columna nr. 130 1003600062349 70045 
58 Î.S. „Cartuş” Chişinău, str. Mitropolit Gurie 

Grosu nr. 1 
1002600041066 12049 

59 Î.S. „Magazinul specializat de 
arme  «Dinamo–M.A.»” 

Chişinău,  str. Nicolai Dimo  
nr. 30 
 

1003600092973 79000 

60 Î.S. „Servicii Pază”  
 

Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 
nr. 79 

1010600043506 
 

30861803 

61 Î.S. „Direcţia Specializată de 
Montare şi Exploatare a 
Mijloacelor Tehnice de 
Reglementare a Circulaţiei Auto a 
Poliţiei Rutiere” 

Chişinău, str. Burebista nr. 3/1 1004600031955  10000 

Ministerul Apărării 

62 Î.S. „Aeroportul Internaţional 
Mărculeşti” 

raionul Floreşti, satul Lunga 1004607000530 376797848 

63 Î.S. „Centrul de Pregătire a 
Specialiştilor pentru Armata 
Naţională” 

Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 
nr. 124 

1003600152514 18636438 
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Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

64 Î.S. „Poşta Moldovei” Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 134 

1002600023242 53393888 

     
66 Î.S. „Molddata” Chişinău, str. Armenească  

nr. 37/1 
1003600124700 643300 

67 Î.S. „Radiocomunicaţii” Chişinău, str. Drumul Viilor  
nr. 28/2 

1002600049442 108757907 

68 Î.S.„Centrul Naţional pentru 
Frecvenţe Radio” 

Chișinău, str. Drumul Viilor  
nr. 28/2 

1003600042163 54250219 

Agenţia „Moldsilva” 

70 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Bălţi”  

Bălţi, str. Aerodromului nr. 16 1003602010126 1052300 

71 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură  „Călăraşi” 

Călăraşi, str. Bojole nr. 17 1002609002202 2176267 

72 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Chişinău” 

Chişinău, str. Calea Ieşilor  
nr. 69 

1003600086073 1677059 

73 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Comrat” 

Comrat, str. Tretiakov nr. 123 1005611000732 1735916 

74 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Edineţ” 

Edineţ, str. Bucovinei nr. 24 1003604153298 1993900 

75 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Glodeni” 

Glodeni, str. M. Eminescu nr. 17 1003602024240 2950400 

76 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Hînceşti-Silva” 

Hînceşti, str. Al. Marinescu  
nr. 14 

1003605002212 7150200 

77 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Iargara” 

raionul Leova, oraşul Iargara, str. 
Ștefan Vodă nr. 180 

1002605000174 2155800 

78 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Nisporeni-Silva” 

Nisporeni, str. T. Ciorbă nr. 12 1003609001899 3323300 

79 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Orhei” 

Orhei, str. V. Lupu nr. 166 1003606007845 728200 

80 Întreprinderea de Stat  pentru 
Silvicultură „Silva-Sud”  

Cahul, str. Dunării nr. 13 1003603000018 501200 

81 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Silva-Centru”  

Ungheni, str. A. Cozmescu nr. 1 1003609009851 614900 

82 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Soroca” 

Soroca, str. V. Stroiescu nr. 110 1003607009444 5118500 

83 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Şoldăneşti” 

Şoldăneşti, str. 31 August   
nr. 125 

1004606002010 4413067 

84 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Teleneşti” 

Teleneşti, str. M. Sadoveanu  
nr. 5 

1003606007074 1745421 

85 Întreprinderea de Stat pentru 
Silvicultură „Tighina” 

Bender, str. Chişinăului nr. 228 1002608000795 8164700 

86 Întreprinderea de Stat  
Silvo-Cinegetică „Manta-V” 

raionul Cahul, satul Manta 1003603005356 1139645 

87 Întreprinderea de Stat  
Silvo-Cinegetică „Străşeni” 

Străşeni, str. Ştefan cel Mare  
nr. 1 

1003600078021 5412200 

88 Întreprinderea  de Stat  
Silvo-Cinegetică „SIL-Răzeni”  

raionul Ialoveni, satul Răzeni 1004600065484 1306800 

89 Întreprinderea de Stat  
Silvo-Cinegetică „Cimişlia” 

Cimişlia, str. Cetatea Albă nr. 11 1004605003629 1245344 

90 Î.S. „Rezervaţia de Stat «Codrii»”  raionul Străşeni, satul Lozova 1004600073089 4989870 
91 Î.S. „Rezervaţia Naturală 

«Pădurea Domnească»”  
Glodeni, str. Academicianul 
Saharov nr. 4 

1004602010961 338300 

92 Î.S. „Rezervaţia Naturală «Prutul 
de Jos»”   

raionul Cahul, satul Slobozia Mare, 
str. Nuferilor nr. 1 

1006603000651 30600 

93 Î.S. „Rezervația Naturala «Plaiul 
Fagului»”  

raionul Ungheni, satul Rădenii 
Vechi 

1012609002487 574703  

94 Î.S. „Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice”  

Chişinău, str. Calea Ieșilor  
nr. 69 

1003600080381 300000 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
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95 Î.S. „Serviciul de Stat pentru 

Verificarea şi Expertizarea 
Proiectelor şi Construcţiilor” 

Chişinău, str. Cosmonauţilor  
nr. 9 

1003600112277 203641 

96 Întreprinderea de Stat Speci-
alizată de Executare a Lucră-rilor 
de Explozie „Inmex” 

Chişinău, str. Independenţei  
nr. 6/1  

1003600031981 3644100 

97 Î.S. „Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Construcţii 
«Incercom»” 

Chişinău, str. Independenţei  
nr. 6/1 

1003600051547 8564099 

98 Î.S. „Institutul Naţional de 
Cercetări şi Proiectări în 
Domeniul Amenajării 
Teritoriului, Urbanismului şi 
Arhitecturii «Urbanproiect»” 

Chişinău, str. Cosmonauţilor  
nr. 9 

1003600150288 9440995 

99 Î.S. „Institutul de Stat de 
Proiectare «Ruralproiect»” 

Chişinău, str. A. Puşkin nr. 26 1003600002457 561251 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 
100 Î.S. „Institutul de Proiectări 

pentru Organizarea Teritoriului” 
Chişinău, str. Ialoveni nr. 100 B 1003600092216 10828900 

101 Î.S. „Institutul de Geodezie, 
Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru 
«Ingeocad»” 

Chişinău, str. A. Puşkin nr. 47 1002600031906 21214600 

     
103 Î.S. „Protecţia Solurilor şi 

Îmbunătăţiri Funciare” 
Chişinău, str. Ialoveni nr. 100 B 1010600039976 16697027 

Agenţia Rezerve Materiale 
104 Î.S. „Rezervcom” Chişinău, str. Uzinelor nr. 6 1002600044300 39700 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 
105 Întreprinderea Experimentală 

Chimică „Izomer” 
Chişinău, str. Sprîncenoaia  
nr. 5/1 

1003600060552 995200 

106 Î.S. „Uzina Experimentală 
«ASELTEH»” 

Chişinău, str. Mioriţa nr. 5 1002600045352 12388900 

Cancelaria de Stat 
107 Î.S. „Palatul Republicii” Chişinău, str. Maria Cebotari  

nr. 16 
1003600062969 31532800 

108 Î.S. „Pensiunea din Holercani” raionul Dubăsari, satul Ustia 1002601000899 40881972 
109 Î.S.„Agenţia Informaţională de 

Stat «Moldpres»” 
Chişinău, str. A. Puşkin nr. 22 1003600071952 4916300 

110 Î.S. „Complexul «Casa Presei»” Chişinău, str. A. Puşkin nr. 22 1003600090832 10255401 
111 Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale” 
Chişinău, Piaţa Marii Adunări 
Naţionale nr. 1 

1003600096694 64287884 

112 Î.S. „Cantina Cancelariei de Stat” Chişinău, str. Alexe Mateevici nr. 
79 

1003600109677 4495315 

113 Î.S. „Editura «Universul»” Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab  
nr. 45 

1003600077839 70008945 

Agenția „Apele Moldovei” 
114 Î.S. „Direcţia Nodului 

Hidrotehnic Costeşti-Stînca” 
raionul Rîşcani, satul Costeşti, str. 
Prieteniei nr.16 

1003602021238 959400 

115 Î.S. „Direcția Bazinieră de 
Gospodărie a Apelor” 

Chișinău, str. Vasile Alecsandri 
nr.1  

1002600051458 2510 

Alte instituţii şi organizaţii 
117 Î.M. „Centrul de Reabilitare a 

Copiilor Invalizi «Fidancɪk»” 
Comrat, str. Lenin nr. 213 1003611002064  
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Publicaţii periodice publice 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Sediul 

IDNO/nr. de 
înregistrare la 

Ministerul 
Justiției/ISSN 

Capitalul social 
(lei) 

 
1 2 3 4 5 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
118 Î.S. „Publicația periodică revista 

«Agricultura Moldovei»”  
Chișinău, str. A. Pușkin 
nr. 22 

1003600117191 14000 

Ministerul Finanţelor 
119 Buletinul Achiziţiilor Publice Chişinău, şos. Hînceşti 

nr. 53 
1009601000304  

120 Publicaţia periodică „Vama” Chişinău, str. Petricani 
nr. 21/3 

1011600027679  

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi  Familiei 
121 Buletinul informativ „Protecţie 

Socială” 
Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 
1 

  

Ministerul Mediului 
122 Publicaţia periodică „Mediul 

Ambiant” 
Chişinău, str. A. Şciusev  
nr. 63 

106  

Ministerul Educaţiei 
123 Publicaţia periodică săptămînalul 

„Florile Dalbe”  
Chişinău, str. A. Puşkin  
nr. 22 

1003600093431  

124 I.P. „Publicaţia periodică revista 
lunară  «Noi»”  

Chişinău, str. A. Puşkin  
nr. 22 

1003600012713  

125 I.P. „Publicaţia periodică revista  
«Alunelul»”  

Chişinău, str. A. Puşkin  
nr. 22 

1003600093486  

Ministerul Sănătăţii 
126 Î.S. „Revista «Curier Medical»”  Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 

192 
1004600040867 787 

Ministerul Justiţiei  
127 Î.S. „Publicaţia periodică revista  

«Legea şi Viaţa»”  
Chişinău, str. A. Puşkin  
nr. 22 

1003600123873 10640 

Ministerul Apărării 
128 Revista „Oastea Moldovei” Chişinău, şos. Hînceşti nr. 84 f/n   

Academia de Ştiinţe a Moldovei 
129 Moldavian Journal of the Physical 

Sciences 
Chişinău, str. Academiei nr. 3/3 1810-648X  

130 Электронная обработка 
материалов 

Chişinău, str. Academiei nr.  5 0013-5739  

131 Computer  Science Journal of 
Moldova 

Chişinău, str. Academiei nr. 5 1561-4042  

132 Quasigroups and related systems Chişinău, str. Academiei nr. 5 1561-2848  
133 Buletinul Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei. Matematica 
Chişinău, str. Academiei nr. 5 1024-7696  

134 Buletin Ştiinţific. Revistă de 
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi 
Muzeologie 

Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 82 

1857-0054  

135 Revista Arheologică Chişinău, str.  Mitropolit  
G. Bănulescu-Bodoni nr.  35 

1857-016X  

136 Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii 

Chişinău, str. Academiei nr. 1 1857-064X  

137 Problemele energeticii regionale Chişinău, str. Academiei nr. 5 1857-0070  
138 Economie şi Sociologie Chișinău, str. Ion Creangă nr. 45 1857-4130  
139 Chemistry Journal of Moldova Chişinău, str. Academiei nr. 3 1857-1727  
140 Arta (în două fascicule: Arta 

vizuală și Arta audiovizuală) 
Chişinău, str. Mitropolit  
G. Bănulescu-Bodoni nr. 35 

1857-1042  

141 Buletinul Institutului de Geologie 
şi Seismologie 

Chişinău, str. Academiei nr.3 1857-0046  

142 Revista de Istorie a Moldovei Chişinău, str. Mitropolit  
G. Bănulescu-Bodoni nr. 35 

1857-2022  

143 Revista de Filozofie, Sociologie şi 
Ştiinţe Politice 

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 1 

1857-2294  
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1 2 3 4 5 
144 Revista de Ştiinţă, Inovare, 

Cultură şi Artă „Akademos” 
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 1 

1857-0461  

145 Metaliteratura Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 1 

1857-1905  

146 Philologia Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 1 

1857-4300  

147 Revista moldovenească de drept 
internaţional şi relaţii 
internaţionale 

Chişinău, str. 31 August 1989  
nr. 82 

1857-1999  

148 Revista de etnologie şi 
culturologie 

Chişinău, str. Mitropolit  
G. Bănulescu-Bodoni nr. 35 

1857-2049  

149 Revista Economică Chișinău, str. Ion Creangă nr. 45 1582-6260  
150 Buletinul Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei. Ştiinţe Medicale 
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 1 

1857-0011  

151 Revista de Studii şi Cercetări 
Juridice 

Chişinău, str. 31 August 1989  
nr. 82 

1857-2014  

152 Buletinul de lingvistică Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 1 

1857-1948  

153 Tyragetia Chişinău, str. 31 August 1989 
nr.121A 

1857-0240  

154 Revista Botanică Chişinău, str. Pădurii nr. 18 1857-095X  
155 Buletin Enciclopedic. Cercetări 

enciclopedice şi de istorie a 
ştiinţei 

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt nr. 1 

1857-3657  

156 Buletinul informativ-analitic 
„InnoViews” 

Chişinău, str. Miorița nr. 5 1857-4408  

Casa Naţională de Asigurări Sociale 
157 Publicaţia periodică „Asigurarea 

Socială” 
Chişinău, str. Gheorghe Tudor nr.3 126  

Comisia Electorală Centrală 
158 Buletin informativ  Chişinău, str. Vasile Alecsandri  

nr. 119 
1006601004079  

Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
159 Î.S. „Ziarul «Capital Market»”  Chişinău, str. Vasile Alecsandri 

nr. 115 
1003600114204 310000 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
160 Buletin Oficial de Proprietate 

Intelectuală 
Chişinău,         str. Andrei Doga 
nr. 24/1 
 

1015601000112  

161 Revista de proprietate intelectuală 
„Intellectus” 

hişinău,        str. Andrei Doga nr. 
24/1 

1015601000112  
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 NOTĂ: 
    În cuprinsul legii, textul „direcţia teritorială control administrativ” se substituie prin textul „oficiul 
teritorial al Cancelariei de Stat” prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Capitolul  I 
DISPOZIŢII  GENERALE 
    Articolul 1. Noţiuni de bază  
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 
    colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială; 
    administraţie publică locală - totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, 
pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale; 
    autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi - autorităţi publice, luate în ansamblu, 
care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru 
promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale; 
    autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în 
ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, 
municipiului Bălţi, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea 
intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective; 
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 
    primar - autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a 
consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat; 
    primărie - structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale; 

 consiliu local - autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-
teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local; 
    preşedinte al raionului - autoritate publică executivă a consiliului raional; 
    aparatul preşedintelui raionului - structură funcţională care asistă preşedintele raionului în 
exercitarea atribuţiilor sale legale; 
    [Art.1 noţiunea "audit intern"abrogată prin LP229 din 23.09.10, MO231-234/26.11.10 art.730; în 
vigoare 26.11.11] 
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 
01.01.10] 
    Articolul 2. Obiectul de reglementare 

(1) Prezenta lege stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor
administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale. 

(2) Modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale în unitatea
teritorială autonomă cu statut juridic special se reglementează în baza prevederilor fixate în 
Constituţie, în Legea privind descentralizarea administrativă, în Legea privind statutul juridic special 
al Găgăuziei şi în prezenta lege.  

(3) Controlul asupra respectării legislaţiei în unităţile teritoriale autonome cu statut juridic special
se efectuează de către Guvern, prin intermediul autorităţilor publice centrale de specialitate, în 
condiţiile prezentei legi. 
    Articolul 3. Principiile de bază ale administrării publice 

locale 
(1) Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi 
consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională,
organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea 
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treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului 
administrat. 

(3) Aplicarea principiilor enunţate în prezentul articol nu poate afecta caracterul unitar şi
indivizibil al statului. 
    Articolul 4.  Statutul juridic al unităţii administrativ- 

teritoriale 
    Unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile 
legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale. 
    Articolul 5. Subiecţii autonomiei locale 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în sate
(comune), oraşe (municipii) sînt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi 
executive. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în raioane
sînt consiliile raionale, ca autorităţi deliberative, şi preşedinţii de raioane, ca autorităţi executive. 

(3) Consiliile locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi primarii sînt aleşi în condiţiile
Codului electoral. 
    Articolul 6. Raporturile dintre autorităţile administraţiei 

publice 
(1) Consiliile locale şi cele raionale, primarii şi preşedinţii de raioane funcţionează ca autorităţi

administrative autonome, soluţionînd treburile publice din sate (comune), oraşe (municipii) şi 
raioane în condiţiile legii. 

(2) Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principiile autonomiei,
legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. 

(3) Între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul întîi şi cele de
nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

(4) Orice control administrativ exercitat asupra activităţii desfăşurate de către autorităţile publice
locale nu trebuie să urmărească alt scop decît asigurarea respectării legalităţii şi a principiilor 
constituţionale, iar controlul de oportunitate poate viza doar realizarea competenţelor care le-au fost 
delegate, în condiţiile legii. 

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale consultă asociaţiile reprezentative ale autorităţilor
administraţiei publice locale în problemele ce ţin de administraţia publică locală. 
  [Art.6 al.(5) modificat prin LP187 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.507] 
(6) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţilor administraţiei

publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special. 
    Articolul 7. Autonomia şi legalitatea în activitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale 
    În realizarea competenţelor lor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie, 
consfinţită şi garantată prin Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale 
şi prin alte tratate la care Republica Moldova este parte. 
    Articolul 8. Consultarea populaţiei 

(1) În problemele de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială, populaţia poate
fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral. 

(2) În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-
teritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi 
convorbiri, în condiţiile legii. 

(3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea, cu
respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei 
unităţii administrativ - teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz. 
    [Art.8 al.(3) introdus prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 

 Articolul 9. Suportul financiar al autonomiei locale 
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   Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi 
gestionează în mod autonom bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, avînd dreptul să pună în 
aplicare taxe şi impozite locale şi să stabilească cuantumul lor în condiţiile legii. 
    Articolul 10.  Organizarea activităţii autorităţilor publice 

locale 
(1) Autorităţile publice locale îşi desfăşoară activitatea în domeniile stabilite de Legea privind

descentralizarea administrativă, dispunînd în acest scop de competenţe depline care nu pot fi puse în 
cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decît în condiţiile legii.  

(2) Competenţele autorităţilor publice locale sînt delimitate în condiţiile prezentei legi între
competenţele autorităţilor publice deliberative şi executive de nivelurile întîi şi al doilea. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot să stabilească ori să impună competenţe
autorităţilor publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului financiar pe care aceste 
competenţe l-ar putea genera, fără o consultare a autorităţilor locale de nivelul corespunzător şi fără 
ca colectivităţile locale să fie asigurate cu mijloacele financiare necesare. 
    Articolul 101. Asigurarea evidenţei actelor autorităţilor 

administraţiei publice locale 
(1) Autoritățile administrației publice locale sînt obligate să includă în Registrul de stat al

actelor locale, în conformitate cu prezenta lege și Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind 
actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și 
locale: 

a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi și al doilea;
b) dispozițiile primarului și ale președintelui raionului;
c) actele pretorului;
d) alte acte ale autorităților publice locale, care sînt supuse controlului obligatoriu de

legalitate conform art. 64. 
(2) Proiectele actelor normative ale autorităților administrației publice locale se fac publice,

în vederea consultării, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării actului. 
Adoptarea actelor în regim de urgență se efectuează în conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 
13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. 

(3) Ordinea de zi a ședinței consiliului local/raional se afișează în locuri publice și se plasează
pe pagina web a consiliului, în vederea consultării publice, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte 
de ziua ședinței. 
    [Art.101 introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.18] 
    Articolul 102. Registrul de stat al actelor locale 

(1) Registrul de stat al actelor locale este o resursă informaţională de stat, care conţine
textele electronice ale actelor autorităţilor administrației publice locale și datele adiționale 
stabilite prin hotărîre de Guvern. 

(2) Registrul de stat al actelor locale are următoarele funcții:
a) evidența, înregistrarea și păstrarea actelor autorităților administrației publice locale;
b) asigurarea accesului public la actele autorităților administrației publice locale;
c) oferirea mecanismelor de efectuare a controlului administrativ al actelor autorităților

administrației publice locale. 
(3) Accesul la Registrul de stat al actelor locale este gratuit și garantat de lege.
(4) Actele normative ale  autorităților administrației publice locale, incluse în Registrul de

stat al actelor locale, cu excepția actelor ce conțin date cu caracter personal, pot fi accesate 
public fără restricții. Actele cu caracter personal și actele cu caracter individual se introduc în 
Registrul de stat al actelor locale și pot fi accesate în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 
2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

(5) Registrul de stat al actelor locale este creat, administrat şi ținut în modul stabilit de
Guvern. 

(6) Crearea, administrarea și ținerea Registrului de stat al actelor locale se efectuează în
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conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre. 
    [Art.102 introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.18] 
Capitolul  II 
CONSILIILE LOCALE (SĂTEŞTI, COMUNALE,  
ORĂŞENEŞTI, MUNICIPALE) 
Secţiunea 1 
Componenţa şi constituirea consiliilor locale 
    Articolul 11. Numărul de consilieri 

(1) Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de
consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale la data de 
1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, după cum urmează: 
    Numărul de locuitori ai unităţii Numărul de 
    administrativ-teritoriale consilieri 
    pînă la 1500 9 
    între 1501 şi 2500 11 
    între 2501 şi 5000 13 
    între 5001 şi 7000 15 
    între 7001 şi 10000 17 
    între 10001 şi 20000 23 
    între 20001 şi 50000 27 
    între 50001 şi 100000 33 
    între 100001 şi 200000 35 
    peste 200000               43. 

(2) Prin derogare de la alin.(1), numărul de consilieri în consiliul municipiului Chişinău se
stabileşte potrivit art.56. 
    Articolul 12. Statutul alesului local 
    Statutul juridic şi organizarea activităţii aleşilor locali din cadrul autorităţilor publice locale, 
inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, se reglementează prin Legea 
privind statutul alesului local. 
    Articolul 13. Constituirea consiliilor locale 

(1) Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din
numărul de consilieri specificat la art.11. 

(2) Consiliul local se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de
la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul 
întîi se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie. Consiliul 
electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local. 
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP291 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.82] 

(3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul
consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 
zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este 
deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, 
convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În 
situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la 
ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept. 

(31) La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea

legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al 
Comisiei Electorale Centrale; 

b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
[Art.13 al.(31) introdus prin LP291 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.82]
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(4) Lucrările şedinţei de constituire sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la
şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi. 
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP291 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.82] 

(5) Ulterior, consiliul local formează organele sale de lucru (fracţiuni şi comisii consultative de
specialitate) în condiţiile Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale. 
    [Art.13 al.(5) introdus prin LP291 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.82] 
Secţiunea a 2-a 
Competenţele consiliilor locale 
    Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale 

(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice. 

(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul
întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează 
următoarele competenţe: 

a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor
locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul 
anului bugetar;  

b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului
(municipiului); 

c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor
domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi a serviciilor 
publice de interes local, în condiţiile legii; 

d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor
domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii; 

e) decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului
(municipiului), după caz, în condiţiile legii; 
    [Art.14 al.(2), lit. e) modificată prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192] 

f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor,
podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri 
economice, sociale şi de agrement de interes local; 
    f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din 
spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor; 
    [Art.14 al.(2), lit. f1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35] 

g) decide efectuarea auditului intern;
h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de

gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra 
regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate; 
    [Art.14 al.(2), lit. h) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35] 

i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale sau
participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale; 
    i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor; 
    [Art.14 al.(2), lit. i1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35] 

j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv
din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi 
protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi 
economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de 
interes comun; 
    j1) decide delegarea competenţei de aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 

 [Pct.14 lit.j1) introdusă prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
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k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu
localităţi din străinătate; 

l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale structurilor şi serviciilor
publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora; 

m) aprobă statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) şi regulamentul consiliului pe baza
statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament; aprobă alte regulamente şi reguli 
prevăzute de lege; 

n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor speciale,
aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; operează modificări în bugetul 
local; 

o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii
administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului; 
    o1) asigură integrarea şi implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politici, 
programe, acte normative şi investiţii financiare la nivel local și aprobă programe şi contribuie la 
organizarea campaniilor de informare în acest domeniu în condiţiile legii; examinează şi adoptă 
decizii pe marginea rapoartelor şi a informaţiilor primarilor, informaţiilor consilierilor despre situaţia 
în domeniu la nivel local; dezvoltă parteneriate cu organizaţii necomerciale şi internaţionale pentru 
realizarea politicilor locale în domeniu; 
    [Art.14 al.(2), lit.o1) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291] 

p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură;
p1) aprobă, conform necesităţilor comunităţii, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;
[Art.14 al.(2), lit.p1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile

publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu 
energie termică şi de alimentare cu apă tehnologică, inclusiv aprobă cerinţe privind regimul de lucru 
al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma 
juridică de organizare, precum şi al persoanelor fizice care practică comerţul; 
    [Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 
19.07.16] 
    [Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35] 
    [Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648] 
    q1) aprobă regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă; 
    [Art.14 al.(2), lit.q1) introdusă prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 
19.07.16] 

r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă denumirile de străzi,

pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării hramului localităţii 
respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului), în condiţiile legii; 
    s1) aprobă regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestice; 
    [Art.14 al.(2), lit.s1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35] 

t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează din
funcţie, în condiţiile prezentei legi; 
    [Art.14 al.(2), lit.t) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliului, modifică, suspendă 
şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului 
competenţa evaluării performanţelor lui profesionale; 

 [Art.14 al.(2), lit.u) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
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v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes
local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, baze sportive 
şi asigură buna funcţionare a acestora;  

w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea
deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; formează, din 
rîndul membrilor săi, în funcţie de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de 
specialitate pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora; 
    w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare; 
    [Art.14 al.(2), lit.w1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35] 

x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea
poliţiei municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune măsuri 
de îmbunătăţire a activităţii acestora; 

y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor
copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de 
îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de 
interes local; 
    y1) decide instituirea funcţiei de mediator comunitar în localităţile compact sau mixt populate de 
romi; 
    [Art.14 al.(2), lit.y1) introdusă prin LP69 din 05.04.13, MO91/20.04.13 art.290] 

z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările de seamă şi
informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii 
publice din subordine; ridică mandatul consilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide 
desfăşurarea referendumului local; 
    z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de 
interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi 
drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, 
serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia 
unităţii administrativ-teritoriale. 
    [Art.14 al.(2), lit.z1) introdusă prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 

(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei),
oraşului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului. 

(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de
acoperire a costului realizării deciziilor respective. 
Secţiunea a 3-a 
Funcţionarea consiliului local 

    Articolul 15. Mandatul consiliului local 
(1) Durata mandatului consiliului local este stabilită de Codul electoral.
(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data

constituirii legale a consiliului nou-ales. 
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau

catastrofă. 
    Articolul 16. Convocarea consiliului local 

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului, cu
excepţia primei şedinţe. 

(2) Consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte
ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. 

(3) Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel
puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară. 

(4) În cazuri de maximă urgenţă - calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii,
epizootii şi alte situaţii excepţionale similare - determinată de interesele locuitorilor satului 
(comunei), oraşului (municipiului), convocarea consiliului local se poate face de îndată.  
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(5) Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie a primarului sau, în cazul în care acesta se
află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dacă primarul sau viceprimarul 
refuză convocarea consiliului local, cu ordinea de zi propusă, acesta este convocat de un grup de cel 
puţin o treime din consilierii aleşi. În înştiinţarea convocării în şedinţă, care se expediază 
consilierilor, se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. 

(6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului) prin
presa locală sau prin alte mijloace de informare, inclusiv prin afişare. 

(7) Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata
unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul 
consiliului local. 
    Articolul 17. Transparenţa şedinţelor 

(1) Şedinţele consiliului local sînt publice.
(2) Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.
(3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul:
[Art.17 al.(3) modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;
b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor

bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei; 
c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;
d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor

grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse 
dezbaterilor. 

(4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-teritoriale respective
sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a 
cetăţenilor , a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul 
decizional, inclusiv prin intermediul: 
    [Art.17 al.(4) modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 

a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local;
b) recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor,

adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a 
programelor de activitate; 

c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii;
d) publicării programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse suporturi informaţionale.
(5) Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea procesului

decizional prin acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes public se sancţionează 
conform legislaţiei în vigoare. 
    Articolul 18. Ordinea de zi a şedinţei 

(1) Şedinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar sau de consilierii
care, în condiţiile art.16, au cerut convocarea lui. 

(2) Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei şi se
efectuează cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se prevederile art.22 alin.(1). 
    Articolul 19. Caracterul deliberativ al şedinţei 

(1) Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie.
(2) Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.
(3) În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor

prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de 
voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa 
următoare. 

(4) Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului
(comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea 
dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară 
sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi. 
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(5) Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul
consilierilor aleşi. 

(6) Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal.
(7) Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri şi/sau de primar.
Articolul 20. Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor

consiliului local 
(1) Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de

preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. Deciziile privind numirea şi 
încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului nu se contrasemnează. Pentru fiecare 
şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care 
preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna. 
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(2) În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în
drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii. 

(3) Secretarul consiliului va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazurile prevăzute de
lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării. 

(4) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizează oficiul
teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ. 

(5) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin
publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunicării 
persoanelor vizate. 

(5) În termen de cel mult 5 zile de la data semnării, secretarul consiliului asigură includerea
deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale, afișează deciziile cu caracter 
normativ ale consiliului în locuri publice. 
    [Art.20 al.(5) în redacția LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.18] 

(6) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al
actelor locale sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii 
acesteia în Registrul de stat al actelor locale. 
    [Art.20 al.(6) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

(7) Deciziile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate
sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în 
Registrul de stat al actelor locale. 
    [Art.20 al.(7) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 
    Articolul 21. Limitarea dreptului de vot 

(1) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în
condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd: 

a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterii; 

b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei,
organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia; 

c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind statutul alesului
local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei. 

(2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi declarate nule, în
condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ. 
    Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa 

consiliului local 
(1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de către acesta dacă

sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului şi, după caz, de raportul sau 
avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui 
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desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice. 
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei
consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4), se examinează şi asupra lor se adoptă decizii 
în lipsa materialelor indicate la alin.(1). 

(3) Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal.
(4) Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special, numerotat,

sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local. 
    Articolul 23. Răspunderea consilierilor în consiliul local 

(1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe
care le-au votat. 

(2) Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria
activitate desfăşurată în exercitarea mandatului. 

(3) La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al
şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu 
decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile alin.(1).  
    Articolul 24. Încetarea înainte de termen a mandatului 

de consilier 
(1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de:
a) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre judecătorească definitivă;
[Art.24 al.(1), lit.b) abrogată prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]
c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a sentinţei prin care se

interzice de a ocupa funcţia de consilier; 
    [Art.24 al.(1), lit.d) abrogată prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239] 

e) absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului;
[Art.24 al.(1), lit.e) introdusă prin LP220 din 19.10.12, MO248-251/07.12.12 art.808]
f) incompatibilitate a funcției, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
[Art.24 al.(1), lit.f) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare

01.08.16] 
g) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act

administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau 
participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu 
prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese; 
    [Art.24 al.(1), lit.g) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 
01.08.16] 

h) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune,
în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională 
de Integritate; 
    [Art.24 al.(1), lit.h) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 
01.08.16] 

i) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii
nejustificate. 
    [Art.24 al.(1), lit.i) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 
01.08.16] 

(2) Consilierul poate ataca decizia de ridicare a mandatului în instanţa de contencios administrativ.
(3) În caz de deces al consilierului, secretarul consiliului local, în termen de 15 zile calendaristice,

informează Comisia Electorală Centrală care declară vacant mandatul consilierului decedat. 
    [Art.24 al.(3) în redacţia LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239] 

(4) Mandatul se consideră vacant de îndată ce decizia cu privire la ridicarea lui în condiţiile
alin.(1) a fost adusă la cunoştinţă consilierului vizat. În cazul în care comunicarea deciziei este 
imposibilă, mandatul se consideră vacant din momentul adoptării deciziei. 

 Articolul 25.  Dizolvarea consiliului local 
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(1) Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de

către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive, întrucît încălcau grav prevederile 
Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;  

b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11;
c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, după caz,

primarul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea 
circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local. 

(3) Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată de către
primar şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale 
Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale noi. 
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP213 din 09.09.10, MO190/29.09.10 art.626] 

(4) Parlamentul dizolvă consiliul local, la propunerea motivată a primarului sau a Guvernului, în
temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost 
constatate circumstanţele care justifică dizolvarea. 

(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului local se stabileşte de
Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral. 

(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, primarul va soluţiona problemele curente ale unităţii
administrativ-teritoriale. 
Capitolul  III 
PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL 
     Articolul 26. Primarul şi viceprimarul 

(1) Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul participă la şedinţele consiliului
local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. 

(2) Primarul şi viceprimarii cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.
[Art.26 al.(2) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
[Art.26 al.(2) modificat prin LP187 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.507]
(3) Consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea funcţiei de viceprimar şi stabileşte

numărul de viceprimari care vor asista primarul în exercitarea atribuţiilor sale. 
(4) În funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.
(5) Viceprimarii exercită  atribuţiile  stabilite de primar şi poartă răspundere în conformitate cu

legislaţia în vigoare. 
    [Art.26 al.(6) exclus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
    Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor  

şi validarea mandatului de primar 
(1) Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia se fac în condiţiile

Codului electoral. 
(2) Validarea sau invalidarea mandatului de primar se aduce la cunoştinţă publică, se comunică

oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi se prezintă de către un judecător la prima şedinţă sau, 
după caz, la o şedinţă extraordinară a consiliului. 

(3) În caz de invalidare a mandatului de primar, se organizează alegeri noi în condiţiile Codului
electoral. 
    Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului 

de primar 
(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului

mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea, prin 
lege organică, a mandatului primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă. 

(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
a) demisie;
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b) incompatibilitate a funcţiei, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
[Art.28 al.(2), lit.b) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare

01.08.16] 
c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv

pe motiv de boală; 
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;
d1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act

administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau 
participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu 
prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese; 
    [Art.28 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 
01.08.16] 
    d2) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile 
art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate; 
    [Art.28 al.(2), lit.d2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 
01.08.16] 
    d3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii 
nejustificate; 
    [Art.28 al.(2), lit.d3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 
01.08.16] 

e) deces.
Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul

întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în 
teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază: 

a) asigură executarea deciziilor consiliului local;
b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a

personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local; 
c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de

subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice 
locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la 
formarea şi reciclarea profesională; 
    [Art.29 al.(1), lit.c) modificată prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
    [Art.29 al.(1), lit.c) modificată prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689] 

d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);
e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an

bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local; 
f) exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşului (municipiului);

verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează 
consiliul local despre situaţia existentă; 

g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale
satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale; 

h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii
verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare; 

i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de
gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie 
comunală; 
    i1) organizează, în limita resurselor disponibile, studii privind tipurile de servicii sociale necesare 
comunităţii, elaborează şi propune spre aprobare consiliului local, conform necesităţilor stabilite, 
programe de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 [Art.29 al.(1), lit.i1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661] 
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j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea
serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi 
ajutor social; 
    j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi 
serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;  
    [Art.29 al.(1), lit.j1) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 
    j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care 
autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public; 
    [Art.29 al.(1), lit.j2) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

k) eliberează autorizaţiile prevăzute de lege;
[Art.29 al.(1), lit.k) modificată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare

19.07.16] 
l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin

întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat; 
    l1) asigură înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, a ciclomotoarelor, a maşinilor şi a utilajelor 
autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se supun înmatriculării, 
precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu regulamentul-tip aprobat de 
Guvern; 

 [Art.29 al.(1), lit.l1) introdusă prin LP164 din 05.07.13, MO161-166/26.07.13 art.522] 
m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în

unitatea administrativ-teritorială respectivă; 
    m1) desemnează agentul constatator în condițiile Codului contravențional; 
    [Art.29 al.(1), lit.m1) introdusă prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în 
vigoare 19.07.16] 

n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice
din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele 
şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege; 
    n1) asigură executarea deciziilor consiliului local în vederea implementării politicii de asigurare a 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în localitate, colaborează în acest scop cu instituţii statale şi 
organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender din cadrul 
primăriei; examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării; contribuie 
la educarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la eliminarea discriminării; 
    [Art.29 al.(1), lit.n1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291] 

o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia
social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului); 

p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-
teritorială respectivă; 

q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea
tutorilor şi a curatorilor; 

r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu
dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii de 
persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din 
teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului); 
    [Art.29 al.(1), lit.r) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16] 
    [Art.29 al.(1), lit.r) modificată prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551] 

s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a
teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii; 

t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul
administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de 
drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările 
primarului; 
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u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări
publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea 
publică;  

v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes
deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări; 
    [Art.29 al.(1), lit.w) exclusă prin LP131-XVIII din 08.02.10, MO23-24/12.02.10 art.35] 

x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale
acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, 
incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, 
mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;  

y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor
directe cu acestea. 

(2) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii
prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local. 
    Articolul 30. Informarea consiliului local 
    Primarul prezintă, la cererea consiliului local, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de 
consiliu, alte informaţii despre activitatea sa de exercitare a anumitor atribuţii ce îi revin potrivit 
legii. 
    Articolul 31. Alegerea viceprimarilor 

(1) Viceprimarii sînt aleşi, la propunerea primarului, prin decizie a consiliului, adoptată cu votul
majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte numărul necesar de 
voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul propune consiliului o altă candidatură. 

(2) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se face, la propunerea primarului, prin decizie a
consiliului local, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. 
    [Art.31 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
    Articolul 32. Actele primarului 

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
(11) Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot avea impact

economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii 
şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se consultă public, în 
conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă 
şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz. 

(11) Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot avea
impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra 
culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se 
consultă public prin afișarea în locuri publice și plasarea pe pagina web oficială a autorității 
publice locale, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare 
autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de 
nivelul întîi sau al doilea, după caz. 
    [Art.32 al.(11) modificat prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 
    [Art.32 al.(11) introdus prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial
al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică. 

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului
teritorial al Cancelariei de Stat. 
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

(21) Dispozițiile primarului se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 5 zile
de la data semnării lor de către acesta. Suplimentar, dispozițiile cu caracter normativ se 
afișează în locuri publice. 

 [Art.32 al.(21) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
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28.10.18] 
(22) Dispozițiile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de

stat al actelor locale sau la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data 
includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale. 
    [Art.32 al.(22) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

(3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă
persoanelor vizate. 

(3) Dispozițiile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate
sau la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data includerii acesteia în 
Registrul de stat al actelor locale. 
    [Art.32 al.(3) în redacția LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.18] 
    Articolul 33. Suspendarea din funcţie a primarului 

(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru săvîrşirea unei infracţiuni, primarul poate fi
suspendat din funcţie pînă la soluţionarea definitivă a cauzei. Organizarea de noi alegeri pentru 
funcţia de primar nu se admite pe întreaga durată a suspendării. 

(2) Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.
(3) Dacă a fost achitat sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazurilor de amnistie,

primarul suspendat din funcţie are dreptul la reparare, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat. 
Primarul este restabilit în funcţie pentru perioada pînă la expirarea mandatului său. 

(4) Prevederile prezentului articol se aplică, în modul respectiv, şi viceprimarilor.
Articolul 34. Interimatul funcţiei de primar
(1) În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al sus-pendării din funcţie sau al

imposibilităţii primarului de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de drept de către un 
viceprimar. 

(2) Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de primar sau dacă
primarul şi viceprimarul sînt suspendaţi din funcţie concomitent, sau, din anumite cauze, aceste 
funcţii devin vacante, consiliul local împuterniceşte, în termen de 5 zile, o altă persoană să exercite 
temporar atribuţiile primarului. 

(3) În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie răspundere, exercitarea
atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului pe întreaga durată a absenţei 
sale. 

(4) În exercitarea temporară a atribuţiilor de primar, secretarul consiliului nu este exonerat de
exercitarea atribuţiilor sale de bază. 
    Articolul 35. Delegatul sătesc 

(1) Satul din care nu au fost aleşi consilieri în consiliul local alege un delegat sătesc, care apără şi
reprezintă interesele satului în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi în alte autorităţi. 

(2) Delegatul sătesc este ales la adunarea generală a locuitorilor cu drept de vot ai satului, cu votul
majorităţii celor prezenţi. 

(3) Alegerea delegatului sătesc se face în prezenţa primarului sau a viceprimarului unităţii
administrativ-teritoriale respective. La adunarea generală trebuie să participe cel puţin o treime din 
locuitorii cu drept de vot ai satului. 

(4) Alegerea delegatului sătesc se face pe durata mandatului consiliului. Adunarea generală a
locuitorilor satului, în condiţiile alin.(2) şi (3), poate accepta demisia sau poate hotărî revocarea 
delegatului sătesc. 

(5) La decizia consiliului local, delegatul sătesc poate fi remunerat din bugetul local.
Articolul 36. Atribuţiile delegatului sătesc
(1) Delegatul sătesc exercită următoarele atribuţii principale:
a) participă la şedinţele consiliului local;
b) aduce la cunoştinţă locuitorilor satului deciziile consiliului şi dispoziţiile primarului;
c) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea măsurilor ce ţin de

interesele satului respectiv; 
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d) prezintă propuneri de realizare a unor obiective economice, social-culturale şi de rezolvare a
altor probleme ce ţin de interesele satului; 

e) urmăreşte modul în care administraţia publică locală rezolvă problemele satului care l-a delegat
şi informează despre aceasta populaţia. 

(2) În cazul în care consiliul sau primarul preconizează să emită acte care, în viziunea delegatului
sătesc, contravin intereselor satului din a cărui parte a fost ales, delegatul poate propune amînarea 
adoptării lor pentru a se consulta cu locuitorii satului. 
Capitolul  IV 
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL 
    Articolul 37. Exigenţele pentru funcţia de secretar 

(1) Secretarul consiliului local este şi secretar al satului (comunei), oraşului (municipiului).
Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile 
prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de 
administraţie publică. 

(2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru
ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local, nu au parvenit solicitări de la persoane cu 
studiile respective, la concurs poate fi admis un absolvent al unei alte facultăţi (secţii) sau o persoană 
care urmează studiile superioare.  
    Articolul 38. Numirea secretarului consiliului local 
    [Art.38 titlul modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(1) Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat
în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea 
rezultatelor concursului. 
    [Art.38 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(2) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa
intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
    [Art.38 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie  şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
    [Art.38 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(4) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în
condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se 
face de către primar, în baza deciziei consiliului. 
    [Art.38 al.(4) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(5) Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate,
consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate 
atribuţiile secretarului sau unele din ele. 

(6) Concediul anual i se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului.
Articolul 39. Atribuţiile secretarului
(1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:
a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii

între femei şi bărbaţi; 
    [Art.30 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291] 

d) asigură buna funcţionare a primăriei;
e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor

interesate actele emise de consiliul local sau de primar; 
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h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii
normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise; 
    [Art.39 al.(1), lit.h) în redacţia LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 
    h1) asigură includerea actelor autorității administrației publice locale în Registrul de stat al 
actelor locale, în conformitate cu prezenta lege; 
    [Art.39 al.(1), lit.h1) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin

informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă; 
k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de

protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective; 
l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului

aprobat de Guvern; 
m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-

părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al 
comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de 
Ministerul Economiei şi Comerţului; 

q) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;
r) înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile

pe un termen mai mic de 3 ani. 
(11) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral,

secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 
10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe. 
    [Art.39 al.(11) introdus prin LP213 din 09.09.10, MO190/29.09.10 art.626] 

(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul
local ori de către primar. 
Capitolul  V 
PRIMĂRIA 
    Articolul 40. Primăria şi statutul personalului primăriei 

(1) Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.
(2) Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului;
b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;
c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi

socială a satului (comunei), oraşului (municipiului); 
d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora,

precum şi a întreprinderilor municipale create de consiliul local; 
e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul

administrat; 
f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul

an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre 
examinare consiliului local; 

g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile
consiliului local, şi respectarea prevederilor legale; 

h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;
i) asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de

muncă ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi 
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de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local. 
    [Art.40 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
Capitolul VI 
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
ALE RAIONULUI 
Secţiunea  1 
Consiliul raional 
    Articolul 41. Componenţa consiliului raional 

(1) Consiliul raional este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului.
(2) Consiliul raional se compune din consilieri, aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de

consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai raionului la data de 1 ianuarie a anului în 
care au loc alegerile, conform datelor statistice, în modul stabilit la art.11. 
    Articolul 42. Constituirea consiliului raional 

(1) La constituirea consiliului raional şi la desfăşurarea şe-dinţelor lui se aplică, după caz,
dispoziţiile art.13, 16, 17 şi 19. 

(2) Consilierii raionali se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
Articolul 43. Competenţele consiliului raional
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al

doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, consiliul raional 
realizează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază: 

a) aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi
ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare 
pentru asigurarea activităţii lor; 

b) aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de utilizare
a fondurilor speciale; 

c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
d) decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a

bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes raional; 
    d1) decide, în condițiile legii, schimbarea destinației terenurilor proprietate a raionului; 
    [Art.43 al.(1), lit. d1) introdusă prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192] 

e) decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a
bunurilor domeniului privat al raionului;  

f) decide efectuarea auditului intern;
g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor,

podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din 
domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional;  

h) decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de
îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe; 

i) decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de
interes raional şi/sau regional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea; 
    [Art.43 al.(1), lit.i) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 

j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului,
programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în 
teritoriu, monitorizează realizarea acestora; 
    j1) aprobă programe de dezvoltare a serviciilor sociale, conform necesităţilor raionului, şi 
identifică sursele financiare necesare; 
    [Art.43 al.(1), lit.j1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661] 

k) alege din rîndul consilierilor, în condiţiile prezentei legi, preşedintele raionului;
l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în

condiţiile prezentei legi; 
 [Art.43 al.(1), lit.l) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
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m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor
adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; 

n) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului
raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine; 
    [Art.43 al.(1), lit.n) modificată prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

o) aprobă regulamentul consiliului raional;
p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi

de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale; 
q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile

publice pe care le înfiinţează; 
r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi

asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv; 
s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-

educative, sportive şi de tineret, de interes raional; 
    s1) aprobă programe şi decide cu privire la organizarea campaniilor de informare în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; desemnează, în condiţiile legii, unitatea gender locală; 
examinează rapoarte despre situaţia în domeniu şi adoptă decizii pe marginea lor; examinează 
plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării; 
    [Art.43 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291] 

t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv
cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi 
protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi 
economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări 
de interes comun; 
    t1) decide, în condițiile legii, înaintarea sesizărilor la Curtea Constituțională; 
    [Art.43 al.(1), lit. t1) introdusă prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192] 

u) aproba simbolica raionului.
v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de

interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi 
drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, 
serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia 
unităţii administrativ-teritoriale. 
    [Art.43 al.(1), lit.v) introdusă prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 

(2) Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării
surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor. 
    Articolul 44. Durata mandatului consiliului raional 

(1) Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.
(2) Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data

constituirii legale a consiliului nou-ales. 
(3) Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau

catastrofă. 
    Articolul 45. Convocarea consiliului raional 

(1) Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.
(2) Consiliul raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte

ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor 
aleşi. 

(3) Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10
zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul 
dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi 
locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul consiliului raional. 

(4) În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului
raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept: 
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a) să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei legi; şi/sau
b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.
(5) Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru

durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul 
consiliului raional. 
    Articolul 46. Adoptarea deciziilor de către consiliul raional 

(1) În realizarea competenţelor sale, consiliul raional adoptă decizii cu votul majorităţii
consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr 
mai mare de voturi. 

(2) Deciziile se semnează de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul consiliului.
(2) Deciziile se semnează de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul

consiliului în termen de cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței consiliului raional. 
    [Art.46 al.(2) modificat prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

(3) În termen de cel mult 5 zile de la data semnării, secretarul consiliului raional asigură
includerea deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale, precum și afișează 
deciziile cu caracter normativ ale consiliului în locuri publice. 
    [Art.46 al.(3) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 
    Articolul 47. Organizarea şi funcţionarea consiliului 

raional 
    Prevederile prezentei legi referitoare la organizarea şi funcţionarea consiliului local, cu excepţia 
celor referitoare la competenţe, se aplică, în mod corespunzător, consiliului raional. 
    Articolul 48.  Dizolvarea consiliului raional 

(1) Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de

către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive întrucît încălcau grav prevederile 
Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;  

b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11;
c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este în

drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică 
dizolvarea consiliului raional. 

(3) Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată de către
preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, 
Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi. 
     [Art.48 al.(3) modificat prin LP213 din 09.09.10, MO190/29.09.10 art.626] 

(4) Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a
Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin 
care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea. 

(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de
Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral. 

(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente
ale unităţii administrativ-teritoriale. 
Secţiunea a 2-a 
Preşedintele şi vicepreşedintele raionului 
    Articolul 49. Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui 

raionului 
(1) Consiliul raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii

aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul 
majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării 
votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul 
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majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma 
căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi. 
    [Art.49 al.(1) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689] 
   [Art.49 al.(1) modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288] 

(2) Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de
consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului. 

(3) Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului,
conform procedurii prevăzute la alin.(1). 

(4) În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.
Articolul 50. Încetarea mandatelor preşedintelui

şi vicepreşedintelui raionului 
(1) Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu

votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii 
aleşi. 
    [Art.50 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(2) Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii
consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi. 
    [Art.50 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional.
(4) Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul

consiliului raional. 
(5) În cazul în care mandatul consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi

vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă 
la alegerea de către consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului. 
    Articolul 51. Aparatul preşedintelui raionului 

(1) Aparatul preşedintelui raionului se organizează şi funcţionează în baza unui regulament
aprobat de consiliul raional. 

(2) Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale

preşedintelui raionului; 
b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii

normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la 
dispoziţiile emise; 
    [Art.51 al.(1), lit.b) în redacţia LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270] 

c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea
economică şi socială a raionului; 
    c1) asistă preşedintele raionului în exercitarea obligaţiilor de implementare a legislaţiei în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; 
    [Art.51 al.(2), lit.c1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291] 

d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea
acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional; 

e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrat;
f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul

an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele 
raionului spre examinare consiliului raional; 

g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile
consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale; 

h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;
i) asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de

muncă ale personalului aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de 
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legislaţia în vigoare şi de regulamentul aprobat de consiliul raional. 
    [Art.51 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(4) Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile
legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază 
contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, 
administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora. 
    [Art.51 al.(4) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(5) Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională
a funcţionarilor din aparatul său. 
    Articolul 52. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului 

(1) Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.
(2) Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice

centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti. 
(3) Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul

raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale. 
(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.
[Art.52 al.(4) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(5) Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionului şi poartă

răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    [Art.52 al.(6) exclus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
    Articolul 53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului 

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, preşedintele raionului
exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază: 

a) asigură executarea deciziilor consiliului raional;
b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor

de interes raional; 
    d1)  asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi 
serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat; 
    [Art.53 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 
    d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care 
autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public; 
    [Art.53 al.(1), lit.d2) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

e) înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în unitatea
administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate; 

f) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
g) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;
h) asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar

şi le supune aprobării consiliului raional; 
i) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
j) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor,

informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă; 
k) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază

rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii 
acestora; 
    k1) organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune 
spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 
    [Art.53 al.(1), lit.k1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661] 

 k2) elaborează, conform necesităţilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor 
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sociale; 
    [Art.53 al.(1), lit.k2) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661] 

l) prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului
bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual; 

m) contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de
calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de 
prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;  

n) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de
interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului; 

o) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a
alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor; 

p) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
p1) asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse

între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială; colaborează în acest domeniu cu instituţii 
statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender; 
organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la subiectul respectiv în cadrul şedinţelor 
consiliului raional și propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în 
termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a cauzelor care le-au generat; 
    [Art.51 al.(2), lit.p1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291] 

q) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice
din subordine. 

(2) Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte
atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional. 
    Articolul 54. Actele preşedintelui raionului 

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi
individual. 

(11) Proiectele de dispoziții ale președintelui raionului în problemele de interes raional care
pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viață și drepturilor omului, 
asupra culturii, sănătății și protecției sociale, asupra colectivităților locale, serviciilor publice) 
se consultă public, prin afișarea în locuri publice și plasarea pe pagina web oficială a 
autorității publice locale, în conformitate cu legea, respectîndu-se procedurile stabilite de către 
fiecare autoritate reprezentativă și deliberativă a populației unității administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea sau întîi, după caz. 
    [Art.54al.(11) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial
al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică. 

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului
teritorial al Cancelariei de Stat. 
    [Art.54 al.(2) modificat prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

(3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă
persoanelor vizate în ele. 

(3) Dispozițiile președintelui raionului se includ în Registrul de stat al actelor locale în
termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către acesta. Suplimentar, dispozițiile cu 
caracter normativ se afișează în locuri publice. 
    [Art.54 al.(3) în redacția LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.18] 

(31) Dispozițiile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de
stat al actelor locale sau la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data 
includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale. 
    [Art.54 al.(31) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 
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(32) Dispozițiile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor
vizate sau la data indicată în textul dispoziției. În ambele cazuri, intrarea în vigoare nu poate 
preceda data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 
    [Art.54 al.(32) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.18] 

(4) Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa
sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează 
într-un registru special. 

(5) La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte oficiului teritorial al
Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît 
şi centrale.  
Capitolul  VII 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
    Articolul 55. Autorităţile administraţiei publice ale 

municipiului Chişinău 
(1) Municipiul Chişinău este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numite sectoare,

oraşe şi sate (comune). 
(2) Administrarea publică a municipiului Chişinău se realizează de către consiliul municipal,

consiliile sectorale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), ca autorităţi deliberative, şi de către primarul 
general al municipiului Chişinău, primarii sectoarelor, satelor (comunelor) şi oraşelor, ca 
autorităţi  executive. 

(3) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău se
reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de prevederile Legii privind 
statutul municipiului Chişinău. 
    Articolul 56. Alegerea şi componenţa autorităţilor  

administraţiei publice ale municipiului  
Chişinău 

(1) Consiliul municipal Chişinău, consiliile sectorale, oraşeneşti şi săteşti (comunale), primarul
general al municipiului Chişinău şi primarii sectoarelor, oraşelor şi satelor (comunelor) se aleg în 
condiţiile Codului electoral. 

(2) Consiliul municipal Chişinău se constituie din 51 de consilieri.
(3) Consiliile sectorale ale municipiului Chişinău se constituie din următorul  număr de consilieri:

Botanica - 25, Buiucani - 23, Centru - 23, Ciocana - 23, Rîşcani - 25. 
 [Art.56 al.(4)-(5) abrogate prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316] 
(6) Municipiul Chişinău are un primar general şi 4 viceprimari. Viceprimarii se aleg în condiţiile

art.14 şi 26. 
(7) Sectoarele municipiului Chişinău  au cîte un primar şi doi viceprimari. Viceprimarii

sectoarelor municipiului Chişinău se aleg în condiţiile art.31. 
(8) Consiliul municipal şi consiliile sectorale ale municipiului Chişinău se constituie, funcţionează

şi pot fi dizolvate în condiţiile art.13, ale capitolului II secţiunea a 3-a, ale art.25 şi 48, care se aplică 
în mod corespunzător. 
    Articolul 57. Coordonarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice ale municipiului 
Chişinău 

(1) Consiliul municipal Chişinău coordonează activitatea consiliilor unităţilor administrativ-
teritoriale din componenţa municipiului în vederea prestării serviciilor publice de interes municipal. 

(2) Consiliul municipal Chişinău realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de
prezenta lege pentru consiliile locale, precum şi de Legea privind statutul municipiului Chişinău. 

 [Art.57 al.(2) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689] 
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(3) Consiliile sectorale ale municipiului Chişinău realizează, în mod corespunzător, competenţele
prevăzute de prezenta lege pentru consiliile unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al 
doilea, precum şi de Legea privind statutul municipiului Chişinău. 

(4) Primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău exercită, în mod corespunzător,
atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul 
întîi, precum şi de Legea privind statutul municipiului  Chişinău. 

(5) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Chişinău exercită atribuţiile prevăzute de
prezenta lege pentru autorităţile locale executive de nivelul întîi, cu excepţia celor exercitate de 
primarul general al municipiului Chişinău. Primarul sectorului municipiului Chişinău poate propune 
consiliului sectoral consultarea populaţiei, prin referendum local, privind problemele locale de 
interes deosebit. 
    Articolul 58. Convocarea consiliului municipal Chişinău 

şi a consiliilor sectorale ale municipiului 
Chişinău 

(1) Consiliul municipal Chişinău se întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de zi propusă, o dată
la 3 luni, la convocarea primarului general. 

 [Art.58 al.(1) modificat prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316] 
(2) Consiliul municipal Chişinău se poate întruni în şedinţă extraordinară în cazul unor probleme

de neamînat sau de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului general sau la cererea scrisă a cel 
puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. 

 [Art.58 al.(2) modificat prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316] 
(3) Un grup de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi este în drept să convoace de sine

stătător în şedinţă, cu ordinea de zi propusă, Consiliul municipal Chişinău în cazul în care primarul 
general: 
    [Art.58 al.(3) modificat prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316] 

a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile după expirarea termenului de
convocare; ori 

b) refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în şedinţă extraordinară consiliul la cererea
consilierilor, conform prevederilor alin.(2). 

(31) Consiliul municipal Chişinău alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi,
pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de 
secretarul consiliului municipal 
    [Art.58 al.(31) introdus prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316] 

(4) Convocarea şedinţelor consiliului sectoral al municipiului Chişinău se face în condiţiile art.16.
Articolul 59. Pretorul
(1) În fiecare sector al municipiului Chişinău, primarul general numeşte, în condiţiile legii, un

pretor, care este reprezentant al primarului general. 
    [Art.59 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(2) Pretorul este asistat de un aparat de lucru, denumit pretură. Personalul preturii este compus din
funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii  nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, 
supus reglementărilor legislaţiei muncii.. 
    [Art.59 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(3) Organigrama, statele de personal ale subdiviziunilor instituite în sectoare, precum şi
regulamentele preturilor se aprobă de Consiliul municipal Chişinău, la propunerea primarului 
general. 

(4) În activitatea sa, pretorul se conduce de legislaţia în vigoare, de dispoziţiile primarului general
şi de regulamentul preturii. 
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Capitolul VII1 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BĂLŢI 
    Articolul 591. Autorităţile administraţiei publice ale 

municipiului Bălţi 
(1) Administraţia publică a municipiului Bălţi se realizează de către consiliul municipal, consiliile

săteşti, ca autorităţi deliberative, şi de către primarul municipiului Bălţi, primarii satelor, ca autorităţi 
executive. 

(2) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Bălţi se
reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de prevederile Legii privind 
statutul municipiului Bălţi. 
    Articolul 592. Coordonarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice ale municipiului 
Bălţi 

(1) Consiliul municipal Bălţi coordonează activitatea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale
din componenţa municipiului în vederea prestării serviciilor publice de interes municipal. 

(2) Consiliul municipal Bălţi realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de
prezenta lege pentru consiliile locale, precum şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi. 

(3) Primarul şi viceprimarii municipiului Bălţi exercită, în mod corespunzător, atribuţiile
prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, precum 
şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi. 

  Articolul 593. Convocarea Consiliului municipal Bălţi 
(1) Consiliul municipal Bălţi se întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de zi propusă, o dată la 3

luni, la convocarea primarului municipiului. 
(2) Consiliul municipal Bălţi se poate întruni în şedinţă extraordinară în cazul unor probleme de

neamînat sau de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului municipiului sau la cererea scrisă a cel 
puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. 

(3) Un grup de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi este în drept să convoace de sine
stătător şedinţa Consiliului municipal Bălţi în cazul în care primarul municipiului: 

a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile după expirarea termenului de
convocare; ori 

b) refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în şedinţă extraordinară consiliul la cererea
consilierilor conform prevederilor alin. (2). 

(4) Consiliul municipal Bălţi alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi,
pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de 
secretarul consiliului municipal. 
    [Capitolul VII1 introdus prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 
Capitolul VIII 
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL. 
SECRETARUL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU.  
SECRETARUL CONSILIULUI MUNICIPAL BĂLŢI.  
SECRETARUL CONSILIULUI SECTORAL AL  
MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
    [Capitolul VIII titlul modificat prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 
    Articolul 60. Statutul secretarului consiliului raional, al 

secretarului Consiliului municipal Chişinău, 
al secretarului Consiliului municipal Bălţi 
şi cel al secretarului consiliului sectoral al 
municipiului Chişinău 

    [Art.60 titlul modificat prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 
(1) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău, secretarul Consiliului

municipal Bălţi şi secretarul consiliului sectoral al municipiului Chişinău sînt funcţionari publici. 
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Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei 
facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică. 
    [Art.60 al.(1) modificat prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 

(2) Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în
conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului respectiv după anunţarea 
rezultatelor concursului. 

(3) Prevederile alin.(2) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa
intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de 
Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
    [Art.60 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(4) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
    [Art.60 al.(4) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(5) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în
condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional, a Consiliului municipal Chişinău, a Consiliului 
municipal Bălţi sau a consiliului sectoral al municipiului Chişinău. Evaluarea performanţelor 
profesionale ale secretarului  se face de către preşedintele raionului, Primarul General al 
municipiului Chişinău, primarul municipiului Bălţi sau primarul sectoral al municipiului Chişinău, în 
baza deciziei consiliului respectiv. 
    [Art.60 al.(5) modificat prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 
    [Art.60 al.(5) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

(6) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău, secretarul Consiliului
municipal Bălţi şi secretarul consiliului sectoral al municipiului Chişinău este, concomitent, secretar 
al raionului, respectiv, al municipiului Chişinău, al municipiului Bălţi sau al sectorului. 
    [Art.60 al.(6) modificat prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 

(7) Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău, secretarului
Consiliului municipal Bălţi şi secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău li se aplică, în 
mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local. 
    [Art.60 al.(7) modificat prin LP229 din 25.10.12, MO254-262/14.12.12 art.838] 
Capitolul  IX 
CONTROLUL ADMINISTRATIV AL ACTIVITĂŢII  
AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
Secţiunea 1 
Controlul administrativ 
    Articolul 61. Noţiunea de control administrativ şi scopul  

acestuia 
(1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi a

celor din cadrul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special este supusă controlului 
administrativ în temeiul Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte legislative. 

(2) Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale vizează
respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a prezentei 
legi şi a altor acte normative atît de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi 
al doilea, cît şi de către funcţionarii acestora. 

(3) Controlul administrativ include controlul legalităţii şi controlul oportunităţii activităţii
autorităţilor administraţiei publice locale. 

(4) Controlul administrativ se efectuează din oficiu sau la cerere.
Articolul 62. Principiile controlului administrativ
(1) Controlul administrativ se întemeiază pe următoarele principii:
a) exercitarea acestuia numai potrivit procedurilor şi în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei autorităţii de control şi importanţa

intereselor pe care le protejează; 
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c) neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod
autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă. 

(2) Controlul administrativ vizează, în principal, legalitatea activităţii autorităţilor administraţiei
publice locale. 

(3) Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de către autorităţi de nivel superior se
admite doar în cazul realizării competenţelor delegate de către stat autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
    Articolul 63. Subiecţii controlului administrativ 

(1) De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale
este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de Stat sau de 
oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu. 
    [Art.63 al.(1) în redacţia LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586] 

(2) Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale oficiului teritorial al Cancelariei de Stat se
aprobă prin hotărîre de Guvern. 
    [Art.63 al.(2) în redacţia LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586] 

(3) Subiecţi ai controlului de oportunitate sînt Guvernul, autorităţile de specialitate ale
administraţiei publice centrale, alte autorităţi administrative, care acţionează în unităţile 
administrativ-teritoriale, inclusiv prin intermediul serviciilor lor desconcentrate, potrivit 
competenţelor ce le revin în condiţiile legii. 
Secţiunea a 2-a 
Controlul de legalitate 
    Articolul 64. Controlul obligatoriu 

(1) Controlului obligatoriu sînt supuse următoarele acte ale autorităţilor administraţiei publice
locale: 

a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea;
b) actele normative ale primarului, ale preşedintelui raionului şi ale pretorului;
c) actele privind organizarea licitaţiilor şi actele privind atribuirea de terenuri;
d) actele de angajare şi cele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului

administraţiei publice locale; 
    [Art.64 al.(1), lit.d) modificată prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 

e) actele care implică cheltuieli sau angajamente financiare de peste 30 mii lei - în unitatea
administrativ-teritorială de nivelul întîi şi de peste 300 mii lei - în unitatea administrativ-teritorială 
de nivelul al doilea; 

f) actele emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat autorităţilor administraţiei publice
locale. 

(11) Actele menționate la alin. (1) vor fi supuse controlului obligatoriu de către Cancelaria de
Stat prin intermediul Registrului de stat al actelor locale. 
    [Art.64 al.(11) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.19] 

(2) O copie de pe orice act menţionat la alin.(1) se expediază obligatoriu, din contul emitentului,
oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la semnarea actului. Responsabil de 
această obligaţie este secretarul consiliului, care transmite, de asemenea, subiectului controlului 
administrativ procesul-verbal al fiecărei şedinţe a consiliului în termen de 15 zile de la şedinţă. 

(2) Procesul-verbal al ședinței consiliului, avizele comisiei de specialitate şi materialele
aferente adoptării deciziei, în scopul exercitării controlului de legalitate al actelor menţionate 
la alin. (1), se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 10 zile de la data 
ședinței, în modul stabilit de Guvern. Responsabil de aceasta este secretarul consiliului. 
    [Art.64 al.(2) în redacția LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.19] 
    Articolul 65. Controlul facultativ 

(1) Pînă la data de 10 a fiecărei luni, secretarul consiliului transmite oficiului teritorial al
Cancelariei de Stat lista actelor emise de primar sau de preşedintele raionului în luna 
precedentă. 
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    [Art.65 al.(1) abrogat prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.19] 

(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate supune controlului legalităţii orice act care nu
constituie obiectul unui control obligatoriu în termen de 30 de zile de la data primirii listei 
menţionate la alin.(1). 

(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate supune controlului legalităţii orice act care
nu constituie obiectul unui control obligatoriu în termen de 30 de zile de la data includerii 
actului în Registrul de stat al actelor locale. 
    [Art.65 al.(2) modificat LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.19] 
    Articolul 66. Controlul solicitat de autoritatea  

administraţiei publice locale 
(1) Consiliul local de nivelul întîi sau al doilea poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de

Stat să verifice legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executivă respectivă în cazul în care 
consideră că acesta este ilegal. 

(2) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul, preşedintele
raionului sau secretarul poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat efectuarea unui control 
al legalităţii. 

(3) Cererea de efectuare a controlului legalităţii este depusă în termen de  30 de zile de la data
emiterii actului, cu indicarea prevederilor legislaţiei ce se consideră a fi încălcate. 

(3) Cererea de efectuare a controlului legalităţii este depusă în termen de 30 de zile de la
data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale, cu indicarea prevederilor legislaţiei 
ce se consideră a fi încălcate. 
    [Art.66 al.(3) modificat prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.19] 

(31) Termenul specificat la alin. (3) nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter
normativ. 
    [Art.66 al.(31) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.19] 

(4) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua
una din următoarele decizii: 

a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;
[Art.66 al.(4), lit.a) modificată prin RMO70 din 25.05.07, MO70-73/25.05.07, pag.25]
b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii.
Articolul 67. Controlul solicitat de persoanele vătămate
(1) Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act

administrativ emis de o autoritate a administraţiei publice locale poate solicita oficiului teritorial al 
Cancelariei de Stat controlul legalităţii actului. 

(2) Cererea de efectuare a controlului legalităţii se depune în termen de 30 de zile de la data
publicării sau comunicării actului. În ea se indică prevederile legislaţiei ce se consideră a fi încălcate. 

(2) Cererea de efectuare a controlului legalităţii se depune în termen de 30 de zile de la data
includerii actului în Registrul de stat al actelor locale sau comunicării actului persoanelor 
vizate. În ea se indică prevederile legislaţiei ce se consideră a fi încălcate. 
    [Art.67 al.(2) modificat prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.19] 

(21) Termenul specificat la alin. (2) nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter
normativ. 
    [Art.67 al.(21) introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 
28.10.19] 

(3) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua
una din următoarele decizii: 

a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;
[Art.67 al.(3), lit.a) modificată prin RMO70 din 25.05.07, MO70-73/25.05.07, pag.25]
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b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii.
(4) Exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipseşte solicitantul de dreptul sesizării

directe a instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
    Articolul 68. Împuternicirile oficiului teritorial al 

Cancelariei de Stat 
(1) În cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este ilegal,

oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii locale emitente ilegalitatea actului 
controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială. 

(2) În cazul exercitării controlului obligatoriu al legalităţii, sesizarea oficiului teritorial al
Cancelariei de Stat trebuie făcută într-un termen de 30 de zile de la data primirii copiei de pe act. 

(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autoritatea administrației publice locale
în termen de: 

a) 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale – în cazul
controlului obligatoriu și facultativ; 

b) 30 de zile de la data primirii cererii de efectuare a controlului – în cazul controlului
solicitat de autoritatea administrației publice locale sau de persoana vătămată. 
    [Art.68 al.(2) în redacția LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.19] 
    [Art.68 al.(2) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689] 

(3) În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea locală emitentă trebuie să
modifice sau să abroge actul contestat. 

(4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia
sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica 
sau de a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente în termen de 60 de zile 
de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză. 
    Articolul 69.Sesizarea directă a instanţei de contencios  

administrativ 
(1) În cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei

pagube iminente, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios 
administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal, încunoştinţînd de îndată autoritatea 
locală emitentă. 

(2) Odată cu sesizarea instanţei de contencios administrativ, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat
poate cere acesteia suspendarea actului contestat sau dispunerea unor alte măsuri provizorii. 

(3) În termen de 3 zile de la primirea sesizării, instanţa de contencios administrativ, după audierea
părţilor vizate, decide asupra suspendării actului şi/sau dispunerii unor alte măsuri provizorii 
solicitate de oficiul teritorial al Cancelariei de Stat. 
Secţiunea a 3-a 
Controlul de oportunitate 
    Articolul 70. Împuternicirile subiecţilor controlului de  

oportunitate 
(1) Pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să-şi exercite atribuţiile delegate de stat,

subiecţii controlului de oportunitate sînt în drept să modifice ori să abroge actul, în termen de 15 zile 
de la data primirii lui, pe motiv de oportunitate. În caz de inacţiune a autorităţii administraţiei 
publice locale chiar şi după avertismentul subiectului controlului de oportunitate, acesta poate să 
emită actul respectiv în locul autorităţii incapabile de a lua decizia. 

(2) În toate cazurile prevăzute la alin.(1), subiectul controlului de oportunitate notifică decizia sa
autorităţii administraţiei publice locale în termen de 5 zile de la data adoptării. 

(3) În cazul în care consideră că decizia subiectului controlului de oportunitate este ilegală,
autoritatea administraţiei publice locale este în drept să atace decizia în instanţa de contencios 
administrativ în termen de 30 de zile de la data notificării, încunoştinţînd de îndată subiectul 
controlului de oportunitate care a emis decizia. 
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(4) Autoritatea administraţiei publice locale poate cere instanţei de contencios administrativ
suspendarea de urgenţă a deciziei subiectului controlului de oportunitate sau adoptarea unor alte 
măsuri provizorii dacă există pericolul unor pagube iminente. Despre măsurile solicitate instanţei de 
contencios administrativ, autoritatea administraţiei publice locale comunică de îndată subiectului 
controlului de oportunitate care a emis decizia. 

(5) Instanţa de contencios administrativ, în termen de 3 zile de la primirea sesizării, decide, după
audierea părţilor vizate, asupra suspendării actului şi/sau asupra dispunerii unor alte măsuri 
provizorii solicitate. 
    Articolul 71. Împuternicirile subiecţilor controlului 

administrativ 
(1) La cererea subiectului controlului administrativ, autoritatea administraţiei publice locale este

obligată să-i furnizeze, în termen de 10 zile, copiile de pe toate documentele solicitate şi alte 
informaţii. Secretarul consiliului local este responsabil de această obligaţie. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi funcţionarii acestora sînt obligaţi să permită
accesul în sediile lor şi ale subdiviziunilor, să răspundă la întrebări, să dea explicaţii şi să prezinte 
documentele solicitate funcţionarilor subiectului controlului administrativ. 

(3) În timpul exercitării controlului, funcţionarii subiectului controlului administrativ nu pot da
ordine directe funcţionarilor autorităţii administraţiei publice locale. Orice solicitare de documente 
trebuie să fie adresată autorităţii locale vizate. Transmiterea documentelor va fi efectuată de secretar 
în condiţiile alin.(1). 
Secţiunea a 4-a 
Transparenţa controlului administrativ 
    Articolul 72. Raportul anual privind activitatea de control 

(1) Anual, pînă la sfîrşitul lunii martie, Cancelaria de Stat elaborează şi prezintă Guvernului un
raport privind controlul actelor autorităţilor administraţiei publice locale din anul precedent. 
   [Art.72 al.(1) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586] 

(2) Rapoartele oficiilor teritoriale al Cancelariei de Stat se vor publica periodic în presa locală. În
acelaşi mod este publicată lista actelor administrative abrogate ale autorităţilor publice locale. 
    Articolul 721. Evidența actelor supuse controlului 

administrativ 
(1) Evidenţa actelor supuse controlului administrativ de către oficiile teritoriale ale

Cancelariei de Stat se realizează prin includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale, 
asigurîndu-se: 

a) evidența, înregistrarea și păstrarea actelor supuse controlului;
b) stocarea, păstrarea materialelor aferente emiterii actelor administrative (procesele-

verbale ale şedinţelor consiliilor, avizele comisiilor de specialitate şi alte materiale relevante); 
c) accesul public la informația privind rezultatele controlului actelor autorităților

administrației publice locale; 
d) efectuarea controlului intern al activității oficiilor sale teritoriale de către Cancelaria de

Stat. 
(2) Procedurile ce țin de înregistrarea, evidența și accesarea informației privind actele

supuse controlului administrativ se stabilesc de Guvern. 
    [Art.721 introdus prin LP161 din 07.07.16, MO369-378/28.10.16 art.745; în vigoare 28.10.18] 
Capitolul  X 
SERVICIILE PUBLICE, BUNURILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE 
Secţiunea 1  
Serviciile publice 
    Articolul 73. Organizarea serviciilor publice locale 

(1) Serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, în
domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelurile 
întîi şi al doilea, în limita mijloacelor financiare disponibile. 
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(2) Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la
persoane fizice şi juridice de drept privat, în condiţiile legii. 

(3) Numirea şi eliberarea din funcţie în serviciile publice locale se fac de către conducătorii
acestora în condiţiile legii. 

(4) Serviciile publice locale activează în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Secţiunea a 2-a 
Administrarea bunurilor 
    Articolul 74. Patrimoniul unităţilor administrativ-  

teritoriale 
(1) Constituie patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile

proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului şi unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia, precum şi drepturile şi obligaţiile lor cu caracter patrimonial. 

(2) Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se delimitează şi se
separă clar de patrimoniul statului potrivit legii sau în modul stabilit de lege. 

(3) Bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se
împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat. 

(4) Autorităţile publice locale executive asigură, în condiţiile legii, delimitarea şi evidenţa separată
a bunurilor din domeniul public şi cel privat. 

(5) Sporirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale are loc prin achiziţii, transfer din
proprietatea statului, expropriere şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii. 

(6) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul a
cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. 
    Articolul 75. Bunurile domeniului public al unităţii 

administrativ-teritoriale 
(1) Din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile determinate de lege,

precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public local. Interesul public 
implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface necesităţile 
colectivităţii, fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei. 

(2) La categoria bunuri ale domeniului public de interes local pot fi raportate terenurile pe care
sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, 
obiectivele acvatice separate, parcurile publice, terenurile de sport, stadioanele, precum şi terenurile 
de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare, clădirile, monumentele, 
muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, alte obiective care, conform legii, nu 
aparţin domeniului public al statului. 
    [Art.75 al.(2) în redacția LP312 din 23.12.16, MO9-18/13.01.17 art.48] 

(3) Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
(4) Consiliul local poate decide, potrivit legii, transferarea bunurilor din domeniul privat al unităţii

administrativ-teritoriale în domeniul public de interes local al acesteia. 
    Articolul 76. Bunurile domeniului privat  

al unităţii administrativ-teritoriale 
(1) Din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile care, în modul

stabilit de lege, nu sînt transferate în domeniul public de interes local sau raional, după caz. 
(2) Din domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii, de unitatea

administrativ-teritorială. 
(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale sînt alienabile, prescriptibile şi

sesizabile, cu excepţiile stabilite expres prin lege. 
    Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate  

a unităţii administrativ-teritoriale 
(1) Toate bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale sînt supuse inventarierii anuale, iar

rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului respectiv. 
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(2) Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în administrare
întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, concesionate, date în arendă ori în locaţiune, după 
caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în condiţiile legii. 

(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi înstrăinate, date în
administrare, în arendă ori în locaţiune, în condiţiile legii. 

(4) Înstrăinarea bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului),
raionului, schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor dintr-un domeniu în 
altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii se fac prin decizie a consiliului 
local sau raional, în temeiul expertizei. 

(5) Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii
administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia 
cazurilor stabilite expres prin lege. 
Secţiunea a 3-a 
Lucrările publice 
    Articolul 78. Lucrările publice 

(1) Consiliul local poate contracta, în condiţiile legii, lucrări şi servicii de interes public în limitele
sumelor aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective. În acest scop, consiliul local 
poate utiliza diferite forme contractuale ale parteneriatului public-privat neinterzise de lege. 
    [Art.78 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559] 

(2) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public se execută pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale numai în baza documentaţiei de proiect verificate şi a raportului de expertiză 
ecologică de stat. 

(3) Lucrările aprobate de consiliul respectiv vor fi atribuite spre executare prin concurs, organizat
în condiţiile legii, cu respectarea strictă a documentaţiei de proiect şi a studiului de fezabilitate 
aprobate. 
    Articolul 79. Documentaţia de urbanism 
    Documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale se 
elaborează, se avizează şi se aprobă în termenele stabilite de lege. 
    Articolul 80. Înfiinţarea de întreprinderi şi societăţi    

comerciale 
    Consiliul local poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi municipale şi 
societăţi comerciale, în scopul executării unor lucrări de interes local, prin utilizarea capitalului 
statutar constituit din aportul consiliului respectiv şi al altor persoane juridice şi fizice. 
Capitolul  XI 
ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE 
    Articolul 81. Finanţele publice locale 

(1) Finanţele unităţilor administrativ-teritoriale se administrează în condiţiile Legii privind
finanţele publice locale, conform principiului autonomiei locale. 

(2) Procesul bugetar şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea
sînt independente unul de altul, precum şi de bugetul de stat. 

(3) Autorităţile publice locale dispun de bază fiscală proprie (distinctă de cea a statului),
constituită din impozite, cuantumul cărora este stabilit în conformitate cu Legea finanţelor publice 
locale. Baza fiscală a autorităţilor publice locale va fi proporţională competenţelor lor proprii 
prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte legislative.  

(4) Autorităţile publice locale dispun şi de alte surse financiare, cum ar fi: taxele locale, veniturile
din administrarea bunurilor unităţii administrativ-teritoriale şi cele provenite din prestarea 
serviciilor. 

(5) Veniturile nefiscale nu se includ la calcularea transferurilor cu destinaţie generală.
(6) Procedurile de distribuire a resurselor financiare proprii ale autorităţilor publice locale, precum

şi orice modificare a legislaţiei referitoare la funcţionarea sistemului finanţelor publice locale vor fi 
coordonate în mod obligatoriu cu structurile reprezentative ale autorităţilor publice locale. 
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(7) Este interzisă orice delegare de competenţe fără alocarea de surse financiare, necesare pentru a
se acoperi costul realizării competenţelor respective. 

(8) Criteriile de distribuire a suportului financiar acordat de stat unităţilor administrativ-teritoriale
trebuie să fie obiective şi stabilite conform legii. 

Capitolul  XII 
EXERCITAREA MANDATULUI 
    Articolul 82. Statutul alesului local 

(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi
vicepreşedinţii raioanelor sînt în serviciul colectivităţii locale şi se bucură de protecţia şi garanţiile 
acordate prin Legea privind statutul alesului local. 

(2) Persoanele enumerate la alin.(1), cu excepţia consilierilor, au dreptul la concediu de odihnă
anual, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Concediul de odihnă anual se acordă conform programării 
aprobate de consiliul respectiv. 
    [Art.82 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696] 
    Articolul 83. Răspunderea juridică 
    Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, consilierii, secretarii şi personalul 
primăriilor şi aparatelor preşedinţilor raioanelor poartă răspundere juridică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare pentru faptele ilegale comise în exerciţiul funcţiunii. 
    Articolul 84. Incompatibilităţi 

(1) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului, guvernatorul unităţii teritoriale autonome cu statut
juridic special, preşedintele şi vicepreşedinţii adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu 
statut juridic special, primarii şi viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să deţină 
alte funcţii retribuite sau să cumuleze o altă funcţie, prin contract sau acord, în întreprinderi străine 
sau întreprinderi şi organizaţii mixte, în întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu orice formă de 
organizare juridică, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie. 

(2) Funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, de primar şi viceprimar este incompatibilă
cu calitatea de consilier. 
    Articolul 85. Suplinirea mandatului predecesorilor 
    Consiliile locale şi primarii aleşi în cadrul alegerilor anticipate desfăşurate ca urmare a dizolvării 
unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, încheie mandatul predecesorilor. 
Capitolul XIII 
CONTROLUL FINANCIAR PUBLIC INTERN 
    Articolul 86. Controlul financiar public intern 
    În scopul utilizării fondurilor publice conform principiilor de transparenţă şi răspundere, 
economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate, în sectorul public se 
implementează controlul financiar public intern, care include: 

a) managementul financiar şi controlul;
b) auditul intern;
c) coordonarea şi armonizarea centralizată.
Articolul 87. Managementul financiar şi controlul
(1) Conducătorul instituţiei organizează sistemul de management financiar şi de control în scopul

obţinerii unei asigurări rezonabile că obiectivele instituţiei vor fi atinse prin: 
a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
b) conformitatea cu legislaţia şi regulamentele aplicabile;
c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor;
d) siguranţa şi integritatea informaţiei.
(2) Obiect al managementului financiar şi al controlului sînt toate activităţile şi procesele

instituţiei, inclusiv etapele de elaborare şi executare a bugetelor, elaborare a programelor, evidenţă 
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contabilă, raportare şi monitorizare. 
(3) Sistemul de management financiar şi de control se organizează ţinîndu-se cont de

complexitatea şi domeniul activităţii instituţiei şi în conformitate cu cadrul normativ şi metodologic 
elaborat şi aprobat de Ministerul Finanţelor. 

(4) Modul de organizare a managementului financiar şi a controlului în autoritatea administraţiei
publice locale este supus auditului intern şi auditului extern. 
    Articolul 88. Auditul intern 

(1) Autoritatea administraţiei publice locale este în drept să organizeze auditul intern instituind o
unitate de audit intern în structura sa organizaţională, conform prevederilor alin.(2)–(4), (7) şi (8). 

(2) Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a conducătorului autorităţii
administraţiei publice locale. 

(3) Unitatea de audit intern se creează în limita statelor de personal existente în cadrul autorităţii
administraţiei publice locale. 

(4) Autoritatea administraţiei publice locale informează oficial Ministerul Finanţelor despre
crearea unităţii de audit intern. 

(5) Activitatea de audit intern se desfăşoară conform actelor normative elaborate şi aprobate de
Ministerul Finanţelor. 

(6) Unitatea de audit intern a autorităţii administraţiei publice locale este în drept să efectueze
auditul intern şi în instituţiile subordonate. 

(7) Unitatea de audit intern raportează direct conducătorului autorităţii administraţiei publice
locale. 

(8) Unitatea de audit intern prezintă Ministerului Finanţelor:
a) pînă la data de 1 martie a fiecărui an, raportul anual de activitate a unităţii de audit intern pentru

anul precedent; 
b) carta de audit intern;
c) copia de pe planul strategic al activităţii de audit intern;
d) copia de pe planul anual al activităţii de audit intern.
Articolul 89. Coordonarea şi armonizarea centralizată

a controlului financiar public intern 
(1) Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea şi monitorizarea politicii în domeniul

controlului financiar public intern. 
(2) Coordonarea tuturor activităţilor din domeniul controlului financiar public intern este realizată

de către Ministerul Finanţelor. 
    [Capitolul XIII abrogat prin LP229 din 23.09.10, MO231-234/26.11.10 art.730; în vigoare 
26.11.11]  
    [Capitolul XIII  în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 
01.01.10] 
Capitolul  XIV 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
    Articolul 90  
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art.55-58 referitoare la 
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale sectoarelor municipiului Chişinău, 
care se vor aplica de la data stabilită a alegerilor locale generale din anul 2019. 
    [Art.90 modificat prin LP23 din 27.02.15, MO74-77/27.03.15 art.93] 
    [Art.90 modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689] 
    [Art.90 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 
01.01.10] 

    Articolul 91 
    Guvernul: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în conformitate cu
prezenta lege; 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 



b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
Articolul 92
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a) Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală;
b) articolele I şi III din Legea nr.263-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea

unor acte legislative. 
(2) La data stabilită a alegerilor locale generale din anul 2019, se abrogă articolul 59 din prezenta

lege. 
    [Art.90 al.(2) modificat prin LP23 din 27.02.15, MO74-77/27.03.15 art.93] 
    [Art.92 al.(2) modificat prin LP239 din 24.09.10, MO206-209/22.10.10 art.689] 

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI Marian LUPU 

 Nr.436-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006. 
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NOI, reprezentanţii plenipotenţiari ai poporului Republicii Moldova, deputaţi în Parlament,
PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, exprimate prin 

proclamarea independenţei Republicii Moldova,
AVÎND în vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi etnic 

al devenirii lui ca naţiune,
NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care împreună cu 

moldovenii constituie poporul Republicii Moldova,
CONSIDERÎND statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi 

libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic valori 
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supreme,
FIIND CONŞTIENŢI de responsabilitatea şi obligaţiile noastre faţă de generaţiile 

precedente, actuale şi viitoare,
REAFIRMÎND devotamentul nostru faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace 

şi bună înţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor unanim recunoscute 
ale dreptului internaţional,
    adoptăm Constituţia Republicii Moldova, declarînd-o LEGE SUPREMĂ A SOCIETĂŢII 
ŞI A STATULUI.

Titlul I
PRINCIPII GENERALE

Articolul 1
Statul Republica Moldova

    (1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
    (2) Forma de guvernămînt a statului este republica.
    (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 
şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme şi sînt garantate.

Articolul 2
Suveranitatea şi puterea de stat

    (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod 
direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.
    (2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic 
sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Articolul 3
Teritoriul

    (1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil.
    (2) Frontierele ţării sînt consfinţite prin lege organică, respectîndu-se principiile şi normele 
unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului

    (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se 
aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale 
ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaţionale.

Articolul 5
Democraţia şi pluralismul politic

    (1) Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este 
incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul.
    (2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.

Articolul 6
Separaţia şi colaborarea puterilor

    În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi 
colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei.

Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă

    Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic 
care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Articolul 8
Respectarea dreptului internaţional 

şi a tratatelor internaţionale
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    (1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la 
care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale 
dreptului internaţional.
    (2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii contrare Constituţiei va 
trebui precedată de o revizuire a acesteia.

Articolul 9
Principiile fundamentale privind proprietatea

    (1) Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale.
    (2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului.
    (3) Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sînt factorii de bază ai economiei.

Articolul 10
Unitatea poporului şi dreptul la identitate

    (1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este 
patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi.
    (2) Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la 
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

Articolul 11
Republica Moldova, stat neutru

    (1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.
    (2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.

Articolul 12
Simbolurile statului

    (1) Republica Moldova are drapel, stemă şi imn.
    (2) Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sînt dispuse vertical, în 
ordinea următoare, începînd de la lance: albastru, galben, roşu. În centru, pe fîşia de culoare 
galbenă, este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.
    (3) Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în partea 
superioară cromatică roşie, în cea inferioară - albastră, încărcat cu capul de bour avînd între 
coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în 
stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). 
Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi 
ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur.
    (4) Imnul de Stat al Republicii Moldova se stabileşte prin lege organică.
    (5) Drapelul, stema şi imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi sînt ocrotite de 
lege.

Articolul 13
Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi

    (1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei 
latine.
    (2) Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la funcţionarea limbii 
ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării.
    (3) Statul facilitează studierea limbilor de circulaţie internaţională.
    (4) Modul de funcţionare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabileşte prin lege 
organică.

Articolul 14
Capitala

    Capitala Republicii Moldova este oraşul Chişinău.
Titlul II

DREPTURILE, LIBERTĂŢILE 
ŞI ÎNDATORIRILE
FUNDAMENTALE

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
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Articolul 15
Universalitatea

    Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin 
Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

Articolul 16
Egalitatea

    (1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
    (2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 
avere sau de origine socială.

Articolul 17
Cetăţenia Republicii Moldova

    (1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în condiţiile 
prevăzute de legea organică.
    (2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba 
cetăţenia.

Articolul 18
Protecţia cetăţenilor Republicii Moldova

    (1) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în 
străinătate.
    (2) Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară.

Articolul 19
Statutul juridic al cetăţenilor străini 

şi al apatrizilor
    (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii 
Moldova, cu excepţiile stabilite de lege.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii internaţionale, în 
condiţii de reciprocitate sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.
    (3) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 20
Accesul liber la justiţie

    (1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 
competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.

Articolul 21
Prezumţia nevinovăţiei

    Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi 
dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate 
garanţiile necesare apărării sale.

Articolul 22
Neretroactivitatea legii

    Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu 
constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decît cea 
care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.

Articolul 23
Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

    (1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.
    (2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop 
statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.

Capitolul II
DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE

Articolul 24
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Dreptul la viaţă şi la integritate fizică 
şi psihică

    (1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
    (2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori 
degradante.
    (3) Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi 
nici executat.

Articolul 25
Libertatea individuală şi siguranţa persoanei

    (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.
    (2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai în cazurile şi cu 
procedura prevăzute de lege.
    (3) Reţinerea nu poate depăşi 72 de ore.
    (4) Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 
de zile. Asupra legalităţii mandatului se poate depune recurs, în condiţiile legii, în instanţa 
judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi prelungit numai de către judecător 
sau de către instanţa judecătorească, în condiţiile legii, cel mult pînă la 12 luni.
    (5) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă motivele reţinerii sau ale arestării, 
iar învinuirea - în cel mai scurt termen; motivele reţinerii şi învinuirea se aduc la cunoştinţă 
numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
    (6) Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie dacă motivele reţinerii sau arestării au 
dispărut.

Articolul 26
Dreptul la apărare

    (1) Dreptul la apărare este garantat.
    (2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor sale.
    (3) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din 
oficiu.
    (4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se 
pedepseşte prin lege.

Articolul 27
Dreptul la libera circulaţie

    (1) Dreptul la libera circulaţie în ţară este garantat.
    (2) Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul 
sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară.

Articolul 28
Viaţa intimă, familială şi privată

    Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată.
Articolul 29

Inviolabilitatea domiciliului
    (1) Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne în domiciliul 
sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia.
    (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situaţii:
    a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti;
    b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei 
persoane;
    c) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii.
    (3) Percheziţiile şi cercetările la faţa locului pot fi ordonate şi efectuate numai în condiţiile 
legii.
    (4) Percheziţiile în timpul nopţii sînt interzise, în afară de cazul unui delict flagrant.

Articolul 30
Secretul corespondenţei
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    (1) Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor 
telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare.
    (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile cînd această derogare 
este necesară în interesele securităţii naţionale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice şi în 
scopul prevenirii infracţiunilor.

Articolul 31
Libertatea conştiinţei

    (1) Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de 
respect reciproc.
    (2) Cultele religioase sînt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.
    (3) În relaţiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire.
    (4) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv 
prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate.

Articolul 32
Libertatea opiniei şi a exprimării

    (1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea 
exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
    (2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la 
viziune proprie.
    (3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, 
îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, 
la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul 
constituţional.

Articolul 33
Libertatea creaţiei

    (1) Libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată. Creaţia nu este supusă cenzurii.
    (2) Dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în 
legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sînt apărate de lege.
    (3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor culturii şi ştiinţei, 
naţionale şi mondiale.

Articolul 34
Dreptul la informaţie

    (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
    (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea 
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
    (3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a cetăţenilor sau 
siguranţa naţională.
    (4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea 
corectă a opiniei publice.
    (5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.

Articolul 35
Dreptul la învăţătură

    (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul 
liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi 
de perfecţionare.
    (2) Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi instruire a 
persoanelor.
    (3) Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învăţămînt de toate gradele.
    (4) Învăţămîntul de stat este gratuit.
    (5) Instituţiile de învăţămînt, inclusiv cele nestatale, se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea 
în condiţiile legii.
    (6) Instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie.
    (7) Învăţămîntul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de 
merit.
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    (8) Statul asigură, în condiţiile legii, libertatea învăţămîntului religios. Învăţămîntul de stat 
este laic.
    (9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor.

Articolul 36
Dreptul la ocrotirea sănătăţii

    (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
    (2) Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit.
    (3) Structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de protecţie a sănătăţii 
fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice.

Articolul 37
Dreptul la un mediu înconjurător sănătos

    (1) Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic 
pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive.
    (2) Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber şi la răspîndirea informaţiilor veridice 
privitoare la starea mediului natural, la condiţiile de viaţă şi de muncă, la calitatea produselor 
alimentare şi a obiectelor de uz casnic.
    (3) Tăinuirea sau falsificarea informaţiilor despre factorii ce sînt în detrimentul sănătăţii 
oamenilor se interzice prin lege.
    (4) Persoanele fizice şi juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătăţii şi avutului unei 
persoane ca urmare a unor contravenţii ecologice.

Articolul 38
Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales

    (1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri 
libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
    (2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua 
alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.
    (3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în 
condiţiile legii.

Articolul 39
Dreptul la administrare

    (1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice 
nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor.
    (2) Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică.

Articolul 40
Libertatea întrunirilor

    Mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere şi se 
pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.

Articolul 41
Libertatea partidelor şi a altor organizaţii 

social-politice
    (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte organizaţii social-politice. Ele contribuie la 
definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri.
    (2) Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în faţa legii.
    (3) Statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale partidelor şi ale altor 
organizaţii social-politice.
    (4) Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, 
militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi 
independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituţionale.
    (5) Asociaţiile secrete sînt interzise.
    (6) Activitatea partidelor constituite din cetăţeni străini este interzisă.
    (7) Funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege 
organică.
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Articolul 42
Dreptul de a întemeia şi de a se afilia 

la sindicate
    (1) Orice salariat are dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea 
intereselor sale.
    (2) Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit cu statutele lor, în condiţiile 
legii. Ele contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor.

Articolul 43
Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

    (1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi 
satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.
    (2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena 
muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, 
repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte 
situaţii specifice.
    (3) Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore.
    (4) Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective 
sînt garantate.

Articolul 44
Interzicerea muncii forţate

    (1) Munca forţată este interzisă.
    (2) Nu constituie muncă forţată:
    a) serviciul cu caracter militar sau activităţile desfăşurate în locul acestuia de cei care, potrivit 
legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu;
    b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau 
de libertate condiţionată;
    c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac 
parte din obligaţiile civile normale, stabilite de lege.

Articolul 45
Dreptul la grevă

    (1) Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanşate numai în scopul apărării 
intereselor profesionale cu caracter economic şi social ale salariaţilor.
    (2) Legea stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la grevă, precum şi răspunderea pentru 
declanşarea nelegitimă a grevelor.

Articolul 46
Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia

    (1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.
    (2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit 
legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
    (3) Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă.
    (4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate 
numai în condiţiile legii.
    (5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului 
înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, 
potrivit legii, revin proprietarului.
    (6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat.

Articolul 47
Dreptul la asistenţă şi protecţie socială

    (1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i 
asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, 
îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.
    (2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau 
în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări 
independente de voinţa lor.
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Articolul 48
Familia

    (1) Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire 
din partea societăţii şi a statului.
    (2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor 
în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea 
copiilor.
    (3) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege.
    (4) Copiii sînt obligaţi să aibă grijă de părinţi şi să le acorde ajutor.

Articolul 49
Protecţia familiei şi a copiilor orfani

    (1) Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea familiei şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin.
    (2) Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd dezvoltarea instituţiilor necesare.
    (3) Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor 
lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii. Statul stimulează şi sprijină activitatea de 
binefacere faţă de aceşti copii.

Articolul 50
Ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor

    (1) Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire specială. Toţi copiii, inclusiv cei născuţi în 
afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială.
    (2) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor.
    (3) Statul acordă alocaţiile necesare pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi 
ori handicapaţi. Alte forme de asistenţă socială pentru copii şi tineri se stabilesc prin lege.
    (4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau 
care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt interzise.
    (5) Autorităţile publice asigură condiţii pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa socială, 
economică, culturală şi sportivă a ţării.

Articolul 51
Protecţia persoanelor handicapate

    (1) Persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din partea întregii societăţi. 
Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare, de învăţămînt, de instruire 
şi de integrare socială.
    (2) Nimeni nu poate fi supus nici unui tratament medical forţat, decît în cazurile prevăzute de 
lege.

Articolul 52
Dreptul de petiţionare

    (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în 
numele semnatarilor.
    (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor 
pe care le reprezintă.

Articolul 53
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

    (1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ 
sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea 
dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.
    (2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvîrşite 
în procesele penale de către organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti.

Articolul 54
Restrîngerea exerciţiului unor drepturi 

sau al unor libertăţi
    (1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
    (2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute 
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de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare 
în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii 
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau 
garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
    (3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
    (4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge 
existenţa dreptului sau a libertăţii.

Capitolul III
ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

Articolul 55
Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

    Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să 
încalce drepturile şi libertăţile altora.

Articolul 56
Devotamentul faţă de ţară

    (1) Devotamentul faţă de ţară este sacru.
    (2) Cetăţenii cărora le sînt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de 
îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în cazurile prevăzute de lege, depun 
jurămîntul cerut de ea.

Articolul 57
Apărarea Patriei

    (1) Apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfîntă a fiecărui cetăţean.
    (2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor militare, destinate apărării naţionale, 
pazei frontierei şi menţinerii ordinii publice, în condiţiile legii.

Articolul 58
Contribuţii financiare

    (1) Cetăţenii au obligaţia sa contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.
    (2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
    (3) Orice alte prestaţii sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege.

Articolul 59
Protecţia mediului înconjurător şi ocrotirea monumentelor

    Protecţia mediului înconjurător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice şi culturale 
constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean.

Capitolul III1

AVOCATUL  POPORULUI
Articolul 591

Statutul și rolul Avocatului Poporului
    (1) Avocatul Poporului asigură promovarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale 
ale omului.
    (2) Poate fi numit Avocat al Poporului persoana care se bucură de o reputație ireproșabilă, are 
înaltă competenţă profesională și activitate notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor 
omului.
    (3) Avocatul Poporului este numit în funcție de către Parlament, cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi, în baza unei proceduri transparente de selecție, prevăzută de lege, pentru un 
mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Pe durata mandatului, Avocatul Poporului este 
independent și imparțial. Acesta nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ.
    (4) Avocatul Poporului nu răspunde juridic pentru opiniile exprimate în legătură cu exercitarea 
mandatului. 
    (5) Avocatul Poporului nu poate îndeplini nicio altă funcție remunerată, cu excepția activității 
didactice, științifice sau de creație. Avocatul Poporului nu are dreptul să desfăşoare activitate 
politică şi nu poate fi membru al vreunui partid politic. 
    (6) Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului, ignorarea intenţionată a sesizărilor şi a 
recomandărilor acestuia, precum şi împiedicarea sub orice formă a activităţii lui atrag 
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răspunderea juridică în conformitate cu legea.
    (7) Avocatul Poporului poate fi revocat din funcţie cu votul a 2/3 din deputații aleși, cu 
respectarea procedurii stabilite de lege, care să prevadă audierea prealabilă a acestuia.
    (8) Modul de organizare și funcționare a instituției Avocatului Poporului se stabilește prin lege 
organică.
    [Capitolul III1 introdus prin LP70 din 13.04.17, MO155-161/19.05.17 art.261]

Titlul III
AUTORITĂŢILE PUBLICE

Capitolul IV
PARLAMENTUL

Secţiunea 1
Organizare şi funcţionare

Articolul 60
    Parlamentul, organ reprezentativ suprem şi legislativ
    (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica 
autoritate legislativă a statului.
    (2) Parlamentul este compus din 101 deputaţi.

Articolul 61
Alegerea Parlamentului

    (1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
    (2) Modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică.
    (3) Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea 
mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent.

Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

    Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea 
mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

Articolul 63
Durata mandatului

    (1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, 
în caz de război sau de catastrofă.
    (2) Parlamentul se întruneşte, la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova, în cel mult 30 
de zile de la alegeri.
    (3) Mandatul Parlamentului se prelungeşte pînă la întrunirea legală a noii componenţe. În 
această perioadă nu poate fi modificată Constituţia şi nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate 
legi organice.
    (4) Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului 
precedent îşi continuă procedura în noul Parlament.

Articolul 64
Organizarea internă

    (1) Structura, organizarea şi funcţionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. 
Resursele financiare ale Parlamentului sînt prevăzute în bugetul aprobat de acesta.
    (2) Preşedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor deputaţilor 
aleşi, pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat în orice moment prin vot secret de 
către Parlament cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile tuturor deputaţilor.
    (3) Vicepreşedinţii se aleg la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu consultarea 
fracţiunilor parlamentare.

Articolul 65
Caracterul public al şedinţelor

    (1) Şedinţele Parlamentului sînt publice.
    (2) Parlamentul poate hotărî ca anumite şedinţe să fie închise.

Articolul 66
Atribuţiile de bază
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    Parlamentul are următoarele atribuţii de bază:
    a) adoptă legi, hotărîri şi moţiuni;
    b) declară referendumuri;
    c) interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării;
    d) aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului;
    e) aprobă doctrina militară a statului;
    f) exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele şi în limitele prevăzute 
de Constituţie;
    g) ratifică, denunţă, suspendă şi anulează acţiunea tratatelor internaţionale încheiate de 
Republica Moldova;
    h) aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui;
    i) exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic şi de 
altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile şi 
creditele de stat din surse străine;
    j) alege şi numeşte persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege;
    k) aprobă ordinele şi medaliile Republicii Moldova;
    l) declară mobilizarea parţială sau generală;
    m) declară starea de urgenţă, de asediu şi de război;
    n) iniţiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societăţii;
    o) suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale, în cazurile prevăzute de lege;
    p) adoptă acte privind amnistia;
    r) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.

Articolul 67
Sesiuni

    (1) Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna 
februarie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii iulie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu 
poate depăşi sfîrşitul lunii decembrie.
    (2) Parlamentul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Preşedintelui 
Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputaţi.

Secţiunea a 2-a
Statutul deputaţilor

Articolul 68
Mandatul reprezentativ

    (1) În exercitarea mandatului, deputaţii sînt în serviciul poporului.
    (2) Orice mandat imperativ este nul.

Articolul 69
Mandatul deputaţilor

    (1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    (2) Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales, în caz de 
demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.

Articolul 70
Incompatibilităţi şi imunităţi

    (1) Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu 
excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.
    (2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.
    (3) Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune 
flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.

Articolul 71
Independenţa opiniilor

    Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru 
opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

Secţiunea a 3-a
Legiferarea
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Articolul 72
Categorii de legi

    (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
    (2) Legile constituţionale sînt cele de revizuire a Constituţiei.
    (3) Prin lege organică se reglementează:
    a) sistemul electoral;
    b) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
    c) organizarea şi funcţionarea Parlamentului;
    d) organizarea şi funcţionarea Guvernului;
    e) organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Consiliului Superior al Magistraturii, a 
instanţelor judecătoreşti, a contenciosului administrativ;
    f) organizarea administraţiei locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind 
autonomia locală;
    g) organizarea şi funcţionarea partidelor politice;
    h) modul de stabilire a zonei economice exclusive;
    i) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
    j) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia socială;
    k) organizarea generală a învăţămîntului;
    l) regimul general al cultelor religioase;
    m) regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război;
    n) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;
    o) acordarea amnistiei şi graţierii;
    p) celelalte domenii pentru care, în Constituţie, se prevede adoptarea de legi organice;
    r) alte domenii pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice.
    (4) Legile ordinare intervin în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excepţia celor rezervate 
legilor constituţionale şi legilor organice.

Articolul 73
Iniţiativa legislativă

    Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii 
Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

Articolul 74
Adoptarea legilor şi a hotărîrilor

    (1) Legile organice se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, după cel puţin două lecturi.
    (2) Legile ordinare şi hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
    (3) Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor 
acceptate de acesta sînt examinate de Parlament în modul şi după priorităţile stabilite de Guvern, 
inclusiv în procedură de urgenţă. Alte propuneri legislative se examinează în modul stabilit.
    (4) Legile se trimit spre promulgare Preşedintelui Republicii Moldova.

Articolul 75
Referendumul

    (1) Cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse referendumului.
    (2) Hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică 
supremă.

Articolul 76
Intrarea în vigoare a legii

    Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data 
publicării sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia.

Capitolul V
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 77
Preşedintele Republicii Moldova, şeful statului

    (1) Preşedintele Republicii Moldova este şeful statului.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, 
independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.
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Articolul 78
Alegerea Preşedintelui

    (1) Preşedintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat.
    (2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani 
împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 
ani şi posedă limba de stat.
    (3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor ce 
au participat la alegeri.
    (4) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al 
doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în 
primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția 
că numărul acestora e mai mare decît numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.
    (6) Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.

Articolul 79
Validarea mandatului şi depunerea jurămîntului

    (1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova este validat de 
Curtea Constituţională.
    (2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Parlamentului şi a Curţii 
Constituţionale, cel tîrziu la 45 de zile după alegeri, următorul jurămînt:
    „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect 
Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 
suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei”.

Articolul 80
Durata mandatului

    (1) Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova durează 4 ani şi se exercită de la data 
depunerii jurămîntului.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova îşi exercită mandatul pînă la depunerea jurămîntului de 
către Preşedintele nou- ales.
    (3) Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de 
război sau de catastrofă.
    (4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decît 
pentru cel mult două mandate consecutive.

Articolul 81
Incompatibilităţi şi imunităţi

    (1) Calitatea de Preşedinte al Republicii Moldova este incompatibilă cu exercitarea oricărei 
alte funcţii retribuite.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere 
juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.
    (3) Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui Republicii Moldova, cu votul 
a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor aleşi, în cazul în care săvîrşeşte o infracţiune. 
Competenţa de judecată aparţine Curţii Supreme de Justiţie, în condiţiile legii. Preşedintele este 
demis de drept la data rămînerii definitive a sentinţei de condamnare.

Articolul 82 - abrogat.
Articolul 83 - abrogat.

Articolul 84
Mesaje

    (1) Preşedintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrările Parlamentului.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele 
probleme ale naţiunii.

Articolul 85
Dizolvarea Parlamentului

    (1) În cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor 
timp de 3 luni, Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, 
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poate să dizolve Parlamentul.
    (2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea 
Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin 
două solicitări de învestitură.
    (3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
    (4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii 
Moldova, şi nici în timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război.

Articolul 86
Atribuţii în domeniul politicii externe

    (1) Preşedintele Republicii Moldova poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate 
internaţionale în numele Republicii Moldova şi le prezintă, în modul şi în termenul stabilit prin 
lege, spre ratificare Parlamentului.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă 
reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau 
schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
    (3) Preşedintele Republicii Moldova primeşte scrisorile de acreditare şi de rechemare ale 
reprezentanţilor diplomatici ai altor state în Republica Moldova.

Articolul 87
Atribuţii în domeniul apărării

    (1) Preşedintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forţelor armate.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, 
mobilizarea parţială sau generală.
    (3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele Republicii Moldova ia 
măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce, neîntîrziat, la cunoştinţa 
Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la 
declanşarea agresiunii.
    (4) Preşedintele Republicii Moldova poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii 
naţionale şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii.

Articolul 88
Alte atribuţii

    Preşedintele Republicii Moldova îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
    b) acordă grade militare supreme prevăzute de lege;
    c) soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic;
    d) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
    e) acordă graţiere individuală;
    f) poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor de interes 
naţional;
    g) acordă ranguri diplomatice;
    h) conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii şi altor 
categorii de funcţionari, în condiţiile legii;
    i) suspendează actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, pînă la adoptarea hotărîrii definitive 
a Curţii Constituţionale;
    j) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.

Articolul 89
Suspendarea din funcție

    (1) În cazul săvîrşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele 
Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din 
deputaţi.
    (2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi iniţiată de cel puţin o treime din deputaţi şi 
se aduce, neîntîrziat, la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova. Preşedintele poate da 
Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
    (3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se 
organizează un referendum pentru demiterea Președintelui.
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Articolul 90
Vacanţa funcţiei

    (1) Vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova intervine în caz de expirare a 
mandatului, de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de 
deces.
    (2) Cererea de demisie a Preşedintelui Republicii Moldova este prezentată Parlamentului, care 
se pronunţă asupra ei.
    (3) Imposibilitatea exercitării atribuţiilor mai mult de 60 de zile de către Preşedintele 
Republicii Moldova este confirmată de Curtea Constituţională în termen de 30 de zile de la 
sesizare.
    (4) În termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al 
Republicii Moldova, se vor organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un nou Preşedinte.

Articolul 91
Interimatul funcţiei

    Dacă funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Preşedintele este 
demis ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se 
asigură, în ordine, de Preşedintele Parlamentului sau de Primul-ministru.

Articolul 92
Răspunderea Preşedintelui interimar

    Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova săvîrşeşte 
fapte grave, prin care încalcă prevederile Constituţiei, se aplică articolul 89 alineatul (1) şi 
articolul 91.

Articolul 93
Promulgarea legilor

    (1) Preşedintele Republicii Moldova promulgă legile.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi, 
să o trimită, în termen de cel mult două săptămîni, spre reexaminare, Parlamentului. În cazul în 
care Parlamentul îşi menţine hotărîrea adoptată anterior, Preşedintele promulgă legea.

Articolul 94
Actele Preşedintelui

    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Republicii Moldova emite decrete, obligatorii 
pentru executare pe întreg teritoriul statului. Decretele se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.
    (2) Decretele emise de Preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 86 
alineatul (2), articolul 87 alineatele (2), (3) şi (4) se contrasemnează de către Primul-ministru.

Articolul 95
Resursele financiare ale aparatului Preşedintelui, 

indemnizaţia şi alte drepturi
    (1) Resursele financiare ale aparatului Preşedintelui Republicii Moldova se aprobă, la 
propunerea acestuia, de către Parlament şi se includ în bugetul de stat.
    (2) Indemnizaţia şi alte drepturi ale Preşedintelui Republicii Moldova se stabilesc prin lege.

Capitolul VI
GUVERNUL
Articolul 96

Rolul
    (1) Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea 
generală a administraţiei publice.
    (2) În exercitarea atribuţiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de 
Parlament.

Articolul 97
Structura

    Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniştri, miniştri 
şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.
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Articolul 98
Învestitura

    (1) După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează 
un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.
    (2) Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, 
votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a 
Guvernului.
    (3) Programul de activitate şi lista Guvernului se dezbat în şedinţa Parlamentului. Acesta 
acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
    (4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova 
numeşte Guvernul.
    (5) Guvernul îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în faţa 
Preşedintelui Republicii Moldova.
    (6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii 
Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

Articolul 99
Incompatibilităţi

    (1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii 
retribuite.
    (2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.

Articolul 100
Încetarea funcţiei de membru al Guvernului

    Funcţia de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de revocare, de 
incompatibilitate sau de deces.

Articolul 101
Prim-ministrul

    (1) Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, 
respectînd atribuţiile ce le revin.
    (2) În cazul imposibilităţii Prim-ministrului de a-şi exercita atribuţiile sau în cazul decesului 
acestuia, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-
ministru interimar pînă la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilităţii 
exercitării atribuţiilor încetează, dacă Prim-ministrul îşi reia activitatea în Guvern.
    (3) În cazul demisiei Prim-ministrului, demisionează întregul Guvern.

Articolul 102
Actele Guvernului

    (1) Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii.
    (2) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
    (3) Ordonanţele se emit în condiţiile articolului 1062.
    (4) Hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se 
contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova.  Nepublicarea atrage inexistenţa hotărîrii sau ordonanţei.
    (5) Dispoziţiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne a Guvernului.

Articolul 103
Încetarea mandatului

    (1) Guvernul îşi exercită mandatul pînă la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.
    (2) Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim-
ministrului sau în condiţiile alineatului (1), îndeplineşte numai funcţiile de administrare a 
treburilor publice, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern.

Capitolul VII
RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU

GUVERNUL
Articolul 104

Informarea Parlamentului
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    (1) Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile şi documentele 
cerute de acesta, de comisiile lui şi de deputaţi.
    (2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, 
participarea lor este obligatorie.

Articolul 105
Întrebări şi interpelări

    (1) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sînt obligaţi să răspundă la întrebările sau la 
interpelările formulate de deputaţi.
    (2) Parlamentul poate adopta o moţiune prin care să-şi exprime poziţia faţă de obiectul 
interpelării.

Articolul 106
Exprimarea neîncrederii

    (1) Parlamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, îşi poate exprima 
neîncrederea în Guvern, cu votul majorităţii deputaţilor.
    (2) Iniţiativa de exprimare a neîncrederii se examinează după 3 zile de la data prezentării în 
Parlament.

Articolul 1061

Angajarea răspunderii Guvernului
    (1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei 
declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege.
    (2) Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la 
prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în 
condiţiile articolului 106.
    (3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se 
consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru 
Guvern.

Articolul 1062

Delegarea legislativă
    (1) În vederea realizării programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate adopta, la 
propunerea acestuia, o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în 
domenii care nu fac obiectul legilor organice.
    (2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data pînă la care se pot emite 
ordonanţe.
    (3) Ordonanţele intră în vigoare la data publicării, fără a fi promulgate.
    (4) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului. Proiectul de 
lege privind aprobarea ordonanţelor se prezintă în termenul stabilit în legea de abilitare. 
Nerespectarea acestui termen atrage încetarea efectelor ordonanţei. Dacă Parlamentul nu 
respinge proiectul de lege privind aprobarea ordonanţelor, acestea rămîn în vigoare.
    (5) După expirarea termenului stabilit pentru emiterea ordonanţelor, acestea pot fi abrogate, 
suspendate sau modificate numai prin lege.

Capitolul VIII
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Articolul 107
Administraţia publică centrală 

de specialitate
    (1) Organele centrale de specialitate ale statului sînt ministerele. Ele traduc în viaţă, în temeiul 
legii, politica Guvernului, hotărîrile şi dispoziţiile lui, conduc domeniile încredinţate şi sînt 
responsabile de activitatea lor.
    (2) În scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul organizării 
economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor, se înfiinţează, în 
condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative.

Articolul 108
Forţele armate
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    (1) Forţele armate sînt subordonate exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, 
a independenţei şi a unităţii, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale.
    (2) Structura sistemului naţional de apărare se stabileşte prin lege organică.

Articolul 109
Principiile de bază ale administrării 

publice locale
    (1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 
autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.
    (2) Autonomia priveşte atît organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cît şi 
gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă.
    (3) Aplicarea principiilor enunţate nu poate afecta caracterul de stat unitar.

Articolul 110
Organizarea administrativ-teritorială

    (1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, oraşe, 
raioane şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. În condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate 
municipii.
    (2) Localităţilor din stînga Nistrului le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale de autonomie 
în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică.
    (3) Statutul capitalei Republicii Moldova oraşul Chişinău se reglementează prin lege organică.

Articolul 111
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

    (1) Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de 
autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi 
soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei 
Republicii Moldova, în interesul întregii populaţii, problemele cu caracter politic, economic şi 
cultural.
    (2) Pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt garantate toate drepturile şi 
libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.
    (3) În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative şi executive 
potrivit legii.
    (4) Pămîntul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale aflate pe 
teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt proprietate a poporului Republicii Moldova 
şi constituie totodată baza economică a Găgăuziei.
    (5) Bugetul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se formează în conformitate cu normele 
stabilite în legea care reglementează statutul special al Găgăuziei.
    (6) Controlul asupra respectării legislaţiei Republicii Moldova în unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia se exercită de Guvern, în condiţiile legii.
    (7) Legea organică care reglementează statutul special al unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia poate fi modificată cu votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi în Parlament.

Articolul 112
Autorităţile săteşti şi orăşeneşti

    (1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate şi în oraşe, 
sînt consiliile locale alese şi primarii aleşi.
    (2) Consiliile locale şi primarii activează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative 
autonome şi rezolvă treburile publice din sate şi oraşe.
    (3) Modul de alegere a consiliilor locale şi a primarilor, precum şi atribuţiile lor, este stabilit 
de lege.

Articolul 113
Consiliul raional

    (1) Consiliul raional coordonează activitatea consiliilor săteşti şi orăşeneşti în vederea 
realizării serviciilor publice de interes raional.
    (2) Consiliul raional este ales şi funcţionează în condiţiile legii.
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    (3) Raporturile dintre autorităţile publice locale au la bază principiile autonomiei, legalităţii şi 
colaborării în rezolvarea problemelor comune.

Capitolul IX
AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ

Secţiunea 1
Instanţele judecătoreşti

Articolul 114
Înfăptuirea justiţiei

    Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.
Articolul 115

Instanţele judecătoreşti
    (1) Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin 
judecătorii.
    (2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate.
    (3) Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă.
    (4) Organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sînt 
stabilite prin lege organică.

Articolul 116
Statutul judecătorilor

    (1) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit 
legii.
    (2) Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii 
Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care 
au susţinut concursul sînt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După 
expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de 
vîrstă, stabilit în condiţiile legii.
    (3) Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti sînt numiţi în funcţie de Preşedintele 
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani.
    (4) Preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi în funcţie 
de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în 
funcţia de judecător de cel puţin 10 ani.
    (5) Promovarea şi transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.
    (6) Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.
    (7) Funcţia de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu 
excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.

Articolul 117
Caracterul public al dezbaterilor judiciare

    În toate instanţele judecătoreşti şedinţele de judecată sînt publice. Judecarea proceselor în 
şedinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de 
procedură.

Articolul 118
Limba de procedură şi dreptul la interpret

    (1) Procedura judiciară se desfăşoară în limba moldovenească.
    (2) Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească au dreptul de a lua 
cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin interpret.
    (3) În condiţiile legii, procedura judiciară se poate efectua şi într-o limbă acceptabilă pentru 
majoritatea persoanelor care participă la proces.

Articolul 119
Folosirea căilor de atac

    Împotriva hotărîrilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita 
căile de atac, în condiţiile legii.

Articolul 120
Caracterul obligatoriu al sentinţelor şi al altor

hotărîri judecătoreşti definitive
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    Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărîri definitive ale instanţelor judecătoreşti, 
precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor 
hotărîri judecătoreşti definitive.

Articolul 121
Resursele financiare ale instanţelor judecătoreşti,

indemnizaţia şi alte drepturi
    (1) Resursele financiare ale instanţelor judecătoreşti sînt aprobate de Parlament şi sînt incluse 
în bugetul de stat.
    (2) Indemnizaţiile şi alte drepturi ale judecătorilor sînt stabilite prin lege.
    (3) Instanţele judecătoreşti dispun de poliţia pusă în serviciul lor.

Secţiunea a 2-a
Consiliul Superior al Magistraturii

Articolul 122
Componenţa

    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori titulari aleşi 
pentru o durată de 4 ani.
    (2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii Supreme de 
Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General.

Articolul 123
Atribuţiile

    (1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detaşarea, promovarea în 
funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători.
    (2) Modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabileşte 
prin lege organică.

Secţiunea a 3-a
Procuratura
Articolul 124
Procuratura

    (1) Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești, ce 
contribuie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale 
persoanei, societății și statului prin intermediul procedurilor penale și al altor proceduri 
prevăzute de lege.
    (2)  Atribuțiile Procuraturii sînt exercitate de procurori.
    (3)  Competențele, modul de organizare și funcționare a Procuraturii se stabilesc prin lege.

[Art.124 în redacția LP256 din 25.11.16, MO415/29.11.16 art.845]
Articolul 125
Procurorul

    (1) Procurorul General este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la 
propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi 
reînnoit. 
    (2) Procurorul General este demis din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la 
propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în condițiile legii, pentru motive obiective și în 
temeiul unei proceduri transparente.
    (3) Numirea, transferarea, promovarea și demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectuează 
de către Procurorul General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.
    [Art.125 în redacția LP256 din 25.11.16, MO415/29.11.16 art.845]

Articolul 1251

Consiliul Superior al Procurorilor
    (1) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenței și imparțialității 
procurorilor.
    (2) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condițiile legii, din procurori aleși din 
cadrul procuraturilor de toate nivelurile și din reprezentanți ai altor autorități, instituții publice 
sau ai societății civile. Procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor constituie o parte 
importantă.

Asociatia "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 

E-mail:apacanal@yandex.ru



    (3) Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcţie şi 
aplicarea măsurilor disciplinare faţă de procurori.
    (4) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabilește prin 
lege.
    [Art.1251 introdus prin LP256 din 25.11.16, MO415/29.11.16 art.845]

Titlul IV
ECONOMIA NAŢIONALĂ 
ŞI FINANŢELE PUBLICE

Articolul 126
Economia

    (1) Economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare socială, bazată pe 
proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă.
    (2) Statul trebuie să asigure:
    a) reglementarea activităţii economice şi administrarea proprietăţii publice ce-i aparţine în 
condiţiile legii;
    b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea 
unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie;
    c) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
    d) stimularea cercetărilor ştiinţifice;
    e) exploatarea raţională a pămîntului şi a celorlalte resurse naturale, în concordanţă cu 
interesele naţionale;
    f) refacerea şi protecţia mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
    g) sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii;
    h) inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine.

Articolul 127
Proprietatea

    (1) Statul ocroteşte proprietatea.
    (2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă 
acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.
    (3) Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
    (4) Bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes 
public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, căile de comunicaţie, 
precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Articolul 128
Proprietatea cetăţenilor străinişi a apatrizilor

    (1) În Republica Moldova este ocrotită proprietatea altor state, a organizaţiilor internaţionale, a 
cetăţenilor străini şi a apatrizilor.
    (2) Modul şi condiţiile de exercitare a dreptului de proprietate al persoanelor fizice şi juridice 
străine, precum şi al apatrizilor, pe teritoriul Republicii Moldova sînt reglementate prin lege.

Articolul 129
Activitatea economică externă

    (1) Parlamentul aprobă direcţiile principale ale activităţii economice externe, principiile 
utilizării împrumuturilor şi creditelor străine.
    (2) Guvernul asigură protejarea intereselor naţionale în activitatea economică externă, 
promovează politica liberului schimb sau politica protecţionistă, pornind de la interesele 
naţionale.

Articolul 130
Sistemul financiar-creditar

    (1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale 
unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sînt reglementate prin lege.
    (2) Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc.
    (3) Dreptul exclusiv la emisia monetară aparţine Băncii Naţionale a Republicii Moldova. 
Emisia se efectuează conform deciziei Parlamentului.
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Articolul 131
Bugetul public naţional

    (1) Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor.
    (2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de 
stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. În caz de formare a fondului 
extrabugetar, el se prezintă spre aprobare Parlamentului.
    (3) Dacă bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate prin lege cu 
cel puţin trei zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat 
şi bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, pînă la adoptarea noilor bugete.
    (4) Orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor 
bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi 
adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern.
    (5) Bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile 
legii.
    (6) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.

Articolul 132
Sistemul fiscal

    (1) Impozitele, taxele şi orice venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale 
de stat, ale bugetelor raioanelor, oraşelor şi satelor se stabilesc, conform legii, de organele 
reprezentative respective.
    (2) Orice alte prestări sînt interzise.

Articolul 133
Curtea de Conturi

    (1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de 
întrebuinţare a resurselor financiare publice.
    (2) Curtea de Conturi este alcătuită din 7 membri.
    (3) Preşedintele Curţii de Conturi este numit de Parlament, la propunerea Preşedintelui 
acestuia, pentru un termen de 5 ani. Membrii Curţii sînt numiţi de Parlament, la propunerea 
Preşedintelui acesteia.
    (4) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra administrării şi 
întrebuinţării resurselor financiare publice.
    (5) Alte atribuţii, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, se stabilesc 
prin lege organică.

Titlul V
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Articolul 134
Statutul

    (1) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica 
Moldova.
    (2) Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune 
numai Constituţiei.
    (3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului 
separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească şi 
garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

Articolul 135
Atribuţiile

    (1) Curtea Constituţională:
    a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a 
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi 
a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    b) interpretează Constituţia;
    c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire 
    a Constituţiei;
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    d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
    e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova;
    f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui 
Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi imposibilitatea 
Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;
    g) rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea 
Supremă de Justiţie;
    h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid.
    (2) Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea din iniţiativa subiecţilor prevăzuţi de 
Legea cu privire la Curtea Constituţională.

Articolul 136
Structura

    (1) Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani.
    (2) Doi judecători sînt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al 
Magistraturii.
    (3) Judecătorii Curții Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia.

Articolul 137
Independenţa

    Judecătorii Curţii Constituţionale sînt inamovibili pe durata mandatului, independenţi şi se 
supun numai Constituţiei.

Articolul 138
Condiţiile pentru numire

    Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă o pregătire juridică superioară, o înaltă 
competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţămîntul 
juridic sau în activitatea ştiinţifică.

Articolul 139
Incompatibilităţi

    Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică 
sau privată retribuită, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.

Articolul 140
Hotărîrile Curţii Constituţionale

    (1) Legile şi alte acte normative sau unele părţi ale acestora devin nule, din momentul 
adoptării hotărîrii corespunzătoare a Curţii Constituţionale.
    (2) Hotărîrile Curţii Constituţionale sînt definitive şi nu pot fi atacate.

Titlul VI
REVIZUIREA CONSTITUŢIEI

Articolul 141
Iniţiativa revizuirii

    (1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:
    a) un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Cetăţeni 
care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puţin 
20000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative;
    b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;
    c) Guvern.
    (2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul 
Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători.

Articolul 142
Limitele revizuirii

    (1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele 
referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.
    (2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor 
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fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
    (3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război.

Articolul 143
Legea privind modificarea Constituţiei

    (1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituţiei după cel 
puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputaţi.
    (2) Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.

Titlul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul I
    (1) Prezenta Constituţie este adoptată de Parlament şi se promulgă de către Preşedintele 
Republicii Moldova în termen de 3 zile.
    (2) Constituţia Republicii Moldova intră în vigoare la 27 august 1994. La aceeaşi dată, 
Constituţia Republicii Moldova din 15 aprilie 1978, cu modificările şi completările ulterioare, 
este în întregime abrogată.

Articolul II
    (1) Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei 
Constituţii.
    (2) Comisiile permanente ale Parlamentului, Guvernul, în decursul unui an de la data intrării în 
vigoare a prezentei Constituţii, vor examina conformitatea legislaţiei cu Constituţia şi vor 
prezenta Parlamentului propunerile respective.

Articolul III
    (1) Instituţiile de stat, existente la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, rămîn în 
funcţiune pînă la constituirea unor instituţii noi.
    (2) Parlamentul, constituit din 104 deputaţi, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat, în condiţiile pluralismului politic şi pluripartitismului, conform Legii din 14 octombrie 
1993 privind alegerea Parlamentului, rămîne în funcţiune pînă la expirarea mandatului, cu 
excepţia cazurilor prevăzute în prezenta Constituţie.
    (3) Preşedintele Republicii Moldova, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat, în condiţiile pluralismului politic şi pluripartitismului, pe un termen de 5 ani, conform 
Legii din 18 septembrie 1991 cu privire la alegerile Preşedintelui Republicii Moldova, rămîne în 
funcţiune pînă la expirarea mandatului pentru care a fost ales, cu excepţia cazurilor prevăzute în 
prezenta Constituţie.
    (4) Guvernul, învestit în funcţie de către Parlament, rămîne în exercitarea împuternicirilor pînă 
la expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta Constituţie.
    (5) Organele locale ale puterii de stat şi ale administraţiei de stat rămîn în exercitarea 
împuternicirilor pînă la expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta 
Constituţie.
    (6) Asupra judecătorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, au o vechime în 
muncă în judecătorii de cel puţin 5 ani, se răsfrînge principiul inamovibilităţii, conform 
articolului 116 alineatul (1), printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea 
ministrului justiţiei şi a Preşedintelui Judecătoriei Supreme.
    (7) În decursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, sistemul instanţelor 
judecătoreşti va fi reorganizat, prin lege, conform articolului 115.

Articolul IV
    Prevederile articolului 25 alineatul (4), ce ţin de termenul arestării, nu se răsfrîng, pînă la 1 
ianuarie 1995, asupra persoanelor care au comis infracţiuni grave prevăzute de articolul 71 din 
Codul penal.

Articolul V
    (1) În decursul a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii se înfiinţează 
Curtea Constituţională şi Curtea de Conturi.
    (2) În prima componenţă a Curţii Constituţionale judecătorii din partea Consiliului Superior al 
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Magistraturii sînt numiţi în funcţie de adunarea generală a judecătorilor populari şi a membrilor 
Judecătoriei Supreme.

Articolul VI
    Pînă la înfiinţarea Curţii Constituţionale, cazurile prevăzute în articolul 135 al prezentei 
Constituţii pot fi soluţionate, din iniţiativa Parlamentului, de către Judecătoria Supremă.

Articolul VII
    (1) Legea din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul 
Republicii Moldova rămîne în vigoare în măsura în care nu contravine prezentei Constituţii.
    (2) Sus-numita lege poate fi modificată în decursul a 7 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei Constituţii, cu votul a cel puţin două treimi din deputaţi.

Articolul VIII
    Titlul VII, Dispoziţii finale şi tranzitorii, se consideră parte integrantă a prezentei Constituţii şi 
reglementează problemele ce ţin de intrarea ei în vigoare.
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HGC199/2014
ID intern unic:  352311 
Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 199 
din  20.03.2014 

cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă 
şi sanitaţie (2014 – 2028)

Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 222 

    În scopul dezvoltării sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie, creării cadrului necesar pentru 
asigurarea graduală pînă în anul 2028 a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate 
localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, 
demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028), conform anexei nr.1.
2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în limitele competenţelor ce li s-au

atribuit, vor asigura realizarea şi vor prezenta anual, pînă la data de 15 ianuarie, Ministerului 
Mediului informaţia cu privire la implementarea prevederilor Strategiei de alimentare cu apă şi 
sanitaţie (2014 – 2028).

3. Ministerul Mediului va monitoriza şi va prezenta Guvernului, pînă la data de 15 februarie a
anului următor anului de gestiune, rapoarte anuale privind procesul de implementare a Strategiei.

4. Se abrogă hotărîrile Guvernului, conform anexei nr.2.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

 PRIM-MINISTRU          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei         Valeriu Lazăr 
    Ministrul mediului           Gheorghe Şalaru
    Ministrul sănătăţii           Andrei Usatîi
    Ministrul dezvoltării regionale 
    şi construcţiilor               Marcel Răducan
    Ministrul finanţelor                 Anatol Arapu

    Nr. 199. Chişinău, 20 martie 2014.

anexa nr.1
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Anexa nr.1  
 la Hotărîrea Guvernului nr.199 
 din  20 martie  2014   

 
STRATEGIA DE ALIMENTARE CU 

APĂ ŞI SANITAŢIE (2014 – 2028) 
 

Introducere 
 

Republica Moldova, aflată în proces de negociere a Acordului de Asociere 
la Uniunea Europeană (UE), şi-a asumat o serie de angajamente în mai multe 
domenii pe baza alinierii legislaţiei şi standardelor naţionale la legislaţia şi 
standardele comunitare.  

 

Legislaţia comunitară în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei poate fi 
realizată numai prin investiţii mari în infrastructură. În situaţia economică 
actuală a ţării o astfel de investiţie trebuie să fie planificată şi programată 
respectîndu-se constrîngerile care se impun, motiv pentru care Republica 
Moldova acordă o atenţie deosebită acestei provocări.  

 

Domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare a suferit 
transformări esenţiale în ultimii 5 ani din punct de vedere atît tehnic, cît şi 
organizatoric.  

 

De aceea, Ministerul Mediului, care este responsabil de dezvoltarea 
domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei, apreciază că este oportună elaborarea 
unei strategii noi pe termen mediu (2014 - 2018) şi lung (pînă în anul 2028) 
pentru acest sector care, avînd ca punct de plecare analiza situaţiei existente, 
modelarea scenariilor posibile de modernizare şi dezvoltare a serviciilor de 
alimentare cu apă şi sanitaţie, să contribuie astfel la luarea unor decizii 
importante cu privire la direcţiile de acţiune în etapele ce vor urma.  

 

Trebuie să se aibă in vedere că serviciile publice de alimentare cu apă şi 
sanitaţie au un rol decisiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor 
şi pentru evitarea excluderii sociale şi izolării. Ţinînd cont de importanţa lor 
pentru economie şi pentru producerea de alte bunuri şi servicii, eficienţa şi 
calitatea acestora constituie un factor de competitivitate şi de cea mai mare 
coeziune, în special datorită faptului că permit atragerea investiţiilor în regiuni 
mai puţin favorizate.  

 

Serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie se află în centrul 
dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl au autorităţile 
publice într-o economie de piaţă şi anume, pe de o parte, acela de a veghea buna 
funcţionare a pieţei şi, pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special 
satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor.  
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Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi sanitaţie într-o 
manieră performantă şi nediscriminatorie constituie, la rîndul său, o condiţie 
pentru o mai bună integrare economică în UE.  

Prezenta Strategie de alimentare cu apă şi sanitaţie (în continuare –
Strategia) plasează serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie în sfera 
activităţilor de interes economic general, aşa cum sînt ele definite în Carta Verde 
a UE şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european.  

Necesitatea elaborării unei strategii noi, aliniată la cerinţele actuale ale 
societăţii şi la legislaţia comunitară, a decurs din analiza şi evaluarea rezultatelor 
obţinute la implementarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea 
localităţilor din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.662 
din 13 iunie 2007, Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a 
localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1406 din 30 decembrie 2005, şi Programului Naţional „Satul 
Moldovenesc”, în urma cărora s-a constatat că:  

a) principalele obiective de dezvoltare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare, stipulate în Strategie şi în programele sus-menţioante, nu au 
fost executate; 

b) atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile şi creditelor 
menţionate în această Strategie a fost ineficientă. Spre exemplu, grantul alocat de 
Turcia pentru construcţia staţiei de tratare a apei în or. Ceadîr-Lunga a fost 
valorificat, însă staţia nu este funcţională; creditul acordat de Statul Kuwait în 
anul 2006 pentru 6 localităţi nu a fost valorificat. 

De asemenea, respectiva Strategie nu prevede acţiuni, caracteristici şi 
indicatori în conformitate cu : 

a) ameninţările schimbărilor climatice asupra resurselor de apă din 
Republica Moldova din punct de vedere atît al cantităţii, cît şi al calităţii; 

b)  disponibilitatea datelor din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, care 
au o importanţă vitală pentru luarea deciziilor informate de dezvoltare a 
infrastructurii domeniului; 

c) politica în domeniul reglementării tarifelor la apă şi canalizare; 
d) managementul informaţiilor în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, 

care actualmente este compatibil cu cerinţele iniţiativei e-Guvernare; 
e) necesitatea implicării Guvernului în cadrul politic, juridic şi 

instituţional; 
f) estimarea impactului costurilor financiare şi non-financiare aferente 

implementării Strategiei; 
g) modalitatea şi mecanismele monitorizării Strategiei, rezultatele 

scontate, indicatorii de progres, etapele de implementare şi procedurile de 
raportare. 

Un impact negativ a avut şi calcularea sofisticată şi ireală a investiţiilor 
pentru dezvoltarea infrastructurii. Drept urmare, în perioada 2008-2012 nu au 
fost valorificate investiţii în sumă de 3 559 155 mii lei necesare pentru  
construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi sanitaţie în localităţile Republicii 
Moldova. 
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Cele relatate mai sus permit reevaluarea capacităţilor şi priorităţilor 
Strategiei aprobate în anul 2007.  

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie nou-elaborată se bazează pe 
documente cheie, aprobate la nivel naţional, cum sînt Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului; Concepţia politicii de mediu, aprobată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.605 din 2 noiembrie 2001; Programul Naţional de asigurare a 
securităţii ecologice pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 304 din 17 martie 2007; Strategia naţională de dezvoltare regională pentru 
anii 2013-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.685 din 4 septembrie 
2013; Indicatorii ţintă şi termenele de implementare din cadrul Protocolului Apa 
şi Sănătatea, aprobaţi prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului 
mediului nr.17/115 din 19 februarie 2010).  

Strategia actuală nu se limitează doar la concluzii finale şi recomandări, ci 
şi determină  măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor în 
domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei. 

În Strategie sînt aplicate viziuni recente privind dezvoltarea domeniului 
alimentării cu apă şi sanitaţiei şi utilizate noţiuni noi ca: 

plan de alimentare cu apă şi sanitaţie (PAAS), care  este un document de 
planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de 
alimentare cu apă şi sanitaţie, elaborat pentru o anumită regiune, raion sau 
localitate (municipiu, oraş, sat, comună), astfel încît să se potrivească perfect cu 
sistemele existente şi cu disponibilităţile şi constrîngerile ce vizează sursele de 
apă locale şi cu prevederile legislaţiei în vigoare;  

sanitaţie – termen generic utilizat pentru a descrie o serie de facilităţi, 
servicii şi acţiuni în vederea eliminării în condiţii sigure şi igienice a excreţiilor 
umane şi a apei uzate, în scopul reducerii împrăştierii germenilor patogeni şi al 
menţinerii unui mediu sănătos şi durabil. Acţiunile specifice legate de sanitaţie 
includ epurarea apelor uzate, managementul deşeurilor menajere şi a apelor 
pluviale;  

studiu de fezabilitate – este un document în baza căruia se elaborează 
documentaţia de proiect, care include şi furnizează informaţia privind impactul 
multidimensional al proiectului, precum şi viabilitatea economică şi durabilitatea 
financiară a proiectului de investiţii capitale. 
 

I. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE ÎN DOMENIUL 
ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI SANITAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
1. Cadrul legal 

 
În prezent, domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este reglementat de un 

şir de acte legislative şi normative elaborate, adoptate şi modificate conform 
condiţiilor şi prevederilor noi, dar care mai trebuie să fie perfecţionate, respectiv: 

 
Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, care determină şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a 
autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale; 
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Legea nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 a serviciilor publice de 

gospodărie comunală, care stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi 
organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile 
admininistrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor; 

 
Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă - 

stabileşte cerinţe pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului de alimentare 
cu apă şi necesită să fie revizuită în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind 
calitatea apei destinate consumului uman;  

 
Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, elaborată în conformitate cu 

prevederile Directivelor europene. Legea îşi propune să protejeze apa împotriva 
poluării şi stabileşte standarde de calitate pentru mediu. 

 
Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a 

sănătăţii publice, care are drept scop asigurarea condiţiilor optime pentru 
protecţia şi promovarea sănătăţii populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;  

 
Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 a  serviciului public de alimentare cu 

apă şi canalizare -  reglementează cadrul juridic  unitar privind  înfiinţarea,  
organizarea,  gestionarea, finanţarea,  exploatarea, monitorizarea  şi controlul 
funcţionării în  localităţi a  serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, 
industrială şi de canalizare a apelor uzate menajere. 

 
Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13 iunie 2007 „Pentru aprobarea 

Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din 
Republica Moldova”, care se axează pe necesitatea perfecţionării cadrului 
legislativ şi instituţional în conformitate cu Directivele UE, astfel încît populaţia 
să poată beneficia de servicii calitative, de model nou, european. 

 
Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la 

instituirea sistemului informaţional automatizat «Registrul de stat al apelor 
minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate»”, care 
reglementează calitatea apei potabile şi stabileşte cerinţele programelor de 
monitorizare şi de raportare a calităţii apei potabile.  

 
Hotărîrea Guvernului  nr. 950 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor 
uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile 
urbane şi rurale”. 

Republica Moldova este parte semnatară a unor numeroase convenţii şi 
parteneriate relevante pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie: Convenţia 
Espoo, Convenţia de la Helsinki privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă 
transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale şi Protocolul privind Apa şi Sănătatea 
din cadrul acestei convenţii, Convenţia CIPFD, acorduri bilaterale cu Ucraina şi 
România. 
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2. Cadrul instituţional 
 
Principala autoritate competentă în domeniul alimentării cu apă şi 

sanitaţiei este Ministerul Mediului, care are misiunea de a asigura realizarea 
prerogativelor constituţionale ale Guvernului prin elaborarea, promovarea şi 
implementarea politicii sectoriale. 

Ministerul Sănătăţii îşi exercită competenţele la avizarea permiselor de 
folosire a apei, evacuarea apelor uzate, stabilirea zonelor de protecţie sanitară a 
reţelelor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă şi canalizare, efectuarea 
expertizei sanitare în domeniul monitorizării calităţii apei potabile distribuită 
consumatorilor. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor este organul central de 
specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica 
statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, 
urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi 
dezvoltării regionale. 

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi sînt responsabile 
pentru elaborarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi autorităţile publice 
locale de nivelul al doilea – pentru elaborarea şi aprobarea planurilor de 
amenajare a teritoriilor. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor emite 
avize generale asupra documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, 
menţionate în baza avizelor organismelor centrale interesate;  

elaborează şi promovează politica statului în domeniile dezvoltarea 
regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, 
construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţia de locuinţe. 
Autorităţile publice locale aprobă planurile generale de urbanism şi planurile de 
amenajare a teritoriului raionului, inclusiv cu infrastructura sectorului alimentare 
cu apă şi canalizare, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor emite 
avizul general. 

Ministerul Finanţelor elaborează şi promovează politica statului în 
domeniul bugetar-fiscal, incluzînd activităţile legate de finanţarea sectorului 
alimentare cu apă şi sanitaţie. 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a elaborat 
metodologia pentru calcularea, aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile 
publice de aprovizionare cu apă şi sanitaţie şi la epurarea apei uzate. 

Agenţia „Apele Moldovei”, subordonată Ministerului Mediului, avînd 
competenţe pentru implementarea politicii statului în managementul resurselor 
de apă, hidro-amelioraţie şi aprovizionarea cu apă şi sanitaţie. 

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, subordonată Ministerului 
Mediului, este responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul 
cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei solului şi apelor subterane. Expediţia 
Hidrogeologică „EHGeoM” acordă servicii legate de forajul fîntînilor arteziene. 

Rolul principal al Inspectoratului Ecologic de Stat în ceea ce priveşte 
domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este de a elibera autorizaţii de mediu 
pentru folosinţa specială a apei şi efectuarea expertizei ecologice. Inspectoratul 
se subordonează Ministerului Mediului. 
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Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor este responsabilă de 
implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor, inclusiv a 
consumatorilor de apă. 

Asociaţia „Moldova Apă-Canal” reprezintă asocierea voluntară a 
întreprinderilor de apă - canal din ţară. Asociaţia acordă servicii de consultanţă, 
elaborează indicatori de performanţă (benchmarking) pe bază voluntară şi oferă 
instruire şi suport tehnic membrilor săi la o scară limitată. 

În Republica Moldova funcţionează 38 operatori apă-canal avînd forma 
organizatorico-juridică de întreprindere municipală (31) sau societate pe acţiuni 
(7). Regiile apă-canal prestează servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare  
populaţiei şi agenţilor economici. 

Asociaţiile consumatorilor de apă gestionează sistemele de aprovizionare 
cu apă şi de sanitaţie din localităţile rurale. 

Biroul Naţional de Statistică colectează date şi publică statistici cu privire 
la domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.  

Instituţiile menţionate îşi desfăşoară activitatea în limitele competenţelor 
stabilite, au politici adecvate, însă nu dispun de un suficient efectiv pentru o 
administrare eficientă a problemelor curente ale sectorului şi planificarea 
financiară a investiţiilor pe termen mediu şi lung. 

 

3.  Resursele de apă ale Republicii Moldova 
în contextul alimentării cu apă a populaţiei 

 

Resursele de apă ale Republicii Moldova sînt reprezentate de apele de 
suprafaţă (3.621 rîuri şi 4.261 lacuri naturale şi artificiale) şi apele subterane 
(4.842 fîntîni arteziene şi 179.574 fîntîni cu alimentare din apele freatice). 
Principalele rîuri sînt Nistru (cu o lungime de 652 km) şi Prut (695 km). Cele 
mai mari lacuri artificiale sînt Costeşti-Stînca pe rîul Prut (59 km2) şi Dubăsari 
pe rîul Nistru (67,5 km2). (Sursa: Raportul anual al Inspectoratului Ecologic de Stat) 

Apa disponibilă în prezent  este de aproximativ 500 m3 la un locuitor pe an 
sau chiar mai puţin, plasînd  Republica Moldova în categoria ţărilor în care „apa 
este insuficientă”, ceea ce poate crea un stres pe resursă, care, la rîndul ei, va fi 
afectată în viitor de schimbările climatice.  

Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 
m3/locuitor/an drept nivelul sigur de disponibilitate a apei dulci regenerabile. 

Dacă volumul de apă disponibilă este mai mic de 1000 m3/locuitor/an, 
lipsa apei poate împiedica dezvoltarea economică şi poate afecta sănătatea şi 
standardul de viaţă al populaţiei.  

În prezent, disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova 
reprezintă un aspect critic ce afectează capacitatea de dezvoltare economică a 
ţării. 

Volumul apei de suprafaţă din Republica Moldova este estimat la 
aproximativ 1,32 miliarde m3. Rezervele de apă subterană regenerabile zilnice 
sînt estimate la 3,478 milioane m3,din care 2,138 milioane m3 sînt aprobate de 
Comisia de Stat pentru rezervele de substanţe minerale utile. Din acestea circa 
2,121 milioane m3 sînt utilizate de populaţie în scopuri potabile. Сel mai intens 
supuse exploatării sînt orizonturile acvifere de vîrsta Sarmaţianului Mediu şi 
Sarmaţianului Inferior-Badenianului. (Sursa: datele Agenţiei Geologice şi Resurse Naturale) 
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Din punct de vedere al calităţii, apele subterane atribuite acestor orizonturi 
depăşesc în unele zone concentraţia maximă admisibilă prevăzută de normele 
sanitare ale calităţii apei potabile îndeosebi după conţinutul de hidrogen sulfurat, 
amoniac, fluor, stronţiu, fier, nitraţi, cloruri, arsen şi alţi poluanţi, motiv care 
impune antrenarea tuturor măsurilor necesare pentru epurarea apei şi 
condiţionării ei la valorile admisibile prevăzute de parametrii de calitate a apei 
potabile. 

Figura nr.1.  Sursele de apă potabilă din Republica Moldova 

 
 

Resursele de apă din Republica Moldova sînt sensibile la schimbările 
climatice din punct de vedere atît al cantităţii, cît şi al calităţii. Conform 
estimării, resursele de apă de suprafaţă disponibile se vor diminua cu 16-20% 
pînă în anul 2020. Aceasta înseamnă că siguranţa alimentării cu apă a tuturor 
utilizatorilor va fi periclitată în anul 2020, cînd intensitatea utilizării apei va 
atinge o cotă maximă.  

Luînd în considerare posibilitatea exploatării apei subterane, se 
preconizează că începînd cu anul 2030 lipsa apei va deveni o barieră în calea 
dezvoltării. (Sursa: Raportul Naţional privind Dezvoltarea Umană în Moldova-Schimbarea climei, impactul 
socio-economic şi politica de adaptare, PNUD, 2009) 

Impactul schimbării climei, combinat cu insuficienţa apei la nivelul ţării, 
arată că asigurarea alimentării cu apă în viitor impune o planificare urbană 
integrată. Dezvoltarea urbană în zonele geografice cu deficit de apă necesită o 
gestionare atentă din perspectiva accesului limitat la sursele de apă potabilă. 
Această situaţie afectează în special partea de nord a ţării, în care resursa de apă 
se află sub stres şi unde există multe localităţi urbane cu densitate mare a 
populaţiei.  

În acest context, sînt definite trei tipuri de zone: 
zone care în mod tradiţional au avut deficit de apă, în care schimbările 

climatice vor spori presiunea asupra activităţilor economice actuale, fără a afecta 
însă disponibilitatea de apă potabilă pentru consumul uman; 

zone cu populaţie vulnerabilă, preponderent din comunităţile rurale, care 
deja se confruntă cu un deficit de apă şi cu coborîrea pînzei de apă freatică din 
cauza supra-exploatării şi secetelor; 

 regiunea centrală a Moldovei, asupra căreia există un impact complex 
datorat diminuării resurselor de apă atît pentru populaţia rurală, cît şi pentru cea 
urbană.  
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Încetinirea activităţii economice din ţară după obţinerea independenţei a 
avut ca rezultat stabilizarea nivelului de poluare a rîurilor Nistru şi Prut. 

Principalele surse de poluare a apei de suprafaţă şi subterane sînt sistemele 
de sanitaţie individuale din gospodăriile populaţiei, deversările de apă uzată 
municipală insuficient epurată sau neepurată, infiltraţiile provenite din sistemele 
de canalizare şi zonele de depozitare inadecvată a deşeurilor solide şi deversările 
de ape industriale epurate independent şi deversate în bazinele de apă, fapt ce 
complică tratarea apei brute şi necesită cheltuieli suplimentare. 

Fîntînile de adîncime mică de 10-50m constituie principala sursă de apă în 
zonele rurale unde nu există sisteme centralizate de alimentare cu apă.  

Monitorizarea apelor subterane este efectuată de către Agenţia pentru 
Geologie şi Resurse Minerale prin intermediul reţelei de monitoring alcătuită din 
180 sonde (prin care se apreciază nivelul, temperatura şi compoziţia chimică a 
apelor subterane) amplasate pe întreg teritoriul ţării.  

O importanţă deosebită prezintă datele cu privire la cantitatea şi calitatea 
resurselor de apă locale pentru elaborarea planurilor şi studiilor de fezabilitate 
pentru viitoarea infrastructură în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei. 

 
4. Starea actuală a infrastructurii în domeniul 

                       alimentării cu apă şi sanitaţiei 
 

În prezent, în Republica Moldova sînt 1 032 localităţi cu sisteme 
centralizate de alimentare cu apă potabilă, dintre care 3 municipii şi 52 oraşe.  

În cele ce urmează este analizată activitatea sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare pentru anul 2012 în conformitate cu datele Biroului Naţional de 
Statistică. 

Sisteme de alimentare cu apă. În anul 2012 pe teritoriul ţării au fost 
amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă, din care 571 unităţi cu proprietate 
publică, 168 – private şi 3–proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul 
anului de referinţă au funcţionat 742 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai 
mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008. 

 

Figura nr. 2.  Sisteme de alimentare cu apă în perioada 2008-2012 
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Numărul sistemelor de alimentare cu apă a crescut ca urmare a punerii în 
funcţiune pe parcursul anului a 44 sisteme, preponderent în raioanele: Rîşcani – 
11, Căuşeni – 8, Cahul şi Teleneşti, respectiv, cîte 3, Cantemir, Călăraşi, 
Criuleni, Hînceşti, Ceadîr-Lunga, cîte 2 sisteme. Totodată, 19 sisteme de 
alimentare cu apă nu au fost funcţionale: raionul Şoldăneşti, Taraclia, respectiv, 
cîte 6 sisteme, Floreşti – 3, Nisporeni – 2, Basarabeasca, Dubăsari, Floreşti, 
Hînceşti, Orhei, Comrat - cîte 1 sistem de alimentare cu apă.  

Astfel, au fost asigurate cu servicii centralizate de alimentare cu apă 38,7% 
din localităţile ţării, 76,7% din oraşe şi 36,2% din localităţile rurale. Anual 
numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă este în creştere, în 
anul 2012 numărul acestora fiind de 378 localităţi faţă de 338 în anul 2008.  

În anul 2012 lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei 
potabile a constituit 9,3 mii km sau cu 409,5 km mai mult faţă de anul 2011. Dat 
fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sînt funcţionale, de facto pe 
parcursul anului au funcţionat 9,1 mii km de reţele (97,9%). Volumul de apă 
captată a constituit 122,5 mil. m3, inclusiv 74,6% din surse de suprafaţă, 18,8% 
din surse subterane şi 6,6% din alte surse.  
 

Figura nr. 3.  Volumul de apă captată după surse, anul 2012 

 
 
Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă. În anul 

2012 populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de circa 
1,5 milioane persoane, ceea ce reprezintă 42,1% din populaţia ţării (68,9% 
populaţia urbană şi 22,7% populaţia rurală). Cea mai mare pondere a populaţiei 
deservite de sistemul public de alimentare cu apă se înregistrează în UTA 
Găgăuzia - 66,6% şi mun. Chişinău – 66,4%, urmate de regiunile Sud – 48,8%, 
Nord – 30,5% şi Centru -27,4%.  

Distribuţia apei. În anul de referinţă volumul de apă distribuită de către 
întreprinderile specializate de alimentare cu apă a constituit 74,9 mil. m3 sau cu 
1,4 mil. m3 mai mult decît în anul 2011.  

 
Tabelul nr. 1.  Reţeaua şi volumul de apă potabilă distribuită în perioada 2009-
2012 
 2009 2010 2011 2012 
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Numărul localităţilor dotate cu sisteme de 
alimentare cu apă potabilă 

338 351 366 378 

Sisteme de alimentare cu apă, unităţi 644 690 723 742 
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a 
apei potabile, km 

8036,2 8509,9 8914,7 9324,2 

Apă potabilă distribuită consumatorilor, 
mil. m3 

78,1 75,0 73,5 74,9 

inclusiv populaţiei, mil. m3 53,6 51,3 51,2 52,1 

 
În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se 

înregistrează în mun. Chişinău – 43,7 m3, UTA Găgăuzia – 8,5 m3, după care 
urmează regiunea Sud – 7,6 m3.   

Din volumul total de apă distribuită, 52,1 milioane m3 sau 69,5% este 
distribuită populaţiei, 5,6% - instituţiilor bugetare, iar 24,9% altor consumatori, 
precum agenţii economici. Volumul de apă furnizat populaţiei comparativ cu 
anul precedent s-a majorat în total pe ţară cu 1,8%. În regiunea Sud volumul de 
apă livrat populaţiei a crescut cu 13,9% faţă de anul precedent, în regiunea 
Centru – cu 11,3%, în UTA Găgăuzia – cu 7,8%, iar în regiunea Nord – cu 1,8%. 
 
Figura nr. 4. Volumul de apă distribuită pe categorii de consumatori, anul 2012 

 
 
Pe parcursul anului 2012,  86,4% din volumul total de apă a fost distribuită 

prin dispozitive de măsurare. Cel mai mare volum de apă distribuit prin 
dispozitive de măsurare a fost înregistrat în regiunea Nord – 93,3%, iar cel mai 
mic în regiunea Centru – 81,2%. În anul 2012 au fost înregistrate 37,2 mii cazuri 
de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 8,7 mii cazuri mai 
mult comparativ cu anul 2011, fapt ce a determinat pierderi semnificative de apă.  

 

Sisteme de canalizare centralizate. În anul 2012 din totalul de apeducte 
existente, 158 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 110 
sisteme sau cu 3 unităţi mai mult comparativ cu anul 2011. Pe parcursul anului 
2012 au fost puse în funcţiune 3 sisteme de canalizare, iar 9 sisteme au fost 
scoase din funcţiune. Din totalul sistemelor de canalizare, 124 sînt dotate cu 
staţii de epurare.   
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Figura nr. 5. Sisteme de canalizare în perioada 2008-2012 

 
 

Populaţia deservită de sistemul public de canalizare. Numărul populaţiei 
cu acces la servicii de canalizare a constituit 761 mii de persoane, ceea ce 
reprezintă 21,4% din totalul populaţiei, inclusiv 50,1% în localităţile urbane şi 
numai 1,0% în localităţile rurale. Cea mai mare pondere a populaţiei cu acces 
îmbunătăţit la servicii de canalizare este înregistrată în regiunea Nord – 23,4%, 
urmată de regiunile Centru -10,2% , Sud – 6,7% şi UTA Găgăuzia – 2,2%.  

În anul 2012 lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit 2,6 mii km, 
din care de facto au funcţionat 2,4 mii km (92,3%). Capacitatea zilnică de 
epurare a apelor uzate pe parcursul anului a fost de 0,7 mil. m3 de apă. 

 

Tabelul nr. 2. Reţeaua sistemelor de canalizare în perioada 2009-2012 
 2009 2010 2011 2012 
Numărul localităţilor cu 
sisteme de canalizare 

135 134 135 130 

Sisteme de canalizare, unităţi 172 169 167 158 
inclusiv dotate cu staţii de 
epurare 

128 126 132 124 

Lungimea totală a reţelei de 
canalizare, km  

2548,5 2586,5 2592,1 2602,1 

   
Cantitatea totală a apelor uzate colectate a fost de 66,5 mil. m3, din care 

56,6% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.  
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Figura nr. 6. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, anul 
2012 

 
 
Prin staţiile de epurare a apei au trecut 64,4 mil. m3 de apă uzată 

(96,8%). Din volumul total de apă uzată, apele epurate biologic au alcătuit      
64,2 mil. m3 (99,7%), din care 60,8 mil. m3 (94,6%) au fost purificate conform 
normativelor stabilite. Pe parcursul anului 2012  la reţelele de canalizare au fost 
înregistrate 26,4 mii de avarii, cu 3,8 mii mai mult comparativ cu anul 2011. 
(Sursa: Biroul Naţional de Statistică) 

Suma totală cheltuită în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie în ultimii 
cinci ani (2008 – 2012) constituie aproximativ 1.910 milioane lei sau 
echivalentul a 120 milioane EUR (figura nr.7), cu o distribuţie între sursele 
interne şi cele internaţionale, preponderent în favoarea donatorilor străini (32% 
şi, respectiv, 68%).  

 

Figura nr. 7. Investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie în perioada 
2008–2012 

 
 
Contribuţia sumei totale alocate domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei 

(intern, plus donatori străini) în produsul intern brut a fost de 0,4% în anul 2008, 
0,7 % în anul 2010 şi 0,5% în anii 2011-2012. Pentru o ţară aflată în etapa 
iniţială a dezvoltării infrastructurii acestui domeniu, o contribuţie internă mai 
mică de 0,3% la investiţii este considerată insuficientă.  

În Republica Moldova investiţiile de capital pentru autorităţile publice 
locale se efectuează centralizat şi provin de la bugetul de stat, prin includerea lor 
ca o anexă separată în legea bugetară anuală, în care se specifică fondurile şi 
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bunurile atribuite. Aceste fonduri sînt alocate ca transferuri cu destinaţie 
specială, prin delegare de către Guvern. Autorităţile publice locale au dreptul să 
aloce fonduri din propriile venituri pentru finanţarea proiectelor de investiţii, 
inclusiv pentru co-finanţarea celor susţinute cu ajutorul oficial financiar extern 
pentru dezvoltare şi din contribuţiile consumatorilor. În plus, unităţile 
administrativ-teritoriale pot beneficia şi de alte surse cum sînt Fondul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Investiţii Sociale şi Fondul Ecologic 
Naţional. 

 
 

5. Accesibilitatea serviciilor de alimentare cu apă şi  
      sanitaţie în Republica Moldova 
 
 

S-a estimat că apa potabilă produce pînă la 15-20 % dintre cazurile de 
îmbolnăvire prin boală diareică acută şi hepatită virală de tip A, preponderent în 
zonele rurale, 22-25% din maladiile gastrointestinale şi 100% din cazurile de 
fluoroză dentară.  

Situaţia privind calitatea apei potabile furnizate consumatorilor din 
Republica Moldova este următoarea: 

a) 44% din populaţie nu are acces la apă potabilă sigură; 
b) cea mai mare parte din apa subterană utilizată în scopul potabilizării 

este inadecvată din cauza poluării naturale sau antropice; 
c) un procent mare de probe sînt necorespunzătoare din punct de vedere al 

parametrilor microbiologici (10,82% în mediul urban şi 14,24% în mediul rural); 
d) calitatea apei furnizată în şcoli şi în instituţiile pentru copii este 

inadecvată (54,38% dintre probe depăşesc concentraţiile maximal admise pentru 
parametrii sanitaro-chimici şi 20,21% din probe depăşesc concentraţiile maximal 
admise după parametrii microbiologici). 
 

II. NECESITATEA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL 
INFORMAŢIILOR 

 
Implementarea Strategiei va fi susţinută de Sistemul de Management al 

Informaţiilor (în continuare – SMI).  
Sistemul de management al informaţiilor include un sistem de control al 

calităţii datelor, deoarece orice sistem devine inutil dacă se bazează pe date 
învechite, imprecise sau ne-valide. Este o practică generală acceptată că 
informaţia are trei dimensiuni: (i) timp: oportunitate, actualitate, frecvenţă şi 
valabilitate în timp; (ii) conţinut: corectitudine, relevanţă, integritate, concizie, 
scop, performanţă; (iii) formă: claritate, detalii, ordine, prezentare, medii. 

Sistemul de management al informaţiilor în domeniul alimentării cu apă şi 
sanitaţiei este compatibil cu cerinţele iniţiativei e-Guvernare. În afară de 
economisirea costurilor cu echipamentul, reţeaua şi softurile, principalul avantaj 
al utilizării e-Gov PaaS/SaaS îl reprezintă existenţa unei platforme  unice pentru 
utilizarea în comun şi schimbul de date între instituţiile guvernamentale cu 
atribuţii în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. SMI elaborat pentru sectorul 
alimentare cu apă şi sanitaţie poate fi la rîndul său util pentru iniţiativa e-
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Guvernare, contribuind cu informaţii la sistemul GIS/SMI naţional, şi o astfel de 
decizie strategică trebuie să fie luată la nivel guvernamental. 

 
 

III. DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ 
IMPLICAREA GUVERNULUI PRIN APLICAREA POLITICII DE 

RIGOARE 
 

Printr-o evaluare la nivel naţional au fost identificate neajunsurile şi 
aspectele critice din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, care necesită 
implicarea directă a Guvernului şi autorităţilor publice centrale de specialitate 
(Ministerul Mediului) şi  care pot fi rezumate după cum urmează: 

 
1) cadrul politic şi juridic - deşi în Republica Moldova există voinţa 

politică pentru alinierea legislaţiei naţionale din domeniul alimentării cu apă şi 
sanitaţiei la legislaţia UE, aceasta nu se reflectă în reforma instituţională necesară 
pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
sanitaţie. Baza juridică actuală pentru funcţionarea domeniului alimentării cu apă 
şi sanitaţiei are lacune semnificative, în principal referitoare la:  

a) instrumentele de planificare care să permită investiţiile în dezvoltarea 
infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie; 

b) selectarea soluţiilor tehnice cele mai ieftine, adecvate şi eficiente pentru 
exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi sanitaţie; 

c) criteriile de evaluare a performanţei companiilor care furnizează servicii 
de alimentare cu apă şi sanitaţie; 

d) prevenirea şi controlul poluării mediului înconjurător; 
 

2) cadrul instituţional - evoluţia domeniului alimentării cu apă şi 
sanitaţiei din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 15-20 de ani este 
marcată de mai multe schimbări instituţionale. Instituţiile care trebuie să 
conducă, să implementeze şi să exploateze infrastructura sectorului alimentare cu 
apă şi sanitaţie în mod durabil sînt dotate inadecvat pentru a face faţă 
provocărilor adaptării legislaţiei naţionale la legislaţia UE şi la bunele practici 
europene din domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei. 

Principalele probleme, care trebuie redresate, sînt legate de: 
a) politicile sectoriale ineficiente pentru supravegherea, gestionarea şi 

monitorizarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei; 
b) responsabilitatea fragmentată, insuficient definită şi suprapunerile 

atribuţiilor instituţiilor de coordonare existente la nivel naţional (Ministerului 
Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor, ANRE, structurilor subordonate etc.); 

c) efectivul limitat în domeniul elaborării politicilor sectoriale, 
monitorizării domeniului şi programării investiţiilor; 

d) comunicarea şi coordonarea ineficientă între instituţiile existente, în 
special cu privire la programarea şi monitorizarea investiţiilor în domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei; 
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e) dezvoltarea necoordonată a infrastructurii sectorului alimentare cu apă 
şi sanitaţie la nivel local, deseori condusă de interesele donatorilor, fără o 
supraveghere sau monitorizare adecvată la nivel naţional; 

f) laboratoarele nu dispun de capacităţi pentru monitorizarea calităţii apei 
potabile şi a apei uzate în conformitate cu cerinţele hotărîrilor Guvernului nr. 934 
din 15 august 2007 şi nr. 950 din 25 noiembrie 2013; 
 

3) aspectele critice ale infrastructurii: 
a) starea tehnică nesatisfăcătoare a sistemelor de alimentare cu apă 

potabilă şi epurare a apei uzate; 
b) procentul mic al populaţiei cu acces la servicii îmbunătăţite de sanitaţie; 
c) procentul mic al proiectelor de investiţii pentru extinderea şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi sanitaţie. 
Dificultăţile în dezvoltarea infrastructurii sînt legate de criteriile de 

proiectare şi instrumentele de planificare a infrastructurii sectorului alimentare 
cu apă şi sanitaţie, de programele de monitorizare a calităţii apei potabile şi apei 
uzate şi de controlul calităţii în laboratoare. 

Exploatarea în continuare a apei de profunzime este posibilă, dar impune 
investigaţii pentru tratamente mai sofisticate de îndepărtare a poluanţilor. 

 
 
Debitul fîntînilor de mică adîncime este de obicei mai mic de 0,5 m3/h, 

fiind suficient pentru extragerea manuală, dar insuficient pentru sisteme 
centralizate bazate pe pomparea apei;  

 

4) analiza SWOT 
Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi constrîngerilor 

(analiza SWOT) este elaborată în baza descrierii situaţiei prezente în domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei şi definirii problemelor care cer implicarea 
Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare, precum şi a unor studii relevante 
din domeniu. 

  
Tabelul nr. 3. Analiza SWOT 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Angajamentele asumate de către 
Republica Moldova în procesul de 
negociere a Acordului de Asociere cu 
UE, ce presupune armonizarea 
legislaţiei şi standardelor naţionale la 
cele comunitare 
 Domeniul serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare a 
suferit transformări majore în ultimii 
ani, din punct de vedere atît tehnic, cît 
şi instituţional 
 S-a reuşit sensibilizarea opiniei 

publice privind importanţa dezvoltării 

 Strategia privind aprovizionarea cu 
apă şi canalizarea localităţilor din 
Republica Moldova din 2007 nu este 
realistă şi trebuie să fie revizuită 
 Lipsa de coerenţă a politicilor, 

documentele strategice şi politice nu sînt 
coordonate suficient 
 Responsabilitatea pentru politica 

Guvernului în domeniul alimentării cu 
apă şi sanitaţiei o poartă mai multe 
instituţii, capacitatea cărora trebuie 
consolidată şi îmbunătăţită activitatea de 
coordonare 
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domeniului alimentării cu apă şi 
sanitaţiei, aceste servicii fiind plasate 
în sfera activităţilor de interes 
economic general, care urmează să 
aibă un rol decisiv în îmbunătăţirea 
calităţii vieţii tuturor cetăţenilor şi în 
combaterea sărăciei  
 Disponibilitatea organizaţiilor 

financiare internaţionale şi a ţărilor 
donatoare de a acorda asistenţă 
tehnică şi financiară, inclusiv resurse 
investiţionale 

 
 
 
 

 Finanţarea investiţiilor în domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei este 
incertă şi fragmentată în mai multe 
canale de finanţare 
 Insuficienţa fondurilor faţă de 

necesităţile locale şi regionale 
 Capacităţile autorităţilor publice 

locale în elaborarea şi implementarea 
proiectelor sînt slab dezvoltate 
 Existenţa unor proiecte de investiţii 

prea mici şi fragmentate  
 Lipsa unor indicatori de 

monitorizare agreaţi de părţile 
interesate; 

Lipsa bazelor de date integrate pentru 
un proces decizional bine informat 

Oportunităţi Constrîngeri 

 Problema aprovizionării cu apă 
potabilă este vitală şi face parte din 
priorităţile naţionale, fiind 
considerată, în acelaşi timp, factor de 
îmbunătăţire a calităţii vieţii şi de 
reducere a sărăciei  
 Dezvoltarea infrastructurii 

sectorului alimentare cu apă şi 
sanitaţie poate fi o investiţie care 
generează o rentabilitate economică 
mai importantă decît orice alt tip de 
investiţie publică şi reprezintă, prin 
urmare, o alocare optimă a 
investiţiilor publice de capital;  
 Crearea în sectorul alimentare cu 

apă şi sanitaţie a unui cadru legal şi 
instituţional favorabil, bazat pe 
principiile pieţei; 
 Sporirea eficienţei şi rentabilităţii  

domeniului alimentării cu apă şi 
sanitaţiei, precum şi îmbunătăţirea 
performanţelor de mediu şi 
indicatorilor de sănătate; 
 Creşterea capacităţii domeniului 

alimentării cu apă şi sanitaţiei de a 
absorbi asistenţa financiară şi tehnică; 
 Mobilizarea largă a suportului 

intern şi internaţional pentru punerea 
în aplicare a politicilor din domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei şi a 

 Ameninţările schimbărilor climatice 
asupra resurselor de apă din Republica 
Moldova din punct de vedere atît al 
cantităţii, cît şi al calităţii 
 Mediul economic nefavorabil care 

continuă să umbrească beneficiile 
economice, sociale şi de mediu 
provenite în urma investirii în domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei;  
 Necorespunderea politicilor 

naţionale în domeniul apei cu resursele, 
capacitatea şi mijloacele locale 
disponibile 
 Lipsa unei strategii realiste de 

finanţare a domeniului alimentării cu 
apă şi sanitaţiei ca un punct de referinţă 
pentru planificarea multianuală şi pentru 
bugetarea durabilă; 
 Necesitatea identificării soluţiei 

pentru consolidarea capacităţii 
Ministerului Mediului de armonizare a 
procedurilor în programarea, 
achiziţionarea, disbursarea plăţilor şi 
monitorizarea investiţiilor 
 Insuficienţa capacităţilor 

instituţionale ale autorităţilor publice 
locale în elaborarea şi implementarea 
proiectelor investiţionale 
 Mobilizarea resurselor locale pentru 

investiţii de capital în domeniul 
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strategiei de dezvoltare; 
 Încurajarea activităţilor 

autorităţilor publice locale prin 
delegarea competenţelor ca rezultat al 
implementării reformei de 
descentralizare şi regionalizarea 
serviciilor 
 Introducerea raportării, 

monitorizării şi evaluării performanţei 
în domeniul alimentării cu apă şi 
sanitaţiei, asigurarea transparenţei 
sectorului 

alimentării cu apă şi sanitaţiei este 
destul de redusă, iar capacitatea de 
absorbţie a unor agenţii sectoriale şi a 
sectorului privat este slab dezvoltată din 
cauza insuficienţei resurselor umane, 
procedurilor de achiziţii şi a altor 
constrîngeri logistice 
 Necesitatea soluţionării problemei 

instruirii personalului din autorităţile 
publice centrale şi locale referitor la 
atractivitatea, programarea şi 
monitorizarea investiţiilor  

 
 

IV. OBIECTIVELE STRATEGIEI 
 

1) Scopul 
 

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie are scopul de a prezenta un 
traseu actualizat şi detaliat pentru dezvoltarea domeniului alimentării cu apă şi 
sanitaţiei atît pe termen mediu (pînă în anul 2018), cît şi pe termen lung (pînă în 
anul 2028) şi pentru asigurarea dreptului omului la apă potabilă sigură ca un 
drept fundamental.  
              2) Obiectivul general 
 

Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a 
accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia 
Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi 
calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării.  

Recomandările de politici reflectate în document sînt rezultatul unor 
consultări largi cu o multitudine de părţi implicate la nivel central, regional şi 
local. Pentru a atinge obiectivele propuse şi implementarea Strategiei este 
necesară implicarea coordonată a mai multor părţi interesate, altele decît 
Ministerul Mediului, care este responsabil de elaborarea politicii şi de 
monitorizare în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei. 

Satisfacerea cerinţelor populaţiei ţării pentru servicii de alimentare cu apă 
şi sanitaţie îmbunătăţite, eficiente şi la costuri realiste va fi realizată prin:  

a) implementarea planurilor de siguranţă a apei şi conformarea la cerinţele 
de calitate ale Directivei 98/83/CE privind apa destinată consumului uman;  

b) reducerea cu 50% a epidemiilor hidrice şi a bolilor posibil asociate apei; 
c) atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de alimentare cu apă 

potabilă sigură a cel puţin 65% din populaţie, pînă în anul 2020; 
d) atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de conectare a 65% din 

populaţie la sisteme de canalizare, pînă cel tîrziu în anul 2025; 
e) progrese în implementarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu 

cerinţele Directivei 91/271/CEE. 
Valorile promovate de Strategie includ recunoaşterea accesului la apă ca 

pe un drept al omului şi convingerea fermă că o acoperire a ţării cu o 
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infrastructură bună este un precursor necesar pentru o dezvoltare socio-
economică durabilă şi că investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie  au 
rate de revenire superioare oricărei alte activităţi, prin prisma beneficiilor aduse 
populaţiei conectate, dar şi statului în ansamblu.  

Împărtăşirea acestor valori implică stabilirea unei culturi participative a 
întregii populaţii şi a factorilor responsabili interesaţi în implementarea 
Strategiei, facilitată de un proces decizional transparent la toate nivelele şi de 
respectarea principiilor bazate pe contribuţia şi răspunderea tuturor persoanelor 
responsabile de elaborarea politicilor în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, al 
programării şi valorificării investiţiilor destinate acestui sector, mobilizării 
resurselor din domeniul apei, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii sociale, 
furnizarea serviciilor de calitate la tarife accesibile pentru populaţie, funcţionarea 
lor într-o manieră sustenabilă. 
 

3) Obiectivele specifice  
 
Obiectivul general al Strategiei poate fi atins prin punerea în practică a 

următoarelor obiective specifice: 
 
1) descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie  
Autorităţile publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, 

organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de 
gospodărie comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor 
proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale 
respective.  

Sînt necesare măsuri de îmbunătăţire a performanţelor operaţionale şi 
financiare ale companiilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie 
în vederea creşterii siguranţei şi calităţii serviciilor asigurate populaţiei prin: 

a) elaborarea şi implementarea planurilor proprii de dezvoltare şi de 
funcţionare pe termen scurt, mediu şi lung a serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi sanitaţie, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ - 
teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul 
mediului; 

b) eliminarea suprapunerilor de atribuţii ale autorităţii de reglementare cu 
competenţele autorităţilor publice locale; 

c) simplificarea legislaţiei în scopul accelerării procedurilor şi 
mecanismelor de obţinere a aprobărilor şi avizelor necesare operării. 

În vederea asigurării funcţionării sistemelor publice de alimentare cu apă 
şi sanitaţie în condiţii de siguranţă şi la parametrii stabiliţi şi în scopul creării de 
condiţii optime pentru prestarea serviciilor durabile şi de calitate, autorităţile 
publice locale vor întocmi planuri privind obiectivele de investiţii, bazate pe 
planificarea multianuală a investiţiilor, în conformitate cu etapele procesului 
bugetar şi în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

2) extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi 
creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii  
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Gradul redus de echipare tehnico–edilitară, suplinită de lipsa surselor în 
anumite zone, îngreunează accesul populaţiei la servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare. Măsurile de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi de 
îmbunătăţire a condiţiilor sanitare şi creşterea gradului de acces al populaţiei la 
aceste servicii vor favoriza crearea unor condiţii de trai decente pentru populaţia 
ţării. 

Asigurarea furnizării apei potabile în cantităţi necesare, conform 
cerinţelor, se va realiza prin extinderea apeductelor existente (Nistru-Soroca-
Bălţi şi Nistru-Vadul lui Vodă-Chişinău-Străşeni-Călăraşi), planificarea 
apeductului nou (Prut-Leova-Cimişlia-Basarabeasca-Ceadîr-Lunga) şi 
întreţinerea apeductelor grupate. 

Ţinta pentru primii cinci ani este de a atinge o acoperire cu infrastructură 
de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru 30% din populaţia neconectată din zonele 
urbane şi 20-25% din populaţia neconectată din zonele rurale; 

 
3) promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea capitalului 

privat 
 Serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie au caracter de 

monopol, determinat de situaţia de clienţi captivi a beneficiarilor racordaţi la 
sistemele centralizate. Pentru asigurarea concurenţei, se vor iniţia măsuri de 
punere în competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi a 
managementului prin: 

a) obligativitatea scoaterii la licitaţie a serviciilor în toate cazurile în care 
operatorul înregistrează pierderi financiare sau nu poate asigura o calitate 
corespunzătoare serviciilor de apă şi sanitaţie pe care le prestează; 

b) retragerea licenţelor de operare agenţilor prestatori care nu îndeplinesc 
criteriile de performanţă stabilite; 

c) reorganizarea întreprinderilor municipale subordonate autorităţilor 
publice; 

d) asigurarea transparenţei în procesul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi sanitaţie. 

Din cauza constrîngerilor bugetare, finanţarea din fonduri publice este 
neînsemnată. De aceea atragerea capitalului privat este o necesitate stringentă, 
care se va efectua prin realizarea unor parteneriate de lungă durată între 
autorităţile publice locale şi investitorii privaţi în vederea obţinerii investiţiilor. 

 
V.  MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR ÎN VEDEREA 

DEZVOLTĂRII DOMENIULUI ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI 
SANITAŢIEI 

 
1. Măsuri de întărire a cadrului legal şi a capacităţii 

        instituţionale în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei 
 
Republica Moldova îşi respectă angajamentele privind armonizarea 

legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară în conformitate cu Acordul de 
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Asociere, după care va implementa şi monitoriza convenţiile internaţionale 
ratificate cu relevanţă pentru domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei. 

Pentru a stimula domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei, accentul în 
îmbunătăţirea cadrului de reglementare va fi pus pe armonizarea Directivei 
Cadru Apa 2000/60/CE, Directivei 91/271/CEE cu privire la tratarea apei uzate 
urbane şi Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman,  
prin elaborarea şi adoptarea prezentei Strategii, legii privind serviciile publice de 
alimentare cu apă şi sanitaţie, actelor secundare la Legea Apelor nr.272 din 23 
decembrie 2011 şi altor acte legislative. 

Standardele şi normele tehnice din domeniul alimentării cu apă şi 
sanitaţiei vor fi revizuite, adaptate şi actualizate pentru a asigura abordări 
îmbunătăţite pentru proiectarea, construcţia şi operarea infrastructurii sectorului 
alimentare cu apă şi sanitaţie, a serviciilor şi echipamentelor din domeniile 
identificate ca fiind critice prin generarea unor costuri inutile, după cum 
urmează: 

a) standardele şi normele de proiectare a infrastructurii sectorului 
alimentare cu apă şi sanitaţie;  

b) standardele de calitate şi normele tehnice pentru calitatea apei; 
c) sistemele de management al calităţii pentru produsele/serviciile oferite 

de companiile de operare a serviciilor de apă şi canalizare. 
Provocarea principală pentru domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este 

legată de îmbunătăţirea şi întărirea capacităţii existente la nivelul instituţiilor 
guvernamentale  pentru: 

a) planificarea şi programarea în mod coerent şi etapizat a dezvoltării unei 
infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie îmbunătăţite pentru toate 
comunităţile, pe baza unor criterii de selectare bine definite şi transparente, 
incluzînd implicarea comunităţilor beneficiare; 

b) mobilizarea resurselor de finanţare naţionale şi internaţionale adecvate 
pentru investiţiile în infrastructura de alimentare cu apă şi sanitaţie, o bună 
coordonare între instituţiile guvernamentale şi structurile subordonate şi 
autorităţile publice locale; 

c) coordonarea monitorizării progresului generat de investiţiile în 
infrastructură pentru a verifica dacă acestea corespund obiectivelor Strategiei şi 
altor obiective de dezvoltare socio-economică generală; 

d) întărirea capacităţii operatorilor de apă-canal, prin consolidarea acelora 
care sînt eficienţi, pentru furnizarea unor servicii de alimentare cu apă potabilă şi 
sanitaţie la parametrii adecvaţi de calitate şi la preţuri acceptabile, care în acelaşi 
timp să asigure recuperarea costurilor şi să permită continuarea activităţii. 

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă şi adecvată a investiţiilor în acest 
domeniu este necesar de a întări capacitatea organului central al administraţiei 
publice, prin crearea unei unităţi de coordonare şi monitorizare a proiectelor din 
domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.  

În vederea îmbunătăţirii capacităţii de absorbţie a fondurilor în sectorul 
alimentare cu apă şi sanitaţie va fi promovată instruirea şi dezvoltarea capacităţii 
profesionale a tuturor actorilor acestui domeniu. 

Este necesară înfiinţarea unui organism de reglementare a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi sanitaţie în cadrul ANRE, prin extinderea 
domeniului de activitate al acestei autorităţi, cu următoarele atribuţii: 
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a) stabilirea reglementărilor, luarea deciziilor şi elaborarea recomandărilor 
referitoare la funcţionarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei; 

b) acordarea licenţei de operare pentru companiile apă-canal pe baza unei 
documentaţii care să stabilească modalitatea de îmbunătăţire a ţintelor financiare 
şi tehnice, planurile de afaceri, bilanţurile contabile etc.;  

c) monitorizarea  procesului de stabilire a tarifelor şi avizarea acestora, 
pentru a asigura un echilibru optim între nevoile pentru modernizarea reţelelor şi 
calitatea serviciilor oferite. 

Autorităţile administraţiei publice locale se vor asocia în structuri inter-
comunitare, în scopul dezvoltării în comun a serviciilor de alimentare cu apă şi 
sanitaţie. Aceste acorduri vor include documente de planificare pe termen lung, 
programe de investiţii, indicatori de performanţă ai serviciilor, registre de pasive 
şi active.  

Întreprinderile apă-canal se vor reorganiza, îşi vor extinde aria de prestare 
a serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie către alte unităţi administrativ-
teritoriale, devenind modele de întreprinderi viabile economic. Procesul va fi 
facilitat şi accelerat printr-o politică ce va condiţiona clar accesul operatorilor la 
finanţarea din surse interne şi internaţionale de: a)  atingerea unor standarde 
manageriale minime (plan de afaceri anual şi verificarea performanţei) şi a 
performanţei operaţionale (calitatea serviciilor şi declaraţia privind raportul 
pozitiv dintre profit şi pierderi), astfel încît să fie eligibili pentru eliberarea 
licenţei de operare de către organismul de reglementare; b) dorinţa de a fuziona 
cu alţi operatori de apă.  

Va fi stimulat un management comunitar reprezentat de asociaţiile 
consumatorilor de apă din mediul rural, iniţiate de proiectul ApaSan, pentru 
satele care nu au un număr critic de beneficiari, care să permită recuperarea 
costurilor unui sistem centralizat sau care nu pot fi conectaţi la un sistem de 
alimentare cu apă regional.  

Va fi promovată participarea activă a publicului la supravegherea prestării 
serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie în ceea ce priveşte:  a)  finanţarea 
infrastructurii publice a sectoarelor de alimentare cu apă şi sanitaţie din zonele 
urbane şi rurale; b) cererea pentru creşterea eficienţei serviciilor, ceea ce va 
conduce către necesitatea agregării operatorilor; c) participarea sectorului privat 
la furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie; d) accesibilitatea 
serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru comunităţile beneficiare. 

Vor fi consolidate capacităţile organului central al administraţiei publice în 
domeniul mediului privind gestionarea resurselor de apă utilizate în domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei prin:  

 instituirea managementului integrat al resursei de apă, care prevede: a) 
coordonarea diferitelor cerinţe de apă pentru menţinerea echilibrului economico-
social şi distribuirea ei adecvată între diversele sectoare (agricultură, industrie); 
b) alimentarea cu apă şi sanitaţia şi sănătatea ecosistemelor; c) inventarierea 
resurselor de apă care pot fi utilizate în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie pe 
baza unor planuri de management la nivel de districte ale bazinelor hidrografice; 
d) introducerea planurilor de siguranţă a apei ca instrument de management 
preventiv de la captare la consumator; 

 protejarea resursei de apă împotriva ameninţărilor schimbărilor climatice 
în concordanţă cu măsurile cuprinse în Strategia naţională privind adaptarea la 
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schimbările climatice, adaptarea infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi 
sanitaţie la resursa de apă existentă atît din punct de vedere calitativ, cît şi din 
punct de vedere cantitativ şi la posibilele evenimente extreme de secetă sau 
inundaţii; 

încurajarea cercetării aplicative naţionale în următoarele domenii prioritare 
pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie: a) tehnologii de tratare la un cost 
scăzut acceptabil pentru apa subterană poluată, în scopul reducerii necesităţii de 
a construi apeducte lungi pentru localităţile amplasate departe de cele două rîuri 
principale, Nistru şi Prut; b) tehnologii ecologice la un cost scăzut pentru 
epurarea apelor uzate de tipul zonelor umede construite; c) sisteme de sanitaţie 
individuale sau comunale ieftine, eficiente, curate, uşor de întreţinut.  

 
2.  Dezvoltarea infrastructurii în domeniul alimentării 

cu apă şi sanitaţiei în localităţile Republicii Moldova 
 

Pentru a elabora o listă de proiecte privind alimentarea cu apă şi sanitaţia 
gata să fie finanţate, procesul de planificare a infrastructurii va fi susţinut de o 
planificare generală la nivel regional/raional printr-un plan regional/ raional, care 
vor fi avizate de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului. 

Proiectarea şi construcţia oricărei infrastructuri de alimentare cu apă şi 
sanitaţie va fi precedată de un studiu de fezabilitate, care va documenta aspectele 
tehnice, financiare, economice, instituţionale, impactul asupra mediului şi 
viabilitatea investiţiei propuse.  

Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv regionale, sînt 
responsabile de întocmirea şi aprobarea planului de alimentare cu apă şi sanitaţie 
şi a studiilor de fezabilitate, care vor fi  elaborate în baza unui ghid aprobat de 
către organul central de specialitate al administraţiei publice. Planurile de 
alimentare cu apă şi sanitaţie şi studiile de fezabilitate pot fi elaborate de 
persoane juridice specializate, care deţin licenţa de executare a unor astfel de 
lucrări, la cererea autorităţilor administraţiei publice responsabile. 

 
Elaborarea şi implementarea unui proiect de infrastructură pentru sectorul 

alimentare cu apă şi sanitaţie trebuie să beneficieze de a) angajamentul 
preliminar al comunităţilor şi al companiilor de apă vizate pentru acoperirea 
costului serviciilor care urmează să fie prestate (acord sau contract privind 
tarifele serviciilor) şi b) asigurarea tuturor fondurilor necesare pentru întreaga 
investiţie (angajament de finanţare multianuală pentru sursele de finanţare locale 
şi angajamentul de finanţare al donatorilor străini, acolo unde este cazul). 

Investiţiile pe termen mediu incluse în această Strategie se axează atît pe 
zonele urbane, cît şi pe cele rurale, după cum urmează: a) alimentarea cu apă: 
investiţii în reabilitarea captărilor de apă, staţiilor de tratare a apei brute, staţiilor 
de pompare şi reţelelor de distribuţie, extinderea reţelelor existente de distribuţie 
a apei potabile; b) apa uzată: reabilitarea/modernizarea staţiilor de epurare şi 
extinderea reţelei de canalizare. 

Investiţiile pe termen lung se vor baza pe analiza şi evaluarea situaţiei 
existente, prognozele referitoare la debitele de apă potabilă şi apă uzată, 
comparaţia cu ţintele naţionale şi regionale/raionale, analiza opţiunilor şi 
strategiilor regionale/ locale. 
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  O estimare a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie include 
următoarele acţiuni:  

apă potabilă 2018 – a) conectarea a 61957 persoane noi; b) reabilitarea 
unui număr de 42 staţii de tratare a apei în scopul potabilizării; c) construirea a 9 
staţii noi de tratare a apei; d) reabilitarea a 890 km reţea; e) construirea a 508 km 
de reţea nouă; 

 apă potabilă 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 
344 staţii noi de tratare a apei;  

apă uzată 2018 – a) conectarea a 101077 persoane noi; b) reabilitarea unui 
număr de 29 staţii de epurare a apei uzate; c) construirea a 20 staţii noi de 
epurare a apei; d) reabilitarea a 511 km de reţea de canalizare; e) construirea a 
566 km de reţea de canalizare nouă; 
  apă uzată 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 
1.959 km de reţea de canalizare nouă. (Sursa: estimările experţilor din cadrul proiectului Asistenţă 
Tehnică a PSPS. Rapoartele Tehnice) 

În zonele rurale, comunele şi satele vor fi grupate după mărime, deoarece 
necesităţile lor sînt foarte diferite. Comunele care au o populaţie de peste 7.000 
de locuitori sînt asimilate oraşelor de mărime medie, iar cele cu peste 5.000 de 
locuitori – oraşelor de mărime mică. Prin urmare, acolo unde nu există sisteme 
de alimentare cu apă şi canalizare, investiţiile pentru construirea unor sisteme noi 
centralizate de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv staţiile de epurare a apei 
uzate, se vor calcula pe baza celor mai ieftine şi sigure soluţii. 

Toate entităţile asimilate unui consum public, cum sînt grădiniţele, şcolile, 
spitalele, centrele comerciale vor fi în mod obligatoriu conectate atît la 
infrastructura de alimentare cu apă, cît şi la canalizare. Pentru localităţile urbane, 
orice dezvoltare a unei infrastructuri noi de alimentare cu apă potabilă va fi 
însoţită de infrastructura pentru apă uzată. Pentru localităţile rurale, dezvoltarea 
unei infrastructuri noi de alimentare cu apă potabilă va fi însoţită de orice 
alternativă adecvată de infrastructură pentru sanitaţie. Zonele umede construite 
pot fi considerate ca o alternativă pentru tratarea apei uzate, în special în mediul 
rural, pe baza unor studii fundamentate din punct de vedere tehnic şi financiar. 

Conform Directivei 91/271/CEE „o aglomerare” este o zonă în care 
populaţia şi/sau activităţile economice sînt suficient de concentrate pentru a face 
posibilă colectarea apelor reziduale urbane şi dirijarea lor spre o staţie de epurare 
sau spre un punct final de evacuare. O investiţie într-un astfel de sistem poate fi 
suportată doar în cazul în care generează suficiente venituri pentru a acoperi 
toate costurile sistemului. Veniturile generate de o investiţie sînt în funcţie de 
concentraţia locuitorilor şi/sau activitătilor economice din zona respectivă. Prin 
urmare, extinderea geografică maximă a unei aglomerări nu poate fi mai mare 
decît zona în care investiţia ar fi suportabilă din veniturile celor din zonă care pot 
să plătească. Aşezările care respectă această constrîngere sînt „aglomerări” în 
ceea ce priveşte implementarea Directivei. 

La estimarea necesarului de investiţii pentru prima perioadă, 2014-2018, 
au fost luate în considerare tendinţele demografice anuale ale populaţiei şi 
evaluată situaţia referitoare la infrastructura existentă în sectorul alimentare cu 
apă şi sanitaţie, avîndu-se în vedere ţinta de conectare a numărului populaţiei, în 
funcţie de resursele financiare estimate real pentru a fi investite în sector. Din 
cauza resurselor financiare limitate, investiţiile vor fi alocate în mod prioritar 
comunităţilor urbane mari unde deja există reţele care trebuie să fie renovate şi 
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extinse, prin aceasta acoperind într-un termen relativ scurt un număr mai mare de 
populaţie care va avea acces la servicii de calitate. 

Necesarul de investiţii include costurile de proiectare şi planificare, costul 
materialelor, echipamentului, precum şi costul lucrărilor de construcţie, inclusiv 
al operării sistemelor publice. În costurile totale nu este inclus costul conectării 
în casă, care va rămîne un cost privat, precum se practică în ţările vecine şi în 
statele membre ale UE. 

Planificarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă şi 
sanitaţie se va baza pe următoarele abordări: 

a) elaborarea planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie necesară în 
fiecare comunitate, împreună cu o metodologie de stabilire a priorităţilor; 

b) elaborarea unui plan operaţional pe termen scurt, mediu sau lung de 
investiţii în domeniu în vederea mobilizării resurselor financiare necesare pentru 
planificarea investiţiilor, ce va fi inclus în Cadrul bugetar pe termen mediu 
(CBTM) conform priorităţilor stabilite în planurile disponibile şi în planurile de 
dezvoltare regională şi raională; 

c) elaborarea studiilor de fezabilitate pentru comunităţile cu o 
infrastructura definită ar fi o prioritate în planul pe termen scurt, mediu sau lung 
de investiţii în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie; 

d) examinarea posibilităţii creării unui fond de co-finanţare pentru 
infrastructura de alimentare cu apă şi sanitaţie, care să fie gestionat/exploatat de 
către administraţiile locale planuri de alimentare cu apă şi sanitaţie, studii de 
fezabilitate, proiecte tehnice şi documentaţii de licitaţie;  

e) aprobarea proiectului de investiţie în sectorul alimentare cu apă şi 
sanitaţie pe baza recomandărilor studiilor de fezabilitate şi a identificării, 
mobilizării şi angajării surselor de finanţare interne sau internaţionale; 

f) elaborarea proiectului detaliat, specificaţiilor tehnice pentru 
infrastructura de alimentare cu apă şi sanitaţie planificată, care beneficiază de 
finanţarea certă a investiţiei; 

g) organizarea unei licitaţii transparente şi atribuirea contractului de 
achiziţii, lucrări şi servicii pentru realizarea construcţiei, luîndu-se în considerare 
condiţiile impuse în caietul de sarcini de către finanţator. 

La stabilirea priorităţilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii se vor lua în 
calcul comunităţile din zona acoperită de planuri de alimentare cu apă şi 
sanitaţie. Criteriile de prioritizare vor include: 

a) reducerea mortalităţii populaţiei prin boli posibil asociate apei, în 
special pentru grupurile vulnerabile; 

b) atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în ceea ce priveşte 
domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei prin creşterea acoperirii populaţiei cu 
servicii de alimentare cu apă potabilă sigură şi sanitaţie adecvată; 

c) stoparea/reducerea deteriorării infrastructurii care deserveşte în prezent 
un număr mare de locuitori şi îmbunătăţirea eficienţei sistemelor existente prin 
reabilitarea lor adecvată;  

d) reducerea semnificativă a deversării de apă poluată în corpurile de apă 
utilizate ca surse de apă potabilă pe plan intern sau în context transfrontalier; 

e) analiza opţiunilor care să permită compararea soluţiilor tehnice locale 
versus cele care depăşesc graniţele unui raion;  
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f) interesul şi angajamentul administraţiilor publice raionale şi al celor 
locale subordonate pentru investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi 
sanitaţie.  

Vor fi stabilite şi aprobate următoarele criterii-cadru pentru proiect: 
a) interes şi angajament din partea comunităţii(lor) vizate; 
b) disponibilitatea datelor credibile despre situaţia resurselor de apă şi a 

infrastructurii existente; 
c) disponibilitatea unor studii recente, care să permită planificarea şi 

dezvoltarea sectorului; 
d) capacitatea comunităţilor vizate de a-şi mobiliza propriile resurse 

financiare, dar şi alte resurse, pentru implementarea proiectelor; 
e) voinţa comunităţilor de a accepta creşterea tarifelor, astfel încît să 

acopere cheltuielile; 
f) voinţa întreprinderilor de apă-canal de a se reorganiza şi a-şi extinde 

aria de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru a-şi 
îmbunătăţi eficienţa. 

Infrastructura de alimentare cu apă se va planifica pe baza necesarului de 
apă, a tendinţelor şi proiecţiilor, astfel:  

zonele urbane – 160 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 280 l/om/zi 
debit maxim zilnic;  

zonele rurale – 50 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 181 l/om/zi debit 
maxim zilnic. 

Infrastructura de apă uzată în sistem centralizat se va planifica pe baza 
următoarelor criterii pentru stabilirea debitelor şi încărcărilor:  

volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile ≤ 10.000 echivalent-
locuitor: 135 l/om/zi pentru zonele urbane şi 75 l/om/zi pentru zonele rurale; 

volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile > 10000 echivalent- 
locuitor: 160 l/om/zi; 

factorul de restituţie a apei uzate menajere, exprimat ca raport între 
consumul de apă şi producţia de apă uzată: 100%;  

coeficientul maxim de variaţie, definit ca raportul dintre debitul zilnic şi 
debitul maxim orar: 1/10. 

(Echivalent-locuitor înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu o 
cerere biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 grame de oxigen pe zi). 
(Sursa: estimările experţilor din cadrul proiectului Asistenţă Tehnică a PSPS. Rapoartele Tehnice) 

Metodologia şi ipotezele de calcul privind proiecţiile socio-economice ale 
debitelor specifice de apă potabilă şi debitelor şi încărcărilor pentru apa uzată vor 
fi stabilite în conformitate cu legislaţia UE şi bunele practici internaţionale, pe 
baza ultimelor date publicate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii 
Moldova. 

Pentru comunităţile rurale cu mai puţin de 2.000 de locuitori, care nu îşi 
pot permite operarea unui sistem centralizat, se vor construi sisteme individuale 
descentralizate de sanitaţie. Aceste facilităţi trebuie să fie acceptate în cultura 
locală, motiv pentru care se recomandă organizarea unor campanii de 
conştientizare şi instruire a populaţiei, ca elemente cheie în adoptarea acestor 
soluţii alternative.  

Proiectele de infrastructură în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei vor 
fi elaborate pe baza planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie şi studiilor de 
fezabilitate, ca parte a SMI: a) lista lungă a proiectelor în curs de pregătire, aflate 
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în diverse etape ale ciclului lor de evoluţie; b) lista scurtă a proiectelor care sînt 
pregătite pentru finanţare şi implementare. 

Evaluarea în cadrul elaborării planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie şi 
studiilor de fezabilitate a impactului infrastructurii de alimentare cu apă şi 
sanitaţie asupra mediului şi calităţii vieţii oamenilor va fi bazată pe analiza unor 
indicatori pe parcursul etapelor de construcţie şi operare. 
 

3. Cerinţe privind îmbunătăţirea serviciilor în domeniul                   
alimentării cu apă şi sanitaţiei 

 
Facilitarea şi accelerarea procesului de dezvoltare a companiilor de apă-

canal constă în: a) regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu apă şi 
sanitaţie; b) existenţa unei licenţe de operare emise de organismul de 
reglementare. 

Ţinta intermediară o reprezintă crearea unor companii regionale, care să 
furnizeze servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru cel puţin 100 000 de 
locuitori, cu un prag de excludere a comunităţilor cu mai puţin de 5 000 de 
persoane în cazul canalizării şi de 500 de persoane în cazul conectării la 
alimentarea cu apă potabilă.  

Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii 
regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru 
întreaga populaţie din Republica Moldova, cu excepţia satelor mici.  

Măsurarea şi îmbunătăţirea performanţei companiilor de apă-canal se 
stabileşte prin indicatori de performanţă (benchmarking) la nivel naţional. 
Sistemul de evaluare va include indicatorii de performanţă principali relevanţi 
pentru Moldova, o metodologie pentru colectarea şi analiza datelor şi 
compararea rezultatelor diverselor companii, în conformitate cu practicile 
internaţionale. 

Elaborarea şi implementarea planurilor de siguranţă a apei, care reprezintă 
o abordare preventivă de management al riscului pentru asigurarea unei ape 
potabile sigure de la captare pînă la robinetul consumatorului, sînt menite să 
sporească încrederea consumatorilor că apa potabilă este sigură şi este furnizată 
respectîndu-se toate etapele cheie din procedurile prevăzute în aceste planuri.  

 
4. Dezvoltarea SMI în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei 

 
SMI va furniza managerilor din organul central al administraţiei publice în 

domeniul mediului şi factorilor de decizie din alte ministere şi agenţii informaţii 
complete pentru planificarea strategică, programarea şi monitorizarea 
investiţiilor în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.  

SMI se va construi pe baza datelor furnizate de sistemele operaţionale 
suport administrate de diverse agenţii sau compartimente responsabile din cadrul 
altor ministere care se ocupă cu investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi 
sanitaţie, care colectează zilnic şi procesează datele brute.  

Realizarea prezentei Strategii de alimentare cu apă şi sanitaţie şi a Planului 
de acţiuni pentru implementarea ei va fi susţinută de SMI din organul central al 
administraţiei publice în domeniul mediului. În cadrul SMI, organul central 
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poate să includă şi alte baze de date din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, 
deţinute de asociaţii profesionale. 

Dezvoltarea SMI pentru a susţine implementarea Strategiei, ca un sistem 
de management al informaţiei referitoare la infrastructură, va avea trei funcţii 
principale: a) programarea investiţiilor strategice; b) elaborarea şi administrarea 
proiectelor de alimentare cu apă şi sanitaţie propuse spre finanţare;              
c) monitorizarea implementării Strategiei. 

Se va stabili setul de date, scorurile şi criteriile pentru prioritizarea 
proiectelor şi procedurilor de raportare ale SMI pentru proiectele de alimentare 
cu apă şi sanitaţie pregătite pentru finanţare, precum şi în vederea urmăririi 
execuţiei lor.  

SMI poate avea propriul modul GIS sau poate trimite informaţiile 
colectate într-un sistem GIS cu acoperire naţională, coordonat cu iniţiativa         
e-Guvernare şi cu alte sisteme GIS guvernamentale ca, de exemplu, cel pentru 
cadastru. 

Structura bazei de date propusă va fi compatibilă cu conceptul Sistemului 
de Informaţii privind Apa din Europa (WISE), care conţine date relevante despre 
resursele de apă şi managementul acestora la nivel european, şi va fi în 
conformitate cu cerinţele Directivei INSPIRE şi cu Iniţiativa SEIS (Sistem de 
informaţii privind utilizarea în comun a datelor de mediu).  

 
VI. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI COSTURILOR FINANCIARE  
       ŞI NON-FINANCIARE AFERENTE IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI  
 

Beneficiile care derivă din furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi 
sanitaţie de bază ca, de exemplu, cele asociate atingerii Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului, sînt mari şi depăşesc cu mult costurile, avînd în 
vedere că beneficiile generate la nivel global reprezintă un raport cost/beneficiu 
de 7 la 1 dolari SUA. Un astfel de raport face ca rata internă de rentabilitate a 
proiectelor de alimentare cu apă şi sanitaţie să fie foarte atractivă. Dezvoltarea 
infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie într-o ţară cu resurse financiare 
puţine cum este Republica Moldova poate fi o investiţie care generează un retur 
economic ce depăşeşte orice alt tip de investiţie publică, reprezentînd astfel 
alocarea optimă a capitalului public care trebuie investit. 

Infrastructura de apă şi servicii implică atît costuri recurente, cît şi costuri 
de capital, ceea ce necesită mecanisme separate de finanţare. 

Costul total al implementării Strategiei pentru toate localităţile ţării, 
inclusiv cele mai mici localităţi rurale, este de aproximativ 2,04 miliarde EUR, 
care în termeni reali sînt distribuiţi în 998 milioane EUR pentru alimentarea cu 
apă potabilă şi 1,04 miliarde EUR pentru managementul apei uzate. Aceste 
investiţii sînt inaccesibile pentru Republica Moldova, din punct de vedere atît al 
mobilizării resurselor şi capacităţii de absorbţie în viitorul previzibil al 
implementării Strategiei, anul 2028, cît şi al  recuperării costului de operare şi 
întreţinere de către beneficiari, în principal de către populaţia din mediul rural. 

Estimarea investiţiilor de capital pentru implementarea Strategiei, bazată 
pe un scenariu realist, indică asupra faptului că în perioada 2014-2028 sînt 
necesare aproximativ 705 milioane EUR (echivalate în moneda naţională), din 
care 194 milioane EUR ar trebui investite în primii cinci ani (2014-2018).  
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Efortul privind investiţiile propuse a fost estimat pe baza unor ipoteze 
realiste privind posibilităţile de mobilizare a fondurilor interne şi externe. Acest 
lucru înseamnă că progresul pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului nu a fost considerat ca un criteriu primar de definire a ţintelor pentru 
investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. Un volum mai mare de 
investiţii va genera şi costuri de operare crescute, ceea ce va necesita rezolvarea 
dezechilibrelor financiare dintre investiţiile de capital şi celelalte costuri din 
ciclul de viaţă al proiectelor din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. 

Pentru atingerea scopurilor stabilite este necesară explorarea tuturor 
opţiunilor existente pentru crearea unui cadru viabil în vederea finanţării şi 
susţinerii investiţiilor în domeniul apei şi sanitaţiei. 

În ultimii cinci ani, suportul guvernamental din surse interne nu a depăşit 
1%. Luînd în considerare importanţa sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie ca 
precursor al dezvoltării socio-economice a ţării, se recomandă ca după primii 
cinci ani de implementare a Strategiei, începînd din 2019, suportul bugetar 
pentru sector să crească pînă la 1,2% din veniturile bugetului de stat şi bugetelor 
locale pentru următorii cinci ani, cu o creştere viitoare graduală la fiecare cinci 
ani.  

Donatorii străini vor continua să joace un rol important în finanţarea 
investiţiilor de capital în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. În acest context, 
în scopul unei gestionări mai bune a resurselor financiare disponibile pentru 
finanţarea programelor sectoriale, se impune necesitatea direcţionării sprijinului 
financiar oferit de donatori prin sistemul bugetului public naţional.  

Totodată, este necesară întreprinderea unor măsuri ce ţin de cadrul legal, 
instituţional etc., care ar permite crearea mediului favorabil pentru creşterea 
capacităţii de absorbţie a investiţiilor.  

La determinarea surselor de finanţare a investiţiilor, vor fi luate în 
considerare următoarele principii:  

a)  toate intrările financiare planificate din tarife, taxe şi transferuri trebuie 
evaluate în raport cu costurile pe etapele ciclului de proiect pentru a garanta că 
fondurile şi veniturile din tarife sînt disponibile pentru acoperirea serviciilor 
furnizate; 

b)  pentru a permite acest lucru, informaţiile despre costurile pentru ciclul 
de viaţă trebuie să fie disponibilizate din ce în ce mai mult de către companiile 
de apă-canal în scopul dezvoltării monitorizării sectorului. Planificarea 
financiară şi bugetarea trebuie să fie fundamentate pe informaţii referitoare la 
costuri, care să înlocuiască ipotezele şi prognozele;  

c) este necesar suportul Guvernului pentru a introduce mecanisme 
financiare şi pentru a finanţa adecvat etapa post-construcţie, atît pentru operatori, 
cît şi pentru autorităţile publice locale, în special în vederea obţinerii unor 
împrumuturi avantajoase, care să permită menţinerea capitalului. 

Conceptul recuperării sustenabile a costului serviciilor include trei 
caracteristici principale:  

a) o combinaţie adecvată a tarifelor, taxelor şi transferurilor (3T) pentru a 
finanţa costurile recurente şi capitale şi pentru a impulsiona alte forme de 
finanţare; 

b) previzibilitatea subvenţiilor publice pentru a facilita investiţiile 
(planificarea); 
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c) politici tarifare care să facă serviciile accesibile tuturor, inclusiv celor 
mai sărace categorii ale populaţiei, asigurînd totodată sustenabilitatea 
furnizorilor de servicii. 

Recuperarea sustenabilă a costurilor asigură fluxurile de lichidităţi viitoare 
din combinaţia celor 3T şi utilizarea veniturilor ca bază pentru atragerea surselor 
de finanţare recuperabile – împrumuturi, obligaţiuni şi fonduri de solidaritate – 
în funcţie de situaţia locală. 

Pe termen mai lung, sursele recuperabile nu pot substitui veniturile de 
bază insuficiente, realizîndu-se doar o deplasare a poverii către anii viitori. Chiar 
şi subvenţiile de stat şi asistenţa externă sînt legate într-o oarecare măsură de 
performanţă, depinzînd de fluxuri financiare adecvate. 

La stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie, se va lua 
în considerare capacitatea de plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din 
venitul mediu al unei gospodării. Deoarece 5% din bugetul gospodăriilor casnice 
se situează la limita superioară a capacităţii de plată a unei familii în ţările în curs 
de dezvoltare, există preocuparea că în Republica Moldova furnizarea unor 
servicii la un standard minim de calitate s-ar putea să nu poată fi suportată 
financiar de o mare parte a populaţiei. 

 
Figura nr.8. Evaluarea accesibilităţii serviciilor de alimentare cu apă şi 

sanitaţie 

 
Analiza capacităţii de plată pentru serviciile de alimentare cu apă şi 

sanitaţie, a micro-accesibilităţii pentru gospodăriile casnice grupate după nivelul 
de venituri şi cheltuieli (decile, care reprezintă una din cele nouă valori ce 
divizează seria de frecvenţe în zece părţi egale, astfel încît primele 10% (decila I) 
reprezintă populaţia cu cele mai mici cheltuieli, iar ultimele 10% (decila X), cu 
cele mai mari cheltuieli, în conformitate cu metodologia Biroului Naţional de 
Statistică, confirmă că cele mai sărace pături ale populaţiei cheltuiesc pînă la 
15% din venitul disponibil pentru a-şi permite servicii de alimentare cu apă şi 
sanitaţie de standard minim, acesta fiind un cost prea mare pentru gospodăriile 
vizate. Conform evaluării, doar patru din decilele gospodăriilor cu cele mai mari 
venituri îşi pot permite să plătească pentru operarea serviciilor de alimentare cu 
apă şi sanitaţie.  
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Dat fiind că în prezent costul real al serviciilor de apă şi canalizare, care să 
conţină valoarea investiţiilor şi re-investiţiilor, nu poate fi încasat de la toţi 
consumatorii, se recomandă stabilirea şi punerea în aplicare a unor principii de 
bază pentru construirea şi operarea viitoarei infrastructuri de alimentare cu apă şi 
sanitaţie, şi anume:  

a) granturile (subvenţiile) pentru investiţii în domeniu trebuie acordate în 
mod prioritar localităţilor în care, conform studiului de fezabilitate, populaţia 
poate susţine preponderent exploatarea sistemelor prin achitarea tarifelor; 

b) atunci cînd o comunitate nu poate susţine costurile de operare şi 
întreţinere a sistemului centralizat, trebuie planificate doar soluţii individuale 
descentralizate sau semi-centralizate în conformitate cu voinţa utilizatorilor;  

c) utilizatorii şi beneficiarii trebuie să fie responsabili pentru acoperirea 
tuturor costurilor de operare şi întreţinere a sistemului centralizat din tarifele 
colectate, care trebuie ajustate periodic, în raport cu evoluţia situaţiei;  

d)  la stabilirea tarifelor, este necesar să se ia în considerare capacitatea 
populaţiei de a le plăti şi trebuie stabilit un sistem de subvenţii încrucişate pentru 
populaţia mai vulnerabilă.  

În situaţii excepţionale, în care gospodăriile mai sărace şi vulnerabile nu 
îşi permit servicii centralizate de alimentare cu apă şi pentru care subvenţionarea 
încrucişată din partea grupurilor de utilizatori mai înstăriţi nu este posibilă, 
Guvernul ar trebui să stabilească scheme de testare a mijloacelor de 
subvenţionare pentru a se asigura că operatorul de apă-canal, care urmează să 
exploateze sistemele după principii comerciale, poate acoperi costurile şi nu este 
forţat să absoarbă pierderile şi să acţioneze ca o instituţie socială. 

Pentru aplicarea subvenţiilor se vor lua în considerare următoarele 
principii suplimentare: a) subvenţiile trebuie să fie previzibile spre a permite 
planificarea pe termen lung şi bugetarea; b) subvenţiile trebuie să fie transparente 
şi continuu revizuite pentru a asigura suficiente stimulente pentru ca operatorii 
de apă-canal să îşi îmbunătăţească performanţa; 

c) subvenţiile trebuie să fie reduse etapizat, pe măsură ce tarifele cresc. 
 
Companiile de apă-canal trebuie să funcţioneze pe principii comerciale. 

Pentru a rezolva problema gospodăriilor vulnerabile, se va trece la următoarea 
abordare: 

a) adaptarea standardelor tehnice de proiectare şi a tehnologiei aplicate în 
cazul sistemelor centralizate, pentru scăderea costurilor investiţiilor şi ale 
operării; 

b) promovarea şi implementarea sistemelor descentralizate în situaţiile în 
care este clar că populaţia beneficiară nu poate suporta toate costurile de operare 
ale unui sistem centralizat. 

 În zonele urbane în care sistemele centralizate sînt necesare şi în care 
serviciile sînt parţial inaccesibile pentru anumite segmente de populaţie, în ciuda 
unei scheme bloc de tarifare subvenţionată, trebuie luată în considerare 
posibilitatea unei scheme de subvenţionare socială în care sînt plătite facturile 
gospodăriilor sărace, astfel încît să se permită acoperirea costurilor de operare ale 
companiilor de apă-canal. 
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Sprijinirea prin granturi oficiale pentru dezvoltare din bugetul public 
naţional nu reprezintă soluţia optimă datorită faptului că bugetul intern este prea 
mic, iar sistemele de contabilitate pe care donatorii le impun sînt prea diferite.  

Pentru a mobiliza eficient resursele financiare necesare domeniului 
alimentării cu apă şi sanitaţiei, Guvernul va stabili şi va pune în practică diverse 
mecanisme de suport financiar, cum ar fi schemele de granturi (subvenţii) strict 
controlate şi supravegheate, destinate finanţării studiilor preliminare solicitate de 
autorităţile publice locale interesate în dezvoltarea acestui domeniu.  

Guvernul trebuie să abordeze o serie de probleme care ţin de sistem în 
ceea ce priveşte intensificarea eliberării fondurilor alocate pentru sectorul apei. 
Problemele sistemice sînt mai ample decît cele direct legate de sectorul apei şi se 
referă în principal la a) îmbunătăţirea procedurilor bugetare, b) necesitatea de a 
armoniza procedurile de programare, achiziţii publice, de plată şi monitorizare a 
investiţiilor şi c) îmbunătăţirea de către donatori a predictibilităţii şi siguranţei 
finanţărilor pentru sector. Ca urmare, se impun următoarele măsuri: 

 îmbunătăţirea utilizării strategiei sectoriale de cheltuieli în contextul 
Cadrului bugetar pe termen mediu ca punct de referinţă pentru planificarea 
multianuală strategică a mijloacelor bugetare pentru sectorul alimentare cu apă şi 
sanitaţie; 

 îmbunătăţirea legăturii dintre planificarea la nivelul autorităţilor locale şi 
planificarea bugetară la nivelul Guvernului; 

 direcţionarea mai transparentă a alocărilor bugetare pentru alimentarea cu 
apă către autorităţile publice locale şi prioritizarea fondurilor către regiunile cu 
cele mai mari nevoi; 

 Guvernul şi donatorii acceptă armonizarea procedurilor de achiziţii 
publice, finanţare şi monitorizare a indicatorilor de performanţă. Trecerea la o 
abordare în care finanţările sînt planificate din timp trebuie să fie însoţită de 
măsuri pentru a genera rentabilitate economică; 

 elaborarea recomandărilor de politici şi mecanismelor de atragere a 
investiţiilor în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, precum şi de susţinere a 
activităţii operaţionale a întreprinderilor din domeniu la etapa post-construcţie, 
prin acordarea stimulentelor fiscale direcţionate pentru o perioadă determinată, 
avînd la bază conceptul recuperării sustenabile a costului serviciilor. 
 

VII. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII DE 
MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREA 

MĂSURILOR TRASATE 
 

Implementarea cu succes a Strategiei presupune o abordare bazată pe 
participarea comunităţii, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncă şi la 
dezvoltarea afacerilor. Pentru zonele urbane, înseamnă promovarea unor servicii 
de alimentare cu apă şi sanitaţie la un nivel de tarifare care să acopere costurile 
de producţie şi distribuţie a apei, permiţînd companiilor să funcţioneze pe 
principii economice şi să ofere servicii de o calitate mai bună. În zonele rurale, 
înseamnă introducerea unui program intensiv de promovare şi de marketing 
social al valorilor legate de o infrastructură de alimentare cu apă şi sanitaţie bună 
şi de existenţa unor facilităţi adecvate de sanitaţie în şcoli.  

Procesul de planificare va demonstra eficienţa diverselor opţiuni tehnice 
disponibile. 
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Norme şi standarde clar definite vor impune autorităţilor locale utilizarea 
eficientă a resurselor, astfel încît nimeni să nu rămînă fără conectare la apă 
potabilă şi canalizare şi fiecare să aibă acces cel puţin la un nivel de bază al 
acestor servicii. 

Implementarea Strategiei presupune un salt calitativ în managementul şi 
coordonarea sectorului, care este de o importanţă crucială pentru atragerea 
investiţiilor. 

Monitorizarea Strategiei necesită colectarea, procesarea şi evaluarea 
datelor cantitative din proiectele în curs de realizare şi a datelor statistice de la 
autorităţile publice locale sau agenţiile care managerizează şi supavegheghează 
finanţarea investiţiilor pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, precum şi a 
datelor care documentează impactul evaluat al investiţiilor şi compatibilitatea lor 
cu obiectivele prezentei Strategii.  

Sistemul de management al informaţiilor include principalii indicatori de 
monitorizare a implementării Strategiei, care se stabilesc în planurile 
operaţionale multianuale şi vor fi de 5 tipuri, în conformitate cu practicile UE: 

 

indicatori de bază, care documentează situaţia domeniului alimentării cu 
apă şi sanitaţiei la nivel naţional şi local înainte de implementarea planului de 
acţiuni; 

 

indicatori de intrare, care se referă la buget sau la alte resurse alocate 
proiectelor. Indicatorii financiari de intrare sînt utilizaţi pentru monitorizarea 
progresului din punct de vedere al angajamentului anual şi plăţii fondurilor 
disponibile pentru orice acţiune, măsură sau proiect, raportate la bugetul 
disponibil şi costurile eligibile; 

 

indicatori de realizare, care măsoară direct activităţile îndeplinite în 
cadrul Strategiei şi al planurilor de acţiuni multianuale. Aceste activităţi 
reprezintă primul pas către realizarea obiectivelor operaţionale ale intervenţiilor 
şi sînt măsurate în unităţi fizice sau monetare. Ex.: numărul de comunităţi care 
primesc suport financiar, volumul total al investiţiilor etc.; 

 

indicatori de rezultat, care documentează efectele directe şi imediate ale 
proiectelor. Ei furnizează informaţii despre schimbări cum sînt comportamentul, 
capacitatea sau performanţa beneficiarilor direcţi şi sînt măsuraţi în unităţi fizice 
sau monetare. Ex.: numărul populaţiei conectate la sisteme noi etc.; 

 

indicatori de impact, care se referă la beneficiile implementării Strategiei, 
dincolo de efectele imediate asupra beneficiarilor direcţi, atît la nivelul 
intervenţiilor, cît şi, mai ales, la nivelul general al planificării. Ei vor fi exprimaţi 
în termeni „neţi”, ceea ce înseamnă că trebuie scăzute efectele care nu pot fi 
atribuite proiectelor şi luate în considerare efectele indirecte (deplasare şi 
multiplicare). Ex.: creşterea numărului de angajaţi din mediul rural sau sporirea 
productivităţii datorită unor servicii mai bune de alimentare cu apă. 

Pentru a permite o monitorizare mai eficientă a planului multianual pentru 
colectarea periodică şi agregarea datelor privind investiţiile în sectorul 
alimentare cu apă şi sanitaţie se includ următoarele aspecte: 

a) identificarea surselor şi mecanismelor de validare statistică a datelor; 
b) aranjamente pentru publicarea şi accesul public la date. 
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Fiecare indicator va respecta cerinţele legate de robusteţe, validare 
statistică, claritatea interpretării normativelor, adecvarea la politică, colectarea la 
timp şi disponibilitatea publică a datelor.  

Se vor elabora proceduri adecvate pentru a asigura că operaţiunile 
financiare asociate Strategiei includ un sistem de indicatori coerent, unic şi 
eficient. 

 

VIII. ETAPELE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI  
 

Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei 
de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) stabileşte instituţiile responsabile şi 
indicatorii de monitorizare, estimează costurile pentru realizarea Strategiei, 
inclusiv necesarul de investiţii, şi propune sursele de finanţare potenţiale.  

Costurile totale ale implementării Strategiei pentru primii cinci ani sînt 
estimate în sumă de 3.139,7 milioane lei, inclusiv 3.001,9 milioane lei necesarul 
de investiţii în infrastructura apă şi canalizare şi 137,8 milioane lei pentru crearea 
cadrului normativ şi instituţional, elaborarea planurilor de alimentare cu apă şi 
sanitaţie, studiilor de fezabilitate, planurilor de siguranţă a apei etc.  

Planul de acţiuni indică sursele propuse pentru finanţarea fiecărei acţiuni. 
Cele mai importante surse de finanţare pentru acoperirea necesarului de mijloace 
financiare trebuie să provină din veniturile bugetului de stat şi bugetelor locale, 
granturile şi împrumuturile donatorilor străini, credite, precum şi din contribuţiile 
gospodăriilor casnice. Totodată, veniturile generate din tarifele aplicate 
utilizatorilor trebuie, la fel, să contribuie la acoperirea costurilor investiţionale. 

Activităţile planificate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei 
urmează să fie încorporate în Strategia de cheltuieli pentru sectorul gospodăria 
apelor pe termen mediu şi în planurile anuale de activitate ale instituţiilor 
implicate în realizarea Strategiei. 

Din costurile totale estimate, Strategia de cheltuieli pentru sectorul de 
aprovizionare cu apă şi canalizare pentru anii 2014-2016 acoperă necesităţile de 
finanţare în sumă totală de 813, 8 milioane lei. La elaborarea Cadrului bugetar pe 
termen mediu pentru anii următori, instituţiile responsabile vor evalua 
posibilităţile de finanţare reieşind din costurile estimative pentru implementarea 
Strategiei şi Planului de acţiuni. Totodată, vor fi considerate toate finanţările din 
sector, inclusiv cele ce provin din surse externe şi din parteneriatul public-privat. 

Reabilitarea infrastructurii existente de distribuţie a apei potabile, chiar 
dacă aceasta necesită o investiţie de capital iniţial, va duce în cele din urmă la 
pierderi mai puţine din reţele, reducînd astfel costurile operaţionale de 
aprovizionare cu apă potabilă. Pe termen lung, aceste beneficii ar putea, în 
principiu, să fie echivalente cu 0,21% -0,39% din PIB. 

Beneficiile care se vor obţine în rezultatul îmbunătăţirii sistemelor de 
colectare şi epurare a apelor uzate sînt mai dificil de cuantificat. Este evident 
faptul că acestea ar avea ca efect îmbunătăţirea sanatăţii, ecosistemelor acvatice 
care, la rîndul lor, ar produce beneficii în ceea ce priveşte recreerea şi 
dezvoltarea turismului. De asemenea, o calitate mai bună a apei în ecosistemele 
acvatice ar reduce costurile de tratare a acesteia şi ar permite atingerea unui 
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standard acceptabil pentru utilizare în calitate de apă potabilă. Pe termen lung, 
beneficiile economice ar constitui în jur de 0,44%, adică pînă la 1,73% din PIB. 

Prezenta Strategie respectă şi va realiza dreptul omului la apă şi sanitaţie, 
prin asigurarea respectării cerinţelor igienice faţă de funcţionarea sistemelor de 
aprovizionare cu apă şi canalizare, va garanta asigurarea cu produse şi servicii de 
calitate pentru creşterea satisfacţiei cetăţenilor fără prejudicierea resurselor 
naturale limitate şi a mediului în general. 

Procesul de gestionare a implementării va necesita un program de 
informare şi conştientizare a publicului, astfel încît să stabilească o perspectivă 
bazată de responsabilitate comunală. 

Planul de acţiuni va fi monitorizat anual şi evaluat după o perioadă de      
2-3 ani pentru a fi actualizat în funcţie de evoluţia situaţiei.  

 

IX. MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI RAPORTAREA 
IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

Strategia urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Planului de 
acţiuni aprobat ca anexă la aceasta. 

Planul de acţiuni serveşte drept mecanism de bază pentru implementarea 
Strategiei, cuprinde acţiunile necesare de întreprins pentru atingerea obiectivelor 
generale şi specifice din Strategie, termenele de realizare şi indicatorii, prin 
intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acţiunilor.  

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei va aparţine tuturor 
instituţiilor cu competenţe respective, identificate în Plan. În acelaşi timp, pentru 
a asigura implementarea coerentă a Strategiei, va fi creat un grup interministerial 
de coordonare a implementării Strategiei, care va fi monitorizat de Ministerul 
Mediului. 

Grupul de coordonare va fi responsabil de elaborarea planurilor de lucru 
anuale comune şi de înfăptuirea tuturor activităţilor identificate. 

În el vor fi incluşi reprezentanţii instituţiilor responsabile de domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei, care vor fi desemnaţi de instituţiile respective, şi 
reprezentanţi ai societăţii civile. De asemenea, Ministerul Mediului va invita 
instituţiile străine şi internaţionale care activează în domeniul apelor şi sînt 
prezente în Republica Moldova să delege experţi pentru a participa la activităţile 
grupului de coordonare. Ministrul Mediului va numi preşedintele grupului, la 
recomandarea membrilor acestuia. 

Grupul de coordonare se va întruni în şedinţe conform unui plan stabilit de 
acesta, dar nu mai rar de o dată în trimestru, va monitoriza nivelul de 
implementare a acţiunilor şi va elabora rapoarte anuale de implementare a 
activităţilor preconizate în Strategie pentru care sînt responsabili.  

 
Raportarea. În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate anual 

rapoarte de monitorizare, care vor include informaţii privind implementarea 
indicatorilor stabiliţi pentru fiecare acţiune în parte, iar la fiecare 3 ani vor fi 
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elaborate rapoarte de evaluare şi progres, ce vor determina care este impactul 
activităţilor realizate într-un anumit timp şi nivelul de implementare a 
obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare şi de evaluare vor fi elaborate 
de grupul de coordonare şi prezentate Guvernului pentru generalizare. 

Rapoartele de evaluare vor include în mod obligatoriu concluzii şi 
recomandări referitoare la înlăturarea deficienţelor depistate în procesul de 
evaluare. Întru asigurarea implementării acestor recomandări grupul de 
coordonare poate să propună modificări, în funcţie de necesităţi, în Planul de 
acţiuni pentru implementarea Strategiei. 

La finalul implementării Strategiei, urmează să fie elaborat un raport de 
evaluare finală, care să conţină informaţia privind gradul de atingere a 
obiectivelor stabilite şi a impactului scontat. În baza acestui raport se va decide 
asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă 
şi sanitaţiei. 

 
Asigurarea transparenţei. Ministerul Mediului va crea pe pagina web 

oficială o secţiune aparte, în care va fi plasată informaţia curentă privind mersul 
şi progresele înregistrate în realizarea Strategiei. Societatea civilă şi instituţiile 
responsabile de domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei vor avea posibilitatea să 
facă sugestii şi să comenteze referitor la progresul reformei. Grupul de 
coordonare creat pentru asigurarea implementării Strategiei va fi responsabil de 
plasarea informaţiei şi colectarea comentariilor/sugestiilor de pe pagina web.  

În final, Ministerul Mediului va organiza conferinţe anuale cu participarea 
reprezentanţilor societăţii civile şi instituţiilor responsabile din domeniul 
alimentării cu apă şi sanitaţiei, în cadrul cărora vor fi prezentate şi dezbătute 
rapoartele anuale de implementare a Strategiei şi alte informaţii relevante.  

Toate aceste măsuri vor contribui la asigurarea transparenţei implementării 
acţiunilor de protecţie a mediului şi folosirii durabile a resurselor naturale şi vor 
oferi posibilitatea reală de implicare şi participare a publicului larg în procesul de 
luare a deciziilor. 
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Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018                                                                                       
privind implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii Termenul de 
realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Parteneri Indicatori de 
monitorizare 

Costuri 
estimate, lei 

Surse de 
finanţare 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Obiectivul general: Asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi 

populaţia Republicii Moldova  

Obiectivul specific 1): Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie 

1.1. Elaborarea documentului de 
politici privind 
descentralizarea în domeniul 
serviciilor de alimentare cu 
apă şi sanitaţie în cadrul 
Programului comun de 
dezvoltare locală integrată 

2015 Ministerul 
Mediului 

 Document 
elaborat 

850 262 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

1.2  Elaborarea conceptului unic 
(la nivel naţional) şi a 
planului de acţiuni privind 
regionalizarea serviciilor de 

alimentare cu apă şi 
sanitaţie 

2015 Ministerul 
Mediului 

 

 Concept de 
regionalizare 

aprobat 

8 903 064 
 

În limita 
bugetului 

alocat,  
Asistenţă 
externă 

1.3. Întărirea capacităţii  unităţii 
de coordonare şi 
monitorizare a proiectelor în 
domeniul alimentării cu apă  

şi sanitaţiei din cadrul 
Ministerului Mediului  

2015 
 

Ministerul 
Mediului, 

 
Ministerul 
Finanţelor 

 Unitate 
instruită, 

operaţională 

1 920 000 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.4. Instituirea unui organism de 

reglementare în sectorul 

alimentare cu apă şi 
sanitaţie prin extinderea 
responsabilităţilor Agenţiei 
Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică 
(ANRE) 
 

2014 

Agenţia 
Naţională 

pentru 
Reglementare 
în Energetică, 

Ministerul 
Mediului 

 Regulament 
privind 

competenţele 
ANRE în 
domeniul 

reglementării 
sectorului 

alimentare cu 
apă şi 

sanitaţie, 
aprobat 

792 000  
În limita 

bugetului alocat 
 

1.5. Elaborarea şi aprobarea 
ghidului privind planul 
pentru infrastructura 

sectorului alimentare cu 
apă şi sanitaţie 

2014 Ministerul 
Mediului 

 Ghiduri 
elaborate şi 

aprobate 

- Bugetul 
Ministerului 

Mediului 

1.6. Actualizarea ghidului privind 
studiul de fezabilitate pentru 
infrastructura sectorului 

alimentare cu apă şi 
sanitaţie 

2015 Ministerul 
Mediului 

 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 

Construcţiilor 

Ghid elaborat 
şi aprobat 

 Bugetul 
Ministerului 

Mediului, 
asistenţă externă 

1.7. Elaborarea metodologiei de 
prioritizare a proiectelor de 
infrastructură a sectorului 

alimentare cu apă şi 
sanitaţie 

2015 Ministerul 
Mediului 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 

Construcţiilor 

Metodologie 
elaborată 

576 000 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

1.8. Coordonarea activităţilor ce 
ţin de elaborarea planurilor  

de alimentare cu apă şi 

2017 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale, 

Ministerul 

Planuri 
elaborate 

60 000 000 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 

E-mail:apacanal@yandex.ru



1 2 3 4 5 6 7 8 
sanitaţie în raioane Dezvoltării 

Regionale şi 
Construcţiilor 

 
 

externă 

1.9.  Coordonarea activităţilor ce 
ţin de elaborarea studiilor de 
fezabilitate pentru proiectele  
de infrastructură  a sectorului 

alimentare cu apă şi 
sanitaţie în raioanele în care 
au fost aprobate planuri de 
alimentare cu apă şi sanitaţie 

2018 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Studiile de 
fezabilitate 
elaborate şi 

aprobate 
 

30 000 000 

În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

1.10. 
 

Elaborarea ghidului pentru 
regionalizarea companiilor 
de apă-canal 

2015 Ministerul 
Mediului 

 Ghid elaborat 
şi aprobat 

- În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

1.11. 
 

Crearea bazei de date 
Management Informaţional 
de Sistem (MIS) pentru 

sectorul alimentare cu apă 
şi sanitaţie 

2015 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Baza de date 
creată 

2 800 000 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

1.12. 
 

Elaborarea politicii privind 
tarifele şi planul de afaceri 
pentru companiile de apă-
canal 

2016  
Ministerul 
Mediului, 
Agenţia 

Naţională 
pentru 

Reglementare 

 Legislaţie 
publicată în 
Monitorul 

Oficial 
 

864 000 
În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
în Energetică 

1.13. 
 

Întărirea capacităţii 
autorităţilor competente şi 
instruirea personalului pentru 
toate etapele ciclului unui 

proiect de alimentare cu 
apă şi sanitaţie 
  

2017 Ministerul 
Mediului 

 

Autorităţile 
publice 
locale 

Planuri de 
instruire 

periodică a 
personalului 

1 152 000 

În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

1.14 
 

Modificarea Legii nr.451-
XV din 30 iulie 2001 privind 
reglementarea prin licenţiere 
a activităţii de întreprinzător 
 
 
 

2014 Ministerul 
Economiei 

 

 Lege 
modificată şi 

aprobată 

 

În limita 
bugetului alocat 

 

Obiectivul specific 2):  Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al 
populaţiei la aceste servicii 

2.1. Elaborarea studiului de 
fezabilitate pentru crearea 
unui parteneriat public-privat 
privind extinderea 
apeductului Soroca-Bălţi 
spre raioanele Soroca, 
Drochia, Floreşti, Rîşcani, 
Sîngerei, Teleneşti şi 
municipiul Bălţi 

2014 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Studiul de 
fezabilitate 

elaborat 

19 200 000 BERD, asistenţă 
externă 

2.2. Elaborarea documentaţiei 
tehnice a proiectului de 
parteneriat public-privat 
pentru regiunile Nord şi 

2016 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Sisteme de 

alimentare cu 
apă şi 

sanitaţie 

- Investiţiile 
parteneriatului, 

Asistenţă 
externă  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Centru construite 

2.3. Elaborarea studiului de 
fezabilitate pentru extinderea 
apeductului Chişinău – 
Străşeni-Călăraşi 

2014 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Studiul de 
fezabilitate  

elaborat 

1 500 000 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

2.4. Elaborarea studiului de 
fezabilitate pentru extinderea 
apeductului Prut–Leova-
Cimişlia-Basarabeasca-
Ceadîr-Lunga 
 
 

2014 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Studiul de 
fezabilitate  

elaborat 

3 000 000 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

2.5. Elaborarea planului  de 
aprovizionare cu apă şi de 
canalizare a raionului 
Ialoveni  
 
 
 

2014 Ministerul 
Mediului 

Autoritatea 
publică 
locală 

Existenţa şi 
aprobarea 
planului 
general 

- Sursele interne 
(deja asigurate), 

Agenţia 
Elveţiană pentru 

Dezvoltare şi 
Cooperare 

2.6. * Construcţia apeductului Prut-
Nisporeni pentru alimentarea 
cu apă a locuitorilor din        
or. Nisporeni şi localităţile 
Grozeşti şi Vărzăreşti 

2015 Ministerul 
Mediului 

 
 

Primăriile 
Nisporeni, 
Grozeşti şi 
Vărzăreşti 

Apeduct 
construit 

Costuri 
incluse în 

acţiunile 3.5. 
şi 3.6. 

 

Agenţia 
Austriacă de 
Cooperare şi 
Dezvoltare, 

Agenţia 
Elveţiană pentru 

Dezvoltare şi 
Cooperare, 

FEN, 
autorităţile 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
publice locale 

2.7. * Construcţia şi extinderea 

sistemelor de alimentare cu 
apă şi sanitaţie în raioanele 
Soroca, Floreşti, Hînceşti, 
Orhei, Leova şi Ceadîr-
Lunga şi în 30 localităţi 
rurale 

2015 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 

locale din 6 
raioane 

Sisteme de 

alimentare cu 
apă şi 

sanitaţie 
construite 

Costuri 
incluse în 

acţiunile 3.5. 
şi 3.6. 

 

BERD, BEI, 
IPVE, 

contribuţia 
autorităţilor 

publice locale 

2.8. * Îmbunătăţirea sistemelor 
de alimentare cu apă în 6 
localităţi ale Republicii 
Moldova: or. Străşeni, 
or.Hînceşti, or.Taraclia,  
s. Carbolia (UTA 
Găgăuzia), s.Sărata Veche 
(r-nul Făleşti),  s. Risipeni 
(r-nul Făleşti) 

2016 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Sisteme de 

alimentare cu 
apă şi 

sanitaţie 
construite 

Costuri 
incluse în 

acţiunile 3.5. 
şi 3.6. 

 

Fondul 
Kuwaitian de 
Dezvoltare 
Economică 

Arabă 
(FKDEA) 

 

2.9. *  Asigurarea cu apă potabilă 
a satelor din raionul 
Hînceşti. Etapa I - 
localităţile din lunca rîului 
Prut- satele Cotul Morii, 
Obileni, Sărăteni şi 
Leuşeni  

2016 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale 

Sisteme de 

alimentare cu 
apă şi 

sanitaţie 
construite 

Costuri 
incluse în 

acţiunile 3.5. 
şi 3.6. 

 

Fondul 
Ecologic 
Naţional 

2.10. * Reutilarea staţiilor de 
pompare ale sistemului de 
aprovizionare cu apă 
Soroca - Bălţi  

2016 Ministerul 
Mediului 

Autorităţile 
publice 
locale  

Staţii de 
pompare 
reutilate 

Costuri 
incluse în 

acţiunile 3.5. 
şi 3.6. 

Fondul 
Ecologic 
Naţional 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Obiectivul specific 3): Promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea capitalului privat 

 

3.1. Promovarea principiilor 
economiei de piaţă şi 
promovarea parteneriatului 
public - privat în domeniul 
aprovizionării cu apă şi 
canalizări 

2015 Ministerul 
Mediului, 
Ministerul 
Economiei 

 Instrumente 
politice de 

promovare a 
principiilor 

aplicate  

105 600 În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă  

3.2. Monitorizarea continuă a 
indicilor de performanţă 
privind sistemele de 
aprovizionare cu apă şi 
canalizare şi a calităţii 
serviciilor prestate 

2018 Agenţia 
Naţională 

pentru 
Reglementare 
în Energetică,   

Ministerul 
Sănătăţii 

 Rapoarte de 
monitorizare 

1 056 000 
 

În limita 
bugetului 

alocat, 
Asistenţă 
externă 

3.3. Elaborarea legislaţiei 
secundare la Legea privind 
serviciul public de 
alimentare cu apă şi 
canalizare:  
- stabilirea cadrului legal 
pentru ca ANRE să devină 
agenţie de reglementare în 

sectorul alimentare cu apă 
şi sanitaţie 
- revizuirea Legii 
administraţiei publice locale 
pentru a permite 
regionalizarea companiilor 
de apă în companii regionale 
 

 
 

2015 

Ministerul 
Mediului, 
Agenţia 

Naţională 
pentru 

Reglementare 
în Energetică 

 
 

 

Legislaţie 
publicată în 
Monitorul 

Oficial 

4 560 000 

Bugetul 
Ministerului 

Mediului, 
Asistenţă 
externă 
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3.4. Asigurarea controlului 

riguros asupra tarifelor şi 
calităţii serviciilor furnizate 

2018 Agenţia 
Naţională 

pentru 
Reglementare 
în Energetică 

 Regulator 
stabilit prin 

lege cu resurse 
suficiente 
pentru a 
asigura 

controlul 

495 000 
 

În limita 
bugetului alocat 

3.5.* Implementarea planurilor de 
asigurare a securităţii apei 
potabile şi de asigurare a 
calităţii apei potabile, în 
conformitate cu cerinţele 
Directivei CE 98/83 EC 

2018 Ministerul 
Mediului 

 

Prestatori de 
servicii de 

apă 

Cerinţele 
Direcţiei 

transpuse şi 
reglementate  

1 044 855 000 
 

În limita 
bugetului 

alocat, Asistenţă 
externă 

3.6.* Asigurarea epurării apelor 
uzate urbane în concordanţă 
cu prevederile Directivei 
91/271/EEC 

2018 Ministerul 
Mediului 

 

Prestatori de 
servicii de 

apă 

Cerinţele 
Direcţiei 

transpuse şi 
reglementate 

1 957 045 000  În limita 
bugetului 

alocat, 
 Asistenţă 

externă 
 

Note:  

1. Costurile totale ale implementării Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru primii cinci ani sînt estimate în sumă de 3.139,7 milioane lei, inclusiv 
3.001,9 milioane lei necesarul de investiţii în infrastructura apă şi canalizare şi 137,8 milioane lei pentru crearea cadrului normativ şi instituţional, elaborarea 
planurilor, studiilor de fezabilitate, planurilor de siguranţă a apei etc.  

2. Acţiunile incluse parţial pentru finanţare în Cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2014-2016 sînt marcate cu asterisc. Din costurile totale estimate, 
Strategia de cheltuieli pentru sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare pentru anii 2014-2016 acoperă necesităţile de finanţare a unor proiecte 
investiţionale în sumă totală de 813, 8 milioane lei.  

3. La elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii următori, instituţiile responsabile vor evalua posibilităţile de finanţare reieşind din costurile 
estimative pentru implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni.
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Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.199

din  20 martie 2014
L I S T A

hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1406 din 30 decembrie  2005 „Cu privire la aprobarea Programului 
de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 
2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.10).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13 iunie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei privind 
aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova”  (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr.86-89, art.696).
    3. Punctul 39 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    4. Punctele 15 şi 21 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu 
privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.78-80, art.455)
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OMM122/2015
ID intern unic:  363617 
Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

MINISTERUL MEDIULUI

ORDIN Nr. 122 
din  04.12.2015 

pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare și Ghidului privind regionalizarea

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 361 

    În scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la 
aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028),

O R D O N:
1. Se aprobă Conceptul de regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de

canalizare, conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă Ghidul pentru regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de

canalizare, conform anexei nr. 2.
3. Se recomandă utilizarea Conceptului de regionalizare a serviciului public de alimentare cu

apă și de canalizare și a Ghidului privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare de către toate entitățile de resort implicate în planificarea strategică a sectorului, 
precum și aprobarea și implementarea proiectelor de infrastructură.

    MINISTRUL MEDIULUI        Valeriu MUNTEANU

    Nr. 122. Chişinău, 4 decembrie 2015.

Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Mediului 

nr. 122 din 4 decembrie 2015

CONCEPTUL DE REGIONALIZARE A SERVICIULUI PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

1. Introducere
Regionalizarea reprezintă un element-cheie pentru îmbunătățirea eficienței infrastructurii și 

serviciilor locale de apă și de canalizare, sub aspectul calității și costurilor, în vederea atingerii 
obiectivelor de mediu, dar și a asigurării investițiilor, operării, strategiei de dezvoltare pe termen 
lung a sectorului de alimentare cu apă și sanitație și dezvoltării armonioase a regiunii.
    Această politică are drept scop îmbunătățirea performanțelor din sector printr-un management 
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mai bun și profesional, precum și beneficierea de economii de scară. De asemenea, criteriile de 
eligibilitate pentru obtinerea finanțării din fonduri europene pentru acest sector impun ca un 
operator regional să fie constituit de autoritatile locale beneficiare. 
    Regionalizarea implică gruparea prestatorilor de servicii într-o singură structură administrativă 
sau fizică pentru a îmbunătăţi serviciile şi eficienţa acestora. Regionalizarea serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare poate include interconectarea sistemelor fizice pentru a ajuta la 
corectarea dezechilibrului resurselor de ape între primării și regiuni teritorial-administrative. 
Această perspectivă mai include şi cooperarea organizaţională între autorităţile publice locale 
(sau prestatorii de servicii), pentru a îmbunătăţi serviciile şi eficacitatea acestora. Astfel de 
ameliorări pot fi realizate prin: 
    - reducerea costurilor de producţie; 
    - gruparea capacităţilor, mijloacelor şi resurselor;
    - sporirea echităţii accesului la servicii; 
    - îmbunătăţirea accesului la fonduri şi participarea sectorului privat.
    Multe localități ale țării n-au acces la resurse adecvate de apă. Republica Moldova are parte de 
surse limitate de apă, având doar două cursuri de apă curgătoare, în majoritatea regiunilor, 
resursele de apă subterană au o calitate care nu pot fi tratate la costuri accesibile. Acviferele 
puţin adânci, care de obicei servesc drept sursă de apă în zonele rurale, deseori nu întrunesc 
standardele de calitate şi fiabilitate.
    Nivelul de servicii prestate este insuficient (iar pe alocuri lipsește) în oraşele mici şi în zonele 
rurale. Sectorul este fragmentat în mai mulți prestatori ineficienţi de scară mică. Cu excepția 
celor două oraşe mari (Chișinău și Bălți), 39 de companii de apă deservesc centrele raionale cu o 
medie de 14,700 locuitori. Din ele numai şase dau dovadă de un nivel acceptabil de performanţă, 
cu un spaţiu mare pentru îmbunătăţiri. Majoritatea operatorilor nu sunt sustenabili din punct de 
vedere financiar. Mulți operatori apă-canal înregistrează pierderi de apă excesive, ineficienţă 
energetică, număr prea mare de colaboratori şi capacităţi interne reduse. În zonele rurale, circa 
500 aducţiuni de apă sunt exploatate de prestatori cu capacităţi limitate.
    Alte probleme ţin de accesibilitate financiară, acces fizic echitabil la servicii şi finanţare 
pentru sector. În multe oraşe locuitorii trebuie să-şi limiteze semnificativ consumul de apă din 
cauza unor tarife mărite. Cheltuielile capitale se bazează, aproape exclusiv, pe granturile de 
dezvoltare, însă nivelul acestora este prea mic pentru a stopa deteriorarea infrastructurii. 
Opţiunile pentru diversificarea şi extinderea finanţării capitale sunt limitate, în special în afara 
celor câtorva operatori mai mari. 
    Prin urmare este, în mod evident, nevoie de un concept privind regionalizarea, care are drept 
scop oferirea informațiilor referitoare la cadrul legal și etapele care trebuie parcurse pentru 
înfiintarea unui operator regional și realizarea unui sector de alimentare cu apă și sanitație care să 
funcționeze în sistem regional. Este esențial în procesul de pregătire și modelare a structurii 
instituționale a operatorului regional ca aceste aspecte să fie foarte clare pentru toate părtile 
implicate.

2. REGIONALIZAREA SERVICIILOR 
DE APĂ ȘI DE CANALIZARE

    Un sistem public regional de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă ansamblul 
tehnologic, operațional și managerial constituit prin punerea în comun a două sau mai multe 
sisteme locale de alimentare cu apă și de canalizare. Abordarea dată este practicată pe larg în 
multe ţări pentru serviciile de apă şi de canalizare, cât şi pentru alte servicii, cum ar fi colectarea 
şi tratarea deşeurilor solide. Ideea ar putea fi prezentată ca o agregare sau consolidare. Cu alte 
cuvinte, regionalizarea ţine de interconectarea sistemelor fizice, dar ar putea implica şi 
cooperarea organizaţională în baza acordurilor convenite de administraţia publică locală (sau 
operatorii acesteia) de a partaja un şir de activităţi.
    Obiectivul principal al creării unui sistem public regional de alimentare cu apă și de canalizare 
îl reprezintă optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse și facilități comune. Ca 
direcție strategică, este recomandabil ca operarea regională a serviciilor de alimentare cu apă și 
de canalizare să se facă pentru o zonă care să acopere cel puțin 100.000 de locuitori și cât mai 
multe zone urbane. Astfel, procesul de regionalizare constă în concentrarea serviciilor furnizate 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 

E-mail:apacanal@yandex.ru



către populația unui grup de unități administrativ-teritoriale. Aria de operare astfel formată 
acoperă o zonă geografică definită de un bazin hidrografic sau/și de limite administrative. 
    Dimensiunea, aria de cuprindere şi procesul de implementare a modelelor de regionalizare 
diferă de la ţară la ţară, în funcţie de contextul legal, administrativ şi resursele de apă. Există un 
volum considerabil de literatură cu privire la regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, mai 
cu seamă din partea Băncii Mondiale care definesc agregarea drept o combinare a trei dimensiuni 
potenţiale, care sunt discutate în următoarele secţiuni:
    - Scara (sau dimensiunea): structurile agregate pot grupa două primării vecine sau câteva 
primării într-o singură regiune sau pe un teritoriu mai vast;
    - Aria de cuprindere: structurile agregate ar putea oferi un singur serviciu (de exemplu 
alimentare cu apă) sau toate serviciile de la extragerea apei ca materia primă până la epurarea 
apelor uzate; acestea ar putea fi responsabile şi de câteva funcţii (de exemplu exploatarea şi 
întreţinerea) sau toate funcţiile (inclusiv investiţiile şi finanţarea);
    - Procesul: primăriile ar putea forma structuri agregate în mod voluntar. Iar în mod alternativ, 
la nivel mai înalt din cadrul guvernului, ar putea impune sau stimula procesul de agregare. O 
astfel de agregare poate fi una temporară sau permanentă.
    Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și a operatorilor în general 
înseamnă consolidarea și integrarea mai ales a:
    • Infrastructurii;
    • Sistemelor și procedurilor financiar-contabile;
    • Sistemelor și procedurilor comerciale (relațiile cu clienții, facturarea și încasarea facturilor);
    • Resurselor umane;
    • Sistemelor și procedurilor de management.

2.1. NECESITATEA REGIONALIZĂRII
    Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a 
asumat obligații care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și de 
canalizare în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai ale populației și de activitate a 
întreprinzătorilor prin asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare și conformării cu standardele de mediu ale UE.
    Înființarea operatorilor regionali și, implicit, delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare către aceștia constituie un proces esențial pentru asigurarea respectării în 
termenele stabilite a acquis-ului comunitar și de asemenea pentru dezvoltarea capacității de 
absorbție a fondurilor și de implementare a viitoarelor proiecte de investiții. 
    Ca o consecință directă, dezvoltarea sistemelor de apă și de canalizare va juca un rol important 
în atingerea obiectivelor propuse și în asigurarea de acoperire a serviciilor, la un nivel de calitate 
conform Directivei 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului 
uman și Directivei  91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale.
    Sunt necesare investiții financiare importante ce depășesc în mod considerabil capacitățile 
financiare ale majorității autorităților locale. De asemenea, la nivelul comunităților medii și mici 
se remarca o lipsă de personal specializat și cu experiență în pregătirea și implementarea 
proiectelor care ar putea duce la o încetinire a procesului de absorbție a fondurilor de investiții 
disponibile.
    Asocierea mai multor unități administrativ-teritoriale în scopul de a delega împreună gestiunea 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare va răspunde, de asemenea, nevoii de a echilibra 
nivelul de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale și a constitui o aplicare a principiului 
solidarității ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene cu efecte pozitive asupra 
utilizatorilor.
    Prin urmare, soluția propusă pentru rezolvarea acestor probleme o reprezintă organizarea și 
operarea serviciilor la nivel regional, în scopul de a asigura dezvoltarea durabilă și economiile de 
scară, în vederea acoperirii unei părți dintre măsurile impuse pentru respectarea standardelor UE.

Necesitatea regionalizării în sectorul de apă și sanitație rezultă din următoarele motive:
    - Raţiuni de integrare europeană - conformarea cu standardele de mediu în termenele stabilite;
    - Raţiuni economice - folosirea economiilor la scară pentru reducerea costurilor de investiţii şi 
de operare;
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    - Raţiuni de solidaritate:
    o Comunităţile mici şi mijlocii nu au capacitatea de pregătire şi implementare a proiectelor, şi 
de operare a investiţiilor.
    o Oraşele mari au capacitatea de a-şi susţine din surse proprii investiţiile necesare (fără 
asocierea cu localităţile mai mici, nu vor beneficia de fonduri nerambursabile).
    - Raţiuni de viabilitate - viabilitatea investiţiei (rezultatul analizei economico-financiare) – nu 
poate fi demonstrată în majoritatea localităţilor mici (cu datorii istorice şi fără experienţa 
necesară).

2.2. PRINCIPALELE AVANTAJE ALE REGIONALIZĂRII
    Ca urmare a regionalizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi generate 
următoarele avantaje: 
    • Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate și cu un management mai 
profesionist duce în timp la reducerea pierderilor de apă, promovarea conservării resurselor, 
minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă;
    • Creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții precum și a 
capacității de negociere a finanțării;
    • Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora 
privind operatorii;
    • Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: 
centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de implementare a 
proiectelor la nivel regional, managementul laboratoarelor la nivel regional etc.;
    • Conducerea activității prin folosirea instrumentelor de management moderne și eficiente și 
reducerea implicării factorului politic în desfășurarea activității.

2.3. IMPORTANȚA REGIONALIZĂRII SECTORULUI 
PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

    Sectorul alimentării cu apă şi sanitației dă dovadă de multe puncte slabe, care ar putea fi 
abordate de regionalizare.

Majoritatea regiunilor duc lipsa unui acces de resurse adecvate de apă:
    Disponibilitatea curentă de apă în Republica Moldova este estimată la circa 500 m3 pers. pe 
an. Acest nivel este cu mult sub pragul de 1000 m3 pers. - prag sub care deficienţa de apă începe 
să împiedice dezvoltarea economică, sănătatea şi bunăstarea umană, conform opiniei 
Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). 
    Moldova are două bazine principale de apă: bazinul fluviului Nistru la est, care se revarsă în 
Marea Neagră, şi bazinul râului Prut la vest, afluent al Dunării. Ambele râuri au afluenţi mici, 
dar chiar şi cei mai importanţi din aceştia nu sunt cursuri de ape perene. Conform celor relatate 
de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), schimbările climatice ar putea duce la 
reducerea resurselor de apă de suprafaţă în Moldova cu 16 - 20%.

În multe regiuni, resursele de apă subterană dau dovadă de o calitate inadecvată şi nu 
pot fi tratate cu costuri accesibile. 
    Circa 5000 de sonde arteziene (150 - 200 metri adâncime) au fost forate în Republica Moldova 
pentru scopuri potabile, menagere și industriale. Acvifere adânci sunt disponibile pe tot teritoriul 
ţării, dar sunt foarte eterogene în ceea ce priveşte productivitatea şi calitatea apei. Deşi aceste 
acvifere sunt protejate din punct de vedere geologic de suprafaţă, totuşi deseori apa este 
contaminată cu un conţinut mare de hidrogen sulfurat, fluor, fier, amoniac, bor etc. şi nu este 
recomandat pentru scopuri potabile fără un tratament specific. Reducerea conţinutului de fluor ar 
implica utilizarea unor astfel de tehnologii cum ar fi distilarea sau osmoza inversă, care sunt prea 
costisitoare pentru contextul local. 

Acviferele utilizate în zonele rurale nu întrunesc standardele de calitate şi fiabilitate. 
    Apa subterană este disponibilă pe tot teritoriul ţării, însă productivitatea fântânilor puţin 
adânci  (10 - 30 m) utilizate pe larg în zonele rurale  în general se limitează la 0,5 m3 pe oră şi un 
număr mare din acestea sunt supuse secării. Din cauza lipsei zonelor de protecţie sanitară, 
acviferele puţin adânci din localităţile rurale sunt deseori contaminate de sistemele inadecvate de 
canalizare, utilizarea îngrăşămintelor etc. 

Sectorul de alimentare cu apă și sanitație nu este performant pentru ambele servicii.
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    În timp ce acoperirea urbană cu servicii de apă este acceptabilă, serviciile de canalizare rămân 
a fi subdezvoltate în oraşele mici. Acoperirea naţională în zonele urbane este de aproximativ 
84% pentru apă şi 72% pentru canalizare, ceea ce lasă spaţiu pentru o extindere în continuare a 
serviciilor de alimentare cu apă şi mai cu seamă a celor de canalizare. Dincolo de aceste medii 
pentru întreaga ţară, situaţia este mai sumbră în oraşele mici (până la 25000 de locuitori): 78% 
dispun de acces la servicii de alimentare cu apă şi 38% la cele de canalizare1.
    ___________________________________

1 Raportul Băncii Mondiale privind examinarea posibilității regionalizării sectorului de AAS 
din Republica Moldova (2013)

 Sectorul este fragmentat într-o mulţime de prestatori ineficienţi de scara mică.
    Ţara dispune de peste 1000 de aducţiuni de apă, fiecare fiind sub responsabilitatea unei 
organizaţii diferite. Descentralizarea serviciilor de apă şi canalizare după anul 2000 a delegat 
responsabilitatea pentru prestarea serviciilor către primării şi prestatorii de servicii municipali.  
În afara oraşelor Chişinău şi Bălţi, un număr de 39 de operatori apă-canal urbani activează în 
Moldova deservind orăşele cu 14 mii locuitori în medie. 
    Doar şase din 39 de operatori urbani apă-canal activează la un nivel acceptabil de performanţă, 
în baza unui indice compus care combină diverşi parametri de performanţă pentru care există 
date disponibile (de ex. acoperirea cu servicii de alimenatre cu apă, apă neaducătoare de venituri, 
coeficientul de funcţionare, rata de contorizare şi de aprovizionare cu cadre). Şase din 11 cei mai 
mari operatori (în ceea ce priveşte numărul de populaţie deservită) au dat dovadă de un nivel 
semnificativ mai mare  de performanţă decât ceilalţi:  Ceadîr-Lunga (în UTA Găgăuzia), Cahul, 
Floreşti, Căuşeni, Chişinău şi Bălţi. Chiar şi în cadrul acestui grup, operatorii necesită o 
fortificare operaţională semnificativă pentru a atinge niveluri satisfăcătoare de performanţă 
conform standardelor internaţionale. 

 Peste jumătate din operatori nu sunt sustenabili din punct de vedere financiar.
    Veniturile operaţionale din comercializarea serviciile de apă şi de canalizare nu acoperă 
cheltuielile operaţionale a 21 de operatori.
    În zonele rurale, performanţa şi capacităţile operaţionale sunt foarte reduse. În multe sate, în 
cadrul primăriei este creată o structură pentru gestionarea serviciilor de alimentare cu apă. Altele 
au creat asociaţii ale utilizatorilor de apă sau întreprinderi comunale. Doar în câteva sate, 
companiile private deţin în proprietate şi operează sisteme mici de aprovizionare cu apă. 
Majoritatea organizaţiilor pur şi simplu gestionează sistemele moştenite din fosta Uniune 
Sovietică, dar nu sunt capabile să investească sau să realizeze o întreţinere profesională. 
Infrastructura dată este în stare deplorabilă şi aproape jumătate din aducţiunile de apă nu 
funcţionează la moment.
⇒ Dificultăți în ceea ce priveşte accesibilitatea financiară

    Circa o treime din populaţia țării trebuie să-şi limiteze consumul de apă din cauza 
constrângerilor accesibilităţii financiare. Deoarece 5% din bugetul gospodăriilor casnice se 
situează la limita superioară a capacității de plată pentru serviciile de alimentare cu apă și de 
canalizare a unei familii în țările în curs de dezvoltare, există preocuparea că în Republica 
Moldova furnizarea unor servicii la un standard minim de calitate s-ar pute să nu poată fi 
suportată financiar de o mare parte a populației. În prezent costul real al serviciilor de apă și de 
canalizare, care conține valoarea investițiilor și reinvestițiilor, nu poate fi încasat de la toți 
consumatorii, se recomandă stabilirea și punerea în aplicare a unor principii de bază  pentru 
constituirea și operarea viitoarei infrastructuri de alimentare cu apă și de canalizare2.
    ______________________________________

2 Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028)

⇒ Finanţarea sectorului nu face faţă necesităţilor curente
    Cheltuielile capitale curente sunt insuficiente pentru a stimula dezvoltarea infrastructurii, cu 
atât mai puţin sporirea calităţii serviciilor. Cu excepţia întreprinderilor construite recent, 
infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare este învechită şi majoritatea întreprinderilor sunt 
în condiţii deplorabile, necesitând reabilitări sau înlocuiri majore.
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    Conform Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014, investițiile de capital necesare pentru acoperirea cu 
infrastructură îmbunătățită de apă și de canalizare a republicii până în anul 2028 se estimează la 
705 mil. euro pentru alimentarea cu apă potabilă şi managementul apei uzate.
    Alocaţiile bugetare pentru cheltuielile capitale pentru operatori nu ajung până la necesităţile 
estimate de finanţare, iar cheltuielile reale sunt şi mai reduse din cauza subexecutării. 
    În afara granturilor de dezvoltare, opţiunile de finanţare capitală sunt limitate, cu excepţia 
câtorva operatori mai mari. Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare se 
bazează aproape în mod exclusiv pe granturile de dezvoltare. Accesul la împrumuturi din partea 
instituţiilor de finanţare internaţionale (IFI) s-a limitat până la moment doar la cele mai mari 
oraşe, care-şi pot demonstra credibilitatea. Veniturile provenite din tarifele la apă şi canalizare 
pot fi utilizate pentru cheltuieli capitale minore de câțiva operatori (de obicei, cei mai mari). 

3. EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CEEA 
CE PRIVEȘTE REGIONALIZAREA SECTORULUI DE 

APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE
    Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), recunoaşte regionalizarea drept o 
prioritate pentru abordarea calităţii resurselor de apă şi constrângerilor de fiabilitate. 
    Aceasta recomandă următoarele: 
    - elaborarea schemelor de alimentare cu apă din râurile Nistru şi Prut;
    - reducerea numărului de operatori prin regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare. 
    Schemele intercomunale de alimentare cu apă sunt implementate la o scară mai mică, de 
obicei în acelaşi raion. 
    Acestea constau din extinderea reţelelor de aprovizionare cu apă (şi mai rar a celor de 
canalizare) de la centrele raionale spre satele din vecinătate.
    Primele discuții privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare au 
început în Republica Moldova în anul 2010, odată cu decizia Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) de a finanța Proiectul Dezvoltarea Companiilor de Apă și 
Canalizare,  susţinut de BERD, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul de Investiții în 
Vecinătate (FIV). 
    În scopul îmbunătățirii situației în sectorul AAC, Ministerul Mediului, cu susținerea financiară 
din partea celor trei donatori, implementează proiectul de regionalizare a companiilor de 
alimentare cu apă și canalizare în 6 raioane, câte două din fiecare parte a Moldovei, la sud – 
Leova și Ceadîr - Lunga; la centru – Orhei și Hîncești;  la nord – Florești și Soroca.
    Acest proiect se implementează în baza:
    - Acordului de Împrumut între Republica Moldova şi BERD, semnat la 16 iunie 2010;
    - Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi BEI, semnat la 26.09.2010;
    - Acordului de finanţare cu FIV, semnat la 26.11.2010. 
    Costul total al Proiectului este estimat la 30 milioane euro, din ele
    o 10 milioane de euro împrumut finanţat de BERD;
    o 10 milioane euro împrumut finanţat de BEI;
    o 10 milioane de euro grant finanţat prin FIV. 
    Programul presupune regionalizarea companiilor de apă şi canalizare prin intermediul 
extinderii serviciilor acestora în localitățile învecinate, fiind structurat ca program de investiţii 
prioritare. Localităţile beneficiare și-au asumat angajamentul de a ajusta tarifele  şi de a 
introduce principii de operare bazate pe recuperarea costurilor acestor companii, cu scopul de a 
asigura viabilitatea financiară a acestora. Astfel, au fost regionalizate companiile de apă în 
Societăți pe Acțiuni și încheiate contracte de prestări (delegare) servicii, au fost elaborate și 
aprobate Planuri Sociale și de Mediu, sporind accesibilitatea serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare pentru 29 de sate din unitatea administrativ-teritorială a raioanelor menționate.  

Dezvoltarea apeductului Soroca-Bălţi include priza de apă de pe fluviul Nistru, o staţie de 
tratare şi o conductă de transmisie spre Bălţi, construit în 1980 pentru a alimenta cu apă oraşul 
Bălţi, fapt ce va permite utilizarea sistemului la întreaga capacitate de funcționare, care este 
operat de Î.I.S. „Acva-Nord”, întreprindere constituită de către Agenţia „Apele Moldovei”, care 
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comercializează apă Î.M. Regia „Apă-Canal” Bălţi. 
    Actualmente se execută lucrări de reabilitare a stațiilor de pompare finanţate din Fondul 
Ecologic Naţional (FEN). 
    Un studiu de fezabilitate pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă spre raioanele din 
vecinătate (Sîngerei, Teleneşti, Floreşti, Drochia, Rîşcani, Soroca) este elaborat cu suportul 
financiar acordat de BERD.
    Ca rezultat, a fost semnat Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova și BERD în valoare 
de 10 mln. euro și Contractul de Finanțare cu BEI pentru implementarea Proiectului de 
alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova. 
    Obiectivul general al proiectului este fortificarea viabilităţii unui operator regional în vederea:
    (I) îmbunătăţirii nivelului serviciilor cu un accent pe construcţia şi mentenanţa adecvată a 
infrastructurii de apă; 
    (II) creşterea eficienţei; 
    (III) efectuarea de investiţii de capital optime;  
    (IV) asigurarea sustenabilităţii financiare, tehnice şi de mediu pe termen lung, luând în 
considerare constrângerile de suportabilitate ale utilizatorului final.

 Extinderea apeductului Chişinău-Străşeni-Călăraşi va unifica sistemele de alimentare cu 
apă a mun. Chișinău, or. Strășeni și a or. Călărași, cu conectarea treptată a circa 20 de localități 
rurale, situate de-a lungul apeductului (respectiv 20 şi 45 km la nord-vest de Chişinău), constituie 
un element strategic de infrastructură în contextul regionalizării serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare.  
    Este inițiat procesul de elaborare a Studiului de Fezabilitate, susținut financiar de către KfW, 
în sumă de 730 mii euro.

Proiecte finanţate de Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) 
    FNDR alocă granturi pentru proiecte cu condiţia ca acestea să promoveze regionalizarea 
activităţilor economice şi infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor în oraşele mici şi localităţile 
rurale care fac parte din strategiile Instituțiilor de Finanțare Internațională (IFI) în Republica 
Moldova şi care au încercat să implementeze astfel de strategii prin finanţarea proiectelor de 
regionalizare.
    Iniţiativele de regionalizare la moment cuprind jumătate din suportul financiar acordat de 
guvern şi IFI pentru dezvoltarea infrastructurii din sector.
    Acest fond finanţează (2013-2015) extinderea a 13 scheme regionale de aprovizionare cu apă 
şi canalizare, majoritatea fiind la nivel de raion. Peste 100 km de conducte de apă vor asigura 
accesul la surse adecvate de apă în zonele rurale îndepărtate. Cinci din ele implică 
interconectarea serviciilor de canalizare şi dezvoltarea capacităţii de epurare centralizată a apelor 
uzate. 

Proiectul modernizării serviciilor publice locale (2010 - 2016) 
    Acest proiect este cofinanţat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), 
Guvernul German, Guvernul României şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, care 
oferă asistenţă tehnică extinsă Agenţiilor de Dezvoltare Regională din cadrul Ministerului 
Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului. În acest context, GIZ a implementat două proiecte-pilot 
de regionalizare, care implică extinderea sistemelor urbane din raioanele Cahul şi Rîşcani spre 
comunităţile învecinate.  
    Urmare a proiectului locuitorii satului Roșu au beneficiat de servicii îmbunătățite de 
alimentare cu apă prin extinderea infrastructurii de apă în cooperare cu operatorul apă-canal 
Cahul și satele învecinate.

Reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă în raionul Nisporeni. Strategia Agenţiei 
Austriece de Dezvoltare (ADA) pentru Moldova în 2011-2015 prioritizează alimentarea cu apă şi 
canalizare a zonelor rurale, cu un buget anual dedicat de circa 2,5USD milioane. ADA este 
donatorul principal, împreună cu suportul UE şi SDC, Fondul Ecologic Național și contribuția 
locală, pentru un proiect care va îmbunătăţi alimentarea  oraşului Nisporeni (din râul Prut) şi a 
comunităţilor rurale din împrejurime. ADA mai oferă asistenţă tehnică pentru reabilitarea stației 
de epurare a apelor uzate din or. Cantemir și extinderea rețelei de canalizare spre satele vecine. 
    Cu excepţia schemelor majore interraionale, proiectele de regionalizare, de obicei, sunt 
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proiectate şi implementate la nivel local fără coordonarea planificării cu autorităţile naţionale. 
Drept rezultat, majoritatea schemelor sunt prevăzute la nivel de raion, ceea ce nu implică 
neapărat soluţii cu costuri mai mici.

Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din râul Prut a fost un alt proiect care a avut ca 
obiectiv consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă potabilă şi canalizare a 
populaţiei din raionul Făleşti şi oportunităţi create pentru  localităţile din raioanele Ungheni şi 
Glodeni de gestionare durabilă a resurselor acvatice în context regional. Proiectul dat, de 
dezvoltare regională, a fost finanțat, în mare parte, de către Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR) și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). 

3.1. ANALIZA EXPERIENȚEI ALTOR ȚĂRI 
ÎN PROCESUL REGIONALIZĂRII

    Analiza experienței statelor din Europa în domeniul cooperări intercomunitare a scos în 
evidență trei modele de bază de instituționalizare:
⇒ Un model puternic integrat, în mare parte de drept public, cu entități intercomunale 

specifice (entități ce prestează separat servicii de alimentare cu apă și de canalizare) și funcții-
cheie predeterminate în ceea ce privește serviciile de bază, dispunând de resurse considerabile de 
management. 
    Supravegherea de stat, atât în aspectele financiare, cât și legale, este bine dezvoltată, iar cadrul 
legal este foarte detaliat. Modelul intercomunal puternic integrat este bazat pe o structură 
specifică autonomă, care centralizează un număr mare de competențe-cheie și se bucură de 
resurse semnificative și de putere de decizie mare. 
    Scopul este acela de cooperare între autoritățile locale, care sunt entități publice, în cadrul unui 
organism public specific, în întregime conceput pentru gestionarea în comun a serviciilor, care 
sunt, de obicei, de interes general. 
    Acest organism public este proiectat pentru a fi în măsură să ia decizii de sine stătător în 
numele municipalităților membre prin intermediul mecanismelor interne integrate, care limitează 
oarecum autonomia acestor autorități. Inițiativa pentru această cooperare provine în principal de 
la guvern, deși autoritățile locale iau decizia privind înființarea acesteia, durata de cooperare și, 
uneori, privind formele pe care le ia și domeniile de responsabilitate respective. Astfel de 
cooperare intercomunală există în Franța, Spania și Portugalia. 
⇒ Un alt model mai flexibil, bazat pe libertatea autorităților locale de a opta pragmatic pentru 

furnizarea în comun a serviciilor publice de diferită tehnicitate. 
    Acest model se bazează pe entități existente, cum ar fi asociații, uniuni sau întreprinderi - sau 
chiar pe aranjamente informale de cooperare - și este bazat pe dreptul privat. Legea aplicabilă nu 
este specifică doar pentru cooperarea intercomunală,  iar supravegherea este limitată. 
    Cele mai multe dintre normele aplicabile și procedura contractuală sunt prevăzute în statute 
(România, Bulgaria, Republica Cehă, Regatului Unit).
⇒ Un model mixt, adoptat de majoritatea țărilor din Europa și care combină cele două modele 

anterioare. 
    Cele mai multe țări au optat pentru un model mixt de cooperare intercomunală care cuprinde 
structuri de drept public și de drept privat, primele fiind alese pentru legitimitatea lor 
democratică și fiabilitatea resurselor, cel din urmă pentru flexibilitatea lor. 
    Un exemplu al modelului mixt poate fi Macedonia, legislația căreia prevede atât structuri de 
drept privat (pentru serviciile publice de gospodărie comunală în special), cât și structuri de drept 
public (instituția publică comună, prestarea serviciului de către o municipalitate pentru și în  
numele altei municipalități - delegarea).
    Aranjamentele instituţionale ale sectorului de alimentare cu apă și de canalizare sunt diferite în 
Europa de Vest, variind de la un model foarte fragmentat (Danemarca) la unul foarte consolidat 
(Anglia şi Ţara Galilor), infrastructura fiind deţinută şi operată de autorităţile publice locale. În 
unele cazuri serviciile de alimentare cu apă sunt combinate cu serviciile de canalizare şi evacuare 
a apelor uzate, cu o tendinţă de combinare a tuturor operaţiunilor (managementului lanţului 
integrat).
    Cazurile Regatului Unit şi al Franţei sunt remarcabile din punctul de vedere al implicării 
sectorului privat.
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    Modelul Regatului Unit: Privatizare totală  
    În 1989 RU a fost printre primele ţări care au iniţiat privatizarea modernă a sectorului de apă. 
La acea etapă, sectorul consta din 10 autorităţi regionale din domeniul apelor, responsabile de 
alimentarea cu apă, canalizare şi alte servicii, şi 29 de companii responsabile „doar de apă”, în 
proprietatea diferitor autorităţi locale. 
    Sarcinile regulatorii pentru gestionarea resurselor în domeniul apelor au fost atribuite unei 
autorităţi nou-create şi cele 10 autorităţi au fost restructurate într-o societate pe acţiuni cu o 
perioadă concesională de 25 de ani, acţiunile fiind scoase la vânzare la bursă pe data de 12 
decembrie 1989. 
    Cele 29 de companii responsabile „doar de apă” au fost supuse aceluiaşi regim, iar restricţiile 
statutare de contractare a împrumuturilor şi achitare a dividendelor pentru acţionari au fost 
anulate. 
    Guvernul a creat Biroul pentru Servicii în domeniul Apelor (OFWAT) în calitate de agenţie de 
reglementare. Procesul de stabilire a preţurilor a fost reglementat de metodologia privind 
preţurile-limită, care prevede stabilirea unor plafoane pentru limitarea creşterii preţurilor, însă 
permite operatorilor să-şi păstreze beneficiile obţinute prin sporirea eficienţei. Limitarea 
creşterilor preţurilor s-a bazat pe experienţa pozitivă precedentă a companiei British Telecom. 
    Comisia Marii Britanii de Promovare a Concurenţei era organul de ultim resort pentru 
operatorii care doreau să atace hotărârile agenţiei de reglementare. 
    În urma reformelor a fost atras un volum enorm de investiţii noi, s-a asigurat respectarea 
deplină a standardelor UE, o calitate mai înaltă a apelor din râu şi un sistem mai transparent de 
tarifare, însă şi o majorare semnificativă a preţurilor (40% în anii 90). 
    Analiza comparativă a tarifelor medii pentru apă în principalele oraşe din întreaga lume (2011) 
a arătat, însă, că tarifele pentru apă din RU sunt relativ mici (1.48 EUR/m3), în comparaţie cu 
alte state membre UE. 
    Accesul la servicii îmbunătăţite de alimentare cu apă şi canalizare în RU este universal. S-a 
estimat că 97% din gospodăriile casnice sunt conectate la o reţea de canalizare. Ponderea apei 
nefacturate (pierderi tehnice şi comerciale) este de 19% (în comparaţie cu 26% în Franţa şi 6% în 
Olanda).  
    Investitorii străini acum domină piaţa, în timp ce companiile responsabile „doar de apă” au 
trecut printr-un proces de fuzionare (din 29 iniţial au rămas doar 12). 

Modelul francez (managementul delegat)
    Trăsătura principală a sectorului alimentării cu apă și de canalizare din Franţa este participarea 
înaltă a sectorului privat. Conform legislaţiei Franţei, infrastructura sectorului  este în 
proprietatea autorităţilor publice locale. 
    În Franţa autorităţile locale sunt fragmentate, cu 36 700 de municipii, care deseori formează 
asociaţii cu alte municipii în domeniul alimentării cu apă şi canalizării. Aproximativ 12 000 de 
entităţi administrative (municipale sau ale asociaţiilor municipale) sunt responsabile de 
alimentarea cu apă, în timp ce aproximativ 16 700 entităţi sunt responsabile de canalizare. 
Managementul este asigurat de autorităţile municipale (management direct) sau este externalizat, 
fiind contractaţi prestatori de servicii privaţi în baza diferitor aranjamente contractuale, de obicei 
contracte de management, leasing şi concesiune (management delegat). 99,5% din populaţie are 
acces la alimentarea cu apă, şi 82% sunt conectaţi la un sistem de canalizare (2004).  Conform 
estimărilor conservative, 75% din serviciile de alimentare cu apă potabilă şi 50% din serviciile 
de canalizare sunt gestionate de sectorul privat. Părţile rămase sunt gestionate de circa 2000 
entităţi intermunicipale de servicii comunale cu scopul specific de a oferi servicii de alimentare 
cu apă, deservind aproximativ 23 000 municipii. Entităţile de servicii comunale ar putea oferi şi 
servicii de canalizare, însă uneori de aceasta se ocupă în mod direct autorităţile municipale (în 
timp ce alimentarea cu apă este în responsabilitatea unei entităţi intermunicipale de servicii 
comunale).  
    Franţa este dominată de 3 operatori privaţi mari, şi anume Veolia, Suez şi Saur, deservind 
38%, 18% şi, respectiv, 8% din populaţie, care împart între ele piaţa „privată” a sectorului. 
Modelul francez se bucură de o largă recunoaştere internaţională. Principalul punct forte al 
acestuia este considerată a fi flexibilitatea.
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    Tarifele pentru apă sunt aprobate de autorităţile locale şi diferă semnificativ din punct de 
vedere a structurii şi nivelului costurilor. Consiliul de Stat al Franţei este instanţa de ultimul 
resort pentru soluţionarea conflictelor şi a activat în calitate de agenţie de reglementare „de 
facto”.
    Modelul francez de management delegat se bucură de o apreciere universală şi ar putea 
funcţiona bine în Moldova, care are un regim similar al drepturilor de proprietate. 

Olanda: Afacerile private - proprietarii publici 
    Sectorul public în Olanda a trecut printr-un proces de agregare la toate nivelurile. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru sectorul de alimentare cu apă și sanitație al Olandei, care constă din 
serviciile de alimentare cu apă potabilă (10 operatori regionali), colectare a apelor uzate (deţinute 
şi operate de 426 municipii), şi epurarea apelor uzate (27 Consilii Regionale în domeniul apelor). 
    Un Operator Regional are statutul unei societăţi pe acţiuni care operează cu activele care le 
deține, iar acţiunile acesteia fiind în posesia autorităţilor publice locale. Operatorilor regionali li 
se permite să obţină profituri „rezonabile”, definite de legislaţie, şi sunt capabili să-şi finanţeze 
propriile investiţii (65% finanţate prin credite comerciale).
    Sectorul a trecut printr-un proces de agregare, care iniţial a fost promovat de Guvern, iar de 
către sectorul de apă și sanitație a fost preluat la o etapă mai târzie. Procesul de agregare a 
început după cel de-al doilea război mondial, însă Guvernul a hotărât să accelereze acest proces 
în 1975 pentru a satisface cererea în creştere. 
    Legea cu privire la alimentarea cu apă din 1975 a oferit Guvernului atribuții de a da indicaţii 
adecvate operatorilor. S-a argumentat că cererea în creştere va necesita ca un volum din ce în ce 
mai mare de ape subterane să treacă în ape de suprafaţă, şi în acelaşi timp poluarea a devenit o 
problemă acută. Au fost necesare investiţii masive în epurarea apelor, şi pentru a le obţine mai 
multe municipalităţi au stabilit relaţii de colaborare. Dimensiunea minimă a unui operator a fost 
stabilită la 100 000 conexiuni.
    În 1999 în Olanda activau 33 de operatori cu dimensiunea medie de 200 000 conexiuni, 7 
operatori fiind încă sub limita de 100 000 de conexiuni. Ultimii operatori mici au fuzionat abia în 
2010.  Procesul de fuzionare a fost complicat de mediul psihologic din cadrul sectorului, 
necesitatea de compensare şi drepturile de vot în noii operatori regionali. 
    Conform legii cu privire la alimentarea cu apă, proprietarilor trebuie să li se compenseze 
pierderea viitoarelor profituri. Aceste sume au fost semnificative: Rotterdam a fost cel mai clar 
caz cu o compensaţie de circa 100 milioane USD, finanţate dintr-un împrumut contractat de noul 
operator regional. Controlul noilor operatori a fost o altă temă controversată, şi pentru acest caz o 
soluţie olandeză tipică a devenit o practică standard: drepturile de vot pentru acţionarii majoritari 
au fost limitate până la cel mult 50%.
    9 operatori responsabili „doar de alimentarea cu apă” funcţionează până în prezent (2012), 
Waternet, care se ocupă de alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în regiunea 
din jurul oraşului Amsaterdam, fiind unica excepţie (lanţul integrat). Probabil pe viitor, în 
rezultatul proceselor de agregare se va ajunge la modelul managementului lanţului integrat în 
sectorul apelor, combinînd cele 3 subsectoare şi obţinînd economii de scară şi financiare 
evidente. 
    Sectorul de apă al Olandei este bine cunoscut pentru eficienţa sa, înregistrând o majorare cu 
15% a eficienţei în perioada anilor 1997 - 2008 (preţul din 2008: 1,31 EUR/m3). Conform 
rezultatelor analizei comparative a tarifelor medii pentru apă în oraşele principale din întreaga 
lume (2011), tarifele medii pentru apă sunt 1,59 EUR/m3. Accesul la servicii îmbunătăţite de 
alimentare cu apă şi canalizare în Olanda este universal. S-a estimat că 97% din gospodăriile 
casnice sunt conectate la o reţea de canalizare. Volumul apei nefacturate are o pondere de 6%. 

Modelul român de instituționalizare a regionalizării
    Autoritățile române au inițiat procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare având scopul de a asista autoritățile locale în crearea operatorilor regionali pentru 
serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și în întărirea capacității autorităților locale de a 
controla în mod eficient activitățile acestora.
    Regionalizarea se realizează prin intermediul a trei elemente instituționale:
    • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
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    • Operatorul Regional (ROC);
    • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor. 
    Relația dintre acestea va fi reglementată prin statutul ADI, actul constitutiv al ROC si 
Contractul de delegare a gestiunii.
    Rolul Autorităților Locale (AL) în acest proces se reflectă prin participarea cu aport la 
capitalul social al ROC, aprobarea actului constitutiv al ROC, precum și actului constitutiv și 
statutului ADI prin care aceasta din urma este învestită să exercite o serie de atribuții, drepturi și 
obligații pentru și în numele unităților administrativ-teritoriale membre.

    ADI va fi principalul interlocutor al ROC ca interfață de discuții și cu rol de coordonare și va 
reprezenta interesele comune ale membrilor săi în ceea ce privește serviciile de alimentare cu apă 
şi de canalizare.
    Contractul de delegare a gestiunii reprezintă elementul care stă la baza organizării operaționale 
și instituționale a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și este destinat să:
    • Asigure o relație echilibrată între AL si ROC.
    • Să concentreze pe pregătirea, finanțarea și executarea planurilor de investiții, ca o bază 
pentru îmbunătățirea performanței serviciilor.
    • Asigure controlul elementelor-cheie care determină o gestiune eficientă, dinamica și durabilă 
în sectorul de apă și sanitație.
    Astfel, ROC este responsabil pentru administrarea, operarea, întreținerea, îmbunătățirea, 
reînnoirea și extinderea, acolo unde este cazul, a tuturor mijloacelor fixe ce fac obiectul 
contractului, cel mai important risc asumat de ROC fiind neplata serviciilor furnizate de către 
clienți, conform prevederilor contractuale.
    Proprietatea asupra bunurilor publice și responsabilitatea pentru furnizarea de servicii de 
alimentare cu apă și de canalizare la costuri suportabile le revin în continuare AL. 
    Luând în considerare că procesul de regionalizare a serviciilor necesită o perioadă de timp 
relativ lungă atât pentru crearea ROC, cât şi pentru consolidarea sa, sprijinul activ al autorităților 
naționale/locale este absolut necesar în vederea finalizării la termen a acestui proces. 
    Pentru Republica Moldova se propune aplicarea modelului român de instituționalizare a 
regionalizării, care și-a dovedit pe deplin, eficacitatea în România și în alte țări din Uniunea 
Europeană. Modelul dat a fost identificat ca cel mai compatibil cu legislația Uniunii Europene și 
aplicabilitatea sa în practica Republicii Moldova. 

Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Mediului 

nr. 122 din 4 decembrie 2015

GHID
PRIVIND REGIONALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 
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DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
1. Introducere

    În condițiile în care Republica Moldova are una dintre cele mai fragmentate sisteme de 
organizare administrativ – teritoriale, furnizarea/prestarea unor servicii publice de alimentare cu 
apă și de canalizare eficiente este posibilă doar în cadrul inițiativelor de regionalizare care 
depășesc limitele administrative ale unei localități și care presupun implicarea mai multor unități 
administrativ-teritoriale. Din punct de vedere economic, un serviciu public de alimentare cu apă 
și de canalizare poate fi durabil doar când este asigurat un număr minim de utilizatori și este 
furnizat un volum de servcii. Astfel, regionalizarea are un potențial deosebit de a contribui la 
îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, de a 
răspunde mai eficient provocărilor curente.
    Regionalizarea are scopul de a îmbunătăţi calitatea şi accesul la infrastructura de apă şi de 
canalizare, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă şi de canalizare aliniate politicilor şi 
practicilor UE.  Practica internațională arată că elementul-cheie pentru îmbunătățirea eficienței 
infrastructurii și serviciilor locale de apă și de canalizare, sub aspectul calității și costurilor, îl 
reprezintă organizarea și operarea serviciilor la nivel regional prin utilizarea de resurse și 
facilități comune.
    Înființarea operatorilor regionali și implicit delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă 
și de canalizare către aceștia, constituie un proces esențial pentru asigurarea respectării în 
termenii stabiliți a acquis-ului comunitar și de asemenea pentru dezvoltarea capacității de 
absorbție a fondurilor și de implementare a viitoarelor proiecte de investiții.  
    Ghidul este destinat factorilor de decizie, persoanelor cu funcții de răspundere și experților 
implicați în procesul de regionalizare la nivel local și național. 

2. STAREA ACTUALĂ ȘI POLITICĂ DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 
DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

2.1. Infrastructura
Sisteme de alimentare cu apă

    În anul 2014 pe teritoriul ţării au fost construite 836 sisteme de alimentare cu apă. Din total 
apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 784 sisteme sau circa 94 la sută.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2010-2014

    Lungimea totală a reţelelor  de distribuţie a apei potabile a constituit 10,5 mii km sau cu 0,6 
mii km mai mult faţă de anul 2013. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt 
funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 10,3 mii km de reţea (98,1%). Volumul de 
apă captată a constituit 115,1 mil. m.c., inclusiv 71,6% din surse de suprafaţă, 22,1% din surse 
subterane şi 6,3% din alte surse.
    În anul 2014 cu servicii de alimentare cu apă au fost asigurate 30,7% din localităţile ţării (în 
anul 2013 – 25,1%), 85,9% din oraşe (75,4%) şi 28,6% din localităţile rurale (22,9%). Dacă ne 
referim la populaţie, constatăm că circa 1,6 milioane cetățeni beneficiază de servicii de 
alimentare cu apă, ce reprezintă 44,4% din populaţia ţării.
    În anul 2014 volumul de apă distribuită de către operatori a constituit 74,3 mil. m.c sau cu 0,6 
mii m.c. mai puţin decât în anul 2013. În medie pe an, la un locuitor revine 14,9 m.c. apă 
furnizată. În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în 
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mun. Chişinău – 42,2 m.c., UTA Găgăuzia – 8,9 m.c., după care urmează regiunea Sud – 7,7 
m.c. Din volumul total de apă distribuită, 53,2 mil. m.c. sau 71.7% este distribuită populaţiei,
5,5% - instituţiilor bugetare, iar 22,8% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de
apă realizat populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat cu 0,8%. În aspect regional, de
asemenea, se remarcă o majorare a volumului de apă livrat populaţiei, în mod special în regiunea
de Centru cu 27,2%, iar în regiunea Nord şi UTA Găgăuzia cu circa 5 la sută.
    Sisteme de canalizare centralizate
    În anul 2014, din total apeducte, 166 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au 
funcţionat 121 sisteme sau cu 13 unităţi mai mult comparativ cu anul 2013. Din total sisteme de 
canalizare, 101 sunt dotate cu staţii de epurare, din care funcţionale sunt doar 70 unităţi. Numărul 
localităţilor cu sisteme de canalizare a constituit 136, dar funcţionale au fost doar în 107 
localităţi. 

Figura 2. Sisteme de canalizare, 2010-2014

    Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit 2,7 mii km, din care de facto au funcţionat 
2,5 mii km (92,6%). Capacitatea zilnică de epurare a apelor uzate pe parcursul anului 2014 a fost 
de 0,6 mil. m.c. de apă.
    Volumul total al apelor uzate colectate în 2014 a constituit 66,6 mil. m.c., din care 56,5% 
reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.
    Prin staţiile de epurare a apei uzate au trecut 63,8 mil. m.c. apă uzată (95,8%). Din volumul 
total de apă uzată 93,9% au fost epurate biologic, 81,0% mecanic, iar 5,5% au fost epurate 
insuficient. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 16,6 mii de avarii, cu 
7,8 mii mai puţin comparativ cu anul 2013. 
    Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe principalul document din 
sector Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie(2014-2028), precum şi alte politici de dezvoltare 
a Republicii Moldova. Cadru legislativ vizează îmbunătăţirea politicilor naţionale şi armonizarea 
cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar şi standardele europene, obligație pe care 
și-a asumat-o Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană.
    Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi 
sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la 
îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării. 
    Realizarea acestui obiectiv necesită adoptarea și implementarea unor politici adecvate de 
dezvoltare, concentrate pe nevoile reale ale populației, având  în rezultat servicii mai eficiente și 
mai bine organizate. 
    Politica adoptată de Republica Moldova menită să asigure îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
constă în regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care sunt 
fragmentate și dispersate în prezent.
    Procesul de regionalizare constă în concentrarea serviciilor furnizate către un grup de 
municipii/orașe într-o anumită zonă geografică definită de un bazin hidrografic sau/și de limite 
administrative (municipii, orașe, comune, raioane).
    În realizarea acestui proces, Strategia prevede unele măsuri, cum ar fi:

- asocierea autorităţilor administraţiei publice locale în structuri intercomunitare, în scopul
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dezvoltării în comun a serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie;
    - reorganizarea întreprinderilor apă-canal, care îşi vor extinde aria de prestare a serviciilor de 
alimentare cu apă şi sanitaţie către alte unităţi administrativ-teritoriale, devenind modele de 
întreprinderi viabile economic etc. Ţinta intermediară o reprezintă crearea unor companii 
regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru cel puţin 100 000 
de locuitori, cu un prag de excludere a comunităţilor cu mai puţin de 5 000 de persoane în cazul 
canalizării şi de 500 de persoane în cazul conectării la alimentarea cu apă potabilă. 
    Regionalizarea serviciilor are ca scop final crearea a 3-5 companii regionale, care să 
furnizeze/presteze servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru întreaga populaţie din 
Republica Moldova, cu excepţia satelor mici. 
    Regionalizarea este un element-cheie pentru îmbunătățirea eficienței infrastructurii și 
serviciilor locale de apă și canalizare, sub aspectul calității și costurilor, urmărind, în același 
timp, depașirea fragmentării actuale excesive din sector și realizarea economiilor de scară. 

3. CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONAL 
3.1. Cadrul legal și normativ

    În Republica Moldova, reglementarea sectorului de alimentare cu apă și de canalizare este 
asigurată prin:

Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, care stabileşte şi 
reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice în 
unităţile administrativ-teritoriale. 

Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999. Această lege reglementează 
relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi stabileşte norme referitoare la asigurarea 
persoanelor fizice şi juridice cu apă potabilă, la funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu 
apă potabilă şi la calitatea ei, răspunderea pentru încălcări în acest domeniu, stabileşte cerinţele 
pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului de alimentare cu apă şi necesită a fi revizuită în 
conformitate cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.  

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011, armonizată cu mai multe prevederi ale Directivelor 
europene, are ca scop crearea unui cadru legal pentru gestionarea, protecția și folosința eficientă 
a apelor de suprafață și a apelor subterane în baza evaluării, planificării și luării deciziilor în mod 
participativ.

Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 stabilește cadrul 
general de reglementare a descentralizării administrative pe baza principiilor de repartizare a 
competențelor între autoritățile publice. La domeniile proprii de activitate ale administrației 
publice locale se include și distribuirea apei potabile, construirea și întreținerea sistemelor de 
canalizare și de epurare a apelor. 

Legea privind serviciile publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002
stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi  organizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor.

Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 
13.12.2013 stabileşte cadrul legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare, cerințele și condițiile de încheiere a contractului de 
delegare a gestiunii. 

Legea privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)  nr. 436 din 
06.11.2003 prevede că consiliul local stabileşte în Statutul localității, pe care îl aprobă, condiţiile 
de cooperare a autorităţilor unităţii administrativ-teritoriale cu alte autorităţi ale  administraţiei 
publice din ţară şi cu autorităţile similare din străinătate, modul de aderare la organismele 
naţionale sau internaţionale în vederea protecţiei şi promovării intereselor comune.

Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat stabileşte 
principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele şi modalităţile de realizare, 
procedura de iniţiere şi de realizare a acestuia, drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale 
partenerului privat.  

Hotărârea Guvernului nr.476 din 04.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile standard și condițiile generale de selectare a parteneriatului public-privat 
prevede aspecte metodologice privind realizarea parteneriatelor publice-private, precum şi  
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documentele standard de aplicare, în acord cu bunele practici referitoare la procedurile standard 
privind iniţierea şi realizarea parteneriatelor public-private, monitorizarea şi încetarea acestora.

Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru  aprobarea Regulamentului privind 
cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în 
corpurile de apă pentru localitățile urbane și rurale. Scopul prezentului Regulament este 
stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale privind colectarea, depozitarea, 
epurarea şi deversarea apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv a cerinţelor de 
exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a 
tehnologiilor şi a proceselor adecvate. 
    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 243-247 din 01.11.2013. Scopul Regulamentului 
este de a reglementa condițiile de deversare a substanţelor prioritar periculoase în corpuri de apă 
de suprafaţă și subterane sau pe terenuri ale fondului apelor;
    Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.741 din 18.12.2014  cu 
privire la aprobarea  Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a  tarifelor pentru 
serviciul  public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33-38 din 13.02.2015. Metodologia are drept scop 
stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate. 

3.2. Cadrul instituțional 
    Autoritățile administrației publice locale
    Autorităţile deliberative ale unităților administraiv-teritoriale au competenţa exclusivă privind 
înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor 
proprietate publică din infrastructura tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale 
aferente acestui serviciu. 
    Potrivit Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 
13.12.2013, consiliile locale decid în tot ceea ce privește:
    • elaborarea și implementarea planurilor proprii de dezvoltare și de funcționare, pe termen 
scurt, mediu și lung, a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    • aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
    • administrarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, ca parte a 
infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale;
    • aprobarea regulamentelor și a caietului de sarcini ale serviciului;
    • adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentației privind organizarea și derularea 
procedurii de delegare a gestiunii;
    • aprobă indicatorii de performanță ai serviciului etc.

Operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
    Aproximativ 38 de operatori furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare în mediul urban, organizați din punct de vedere juridic în societăți pe acțiuni („Apă-
canal Chișinău” S.A., „Servicii comunale Florești” S.A., „Apă-canal Leova” S.A., „Apă-Termo 
Ceadîr-Lunga” S.A., „Regia Apă-canal Orhei” S.A., „Regia Apă-canal Soroca” S.A., „Amen-
Ver Hîncești” S.A.) sau întreprinderi municipale. Dintre aceștia, 7 pot fi numiți operatori 
regionali, deoarece furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare orașului, 
precum și localităților  învecinate. În mediul rural, acest serviciu este asigurat, fie de autoritățile 
publice locale, în regim de gestiune directă, fie de întreprinderi individuale, societăți cu 
răspundere limitată sau  asociaţiile consumatorilor de apă, în regim de gestiune delegată.
    Agenţia Naţională pentru Reglementare Energetică 
    Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este autoritatea națională responsabilă 
de reglementarea și monitorizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, 
competentă să exercite următoarele atribuții:
    - eliberarea de licenţe operatorilor care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
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    - avizarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele 
pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    - monitorizarea şi controlul activității operatorilor care furnizează/prestează serviciul la nivel 
de regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite 
prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii;
    - elaborarea și aprobarea legislației secundare, în calitatea sa de autoritate de reglementare.
    În reglementarea, dezvoltarea și monitorizarea sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, 
un rol nu mai puțin important îl joacă următoarele autorități publice: 
    - Cancelaria de Stat;
    - Ministerul Mediului şi instituţiile subordonate: Agenţia Apele Moldovei, Inspectoratul 
Ecologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Serviciul Hidrometeorologic de 
Stat, Expediţia Hidrogeologică “EHGeoM”, Institutul de Ecologie şi Geografie;
    - Ministerul Sănătăţii prin Centrul Naţional de Sănătate Publică și oficiile teritoriale a 
Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății;
    - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, iar la nivel regional Agenţiile de 
Dezvoltare Regională (Nord, Sud, Centru), care acordă suport în implementarea proiectelor de 
infrastructură în domeniul AAC cât și suport în planificarea strategică a sectorului;
    - Ministerul Finanţelor;
    - Biroul Naţional de Statistică.
    La nivel naţional se evidenţiază asociații neguvernamentale cu interese de importanţă majoră, 
şi anume Asociaţia operatorilor de apă din Republica Moldova ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) 
şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), Asociația Patronală a Serviciilor 
Publice din Republica Moldova.

4. REGIONALIZAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 
ȘI DE CANALIZARE. ETAPELE IMPLEMENTĂRII CADRULUI 

INSTITUȚIONAL
4.1. Elementele instituționale ale regionalizării

    În Republica Moldova, regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 
urmează să fie iniţiată, promovată şi motivată de Guvern, iar deciziile vor fi luate de consiliile 
locale şi municipale. Scopul procesului de regionalizare este de a asista autoritățile publice locale 
în crearea operatorilor regionali și întărirea capacităților de a controla în mod eficient activitatea 
acestora.
    Regionalizarea se realizează prin intermediul a trei elemente instituţionale: 
    •  Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu statut de 
persoană juridică, înființată, în condițiile legii, de autoritățile administrației publice locale pentru 
realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare regională.
    •  Operatorul Regional reprezintă o societate comercială cu capital social public, înfiinţată de 
toți sau de o parte din membrii asociației de dezvoltare intercomunitară, căruia i se atribuie în 
mod direct contractul de delegare a gestiunii.
    • Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor. Autoritățile administrației publice locale, 
membre a asociației de dezvoltare intercomunitară deleagă împreună, gestiunea serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare către Operatorul Regional, printr-un contract unic de 
delegare a gestiunii serviciului public.
    Relația dintre aceste entități va fi reglementată prin statutul Asociației de dezvoltare 
intercomunitară, actul constitutiv al operatorului regional și contractul de delegare a gestiunii.
    Autoritățile publice locale participă cu aport la capitalul social al operatorului regional, aprobă 
actul constitutiv al operatorului regional, precum și actul constitutiv și statutul ADI, prin care 
aceasta din urmă este învestită să exercite o serie de atribuții, drepturi și obligații, pentru și în 
numele unităților administrativ-teritoriale membre, în ceea ce privește exclusiv serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare.
    ADI va fi principalul interlocutor al operatorului regional ca interfață de discuții și cu rol de 
coordonare și va reprezenta interesele comune ale membrilor săi în ceea ce privește serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare, în principal privind:
    - Strategia comună de dezvoltare;
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    - Semnarea și monitorizarea contractului de delegare;
    - Politica tarifară;
    - Controlul activității și performanțelor operatorului regional.
    Prin contractul de delegare a gestiunii, care constituie un instrument juridic eficace și 
recunoaște obiectivul Operatorului de a dobândi mai multă eficiență, de a-și dezvolta propriile 
sale capacități de autofinanțare bazate pe un sistem regional veritabil de gestiune a activelor, pe 
un proces managerial și decizional profesional și autonom, se vor introduce și aplica drepturi și 
obligații detaliate, operaționale și echilibrate pentru Delegatar și pentru Operator. 
    „Delegare”  înseamnă: 
    - dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în 
cadrul ariei de competență teritorială a autorității delegante.
    - dreptul exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile delegate, precum și investițiile 
privind reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea ariei delegării. 
    Deci, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor este actul juridic, încheiat în formă scrisă, 
prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de 
delegatar atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, 
dreptul și obligația de a presta/furniza integral serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare, inclusiv dreptul și obligația de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.
    Astfel, operatorul regional este responsabil pentru furnizarea/prestarea serviciului către 
utilizatori, cât și pentru administrarea, operarea, întreținerea, îmbunătățirea, reînnoirea și 
extinderea, acolo unde este cazul, a tuturor mijloacelor fixe ce fac obiectul contractului.
    Conform Legii nr. 303 din 13.12.2013, infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă 
și canalizare (sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare) aparțin domeniului public.  
Prin urmare, atât infrastructura existentă la data semnării contractului de delegare a gestiunii, cât 
și bunurile aferente infrastructurii care rezultă din investiții derulate în perioada executării 
contractului de delegare sunt bunuri publice care aparțin unităților administrativ-teritoriale și 
care urmează să fie returnate proprietarului lor la încetarea contractului de delegare. 
    Politica tarifară are ca țintă recuperarea completă a costurilor și este aplicată de către 
operatorul regional în conformitate cu reglementările aplicabile emise de ANRE, sub controlul și 
cu aprobarea unității administrativ-teritoriale. 
    Proprietatea asupra bunurilor publice și responsabilitatea pentru furnizarea/prestarea 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, la costuri suportabile, le revin în continuare 
autorităților locale. Regionalizarea presupune ca grupuri de autorități locale dintr-o regiune 
specifică să îsi coordoneze eforturile în vederea implementării programelor de dezvoltare 
regională și gestiunea serviciilor.
    Este recomandabil ca procesul de regionalizare sa fie coordonat și mediat de Consiliul 
Raional, având în vedere funcția și autoritatea pe care o are la nivel local.

4.2. Etapele implementării 
    Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe principalul document din 
sector Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie(2014-2028), precum şi alte politici de dezvoltare 
a Republicii Moldova. Acest cadru vizează îmbunătăţirea politicilor naţionale şi armonizarea 
cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar şi standardele europene, obligație pe care 
și-a asumat-o Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană.

ETAPA 1: Etapa Pregătitoare.  Studiul De Oportunitate
    Obiectivele acestei etape sunt următoarele: (i) clarificarea cadrului legal, instituţional şi 
financiar al reformei; (ii) pregătirea unui plan de alimentare cu apă și sanitație (Master Plan) care 
să îngusteze gama opţiunilor de agregare şi să descrie necesităţile de investiţii; (iii) generarea 
interesului în rândul consiliului local pentru procesul dat. 
    Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, Consiliile Locale 
ar trebui să ia decizia cu privire la strategia şi gestionarea operatorului lor comun.
    Înființarea, organizarea, funcționarea și gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare sunt fundamentate pe baza unor studii de oportunitate (numit studiu de fezabilitate  
pentru fundamentarea și identificarea soluțiilor optime de delegare a gestiunii în art.13 alin. (14) 
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din Legea nr.303 din 13.12.2013) care vor analiza următoarele elemente:
    - nevoile comunităților locale;
    - mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale localităților;
    - starea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare existente;
    - posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării 
ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare;
    - raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
    Activitățile care urmează a fi întreprinse în această etapă:
    1. Elaborarea de către autoritățile publice locale a unui studiu privind înființarea, organizarea, 
funcționarea și gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în comun, prin 
asociația de dezvoltare intercomunitară.
    2. Adoptarea deciziilor consiliilor locale de aprobare a studiului privind înființarea, 
organizarea, funcționarea și gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în comun, 
în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii. 
    3. În temeiul studiului, consiliile locale și raionale vor adopta decizia privind alegerea 
modalității de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.
    Acest studiu de oportunitate va sta, de asemenea, la baza înființării Operatorului Regional.

ETAPA 2. Înființarea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
    Activitățile care urmează a fi întreprinse în această etapă:
    1. Această etapă demarează cu stabilirea unităţilor administrativ-teritoriale care vor participa 
la înfiinţarea ADI, respectiv a operatorului regional.
    2. Elaborarea și negocierea Actului Constitutiv şi Statutului ADI
    În acest sens, viitorii asociaţi trebuie să convină asupra următoarelor aspecte importante:
    - Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru;
    - Drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
    - Contribuţia fiecărui asociat la patrimoniul ADI;
    - Structura organelor de conducere;
    - Componenţa nominală a organelor de conducere;
    - Procesul de adoptare a hotărârilor în cadrul structurii.
    3. Aprobarea asocierii şi a formelor finale ale Actului Constitutiv şi Statutului ADI prin decizii 
ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;
    4. Semnarea Actului Constitutiv şi Statutului ADI de către preşedinţii consiliilor raionale, 
primari pentru unităţile administrativ-teritoriale membre;
    5. Depunerea de către fiecare unitate administrativ-teritorială asociată a contribuţiei sale la 
patrimoniul iniţial al ADI şi punerea la dispoziţie a sediului ADI;
    6. Dobândirea personalităţii juridice de către ADI, prin înregistrarea în Registrul de Stat al 
Organizațiilor necomerciale.

ETAPA 3: Înființarea Operatorilor Regionali 
    Punctul de plecare în înfiinţarea Operatorului Regional este reprezentat de hotărârile 
consiliilor locale şi raionale privind aprobarea studiului de oportunitate privind înfiinţarea, 
organizarea, funcţionarea şi gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în comun.
    Operatorul Regional poate fi înfiinţat plecându-se de la operatorii existenţi, într-una dintre 
următoarele modalităţi:
    - Prin reorganizarea administrativă a fostelor întreprinderi municipale de interes local  într-o 
societate comercială, urmată de majorarea capitalului social al acesteia prin aporturi de capital 
ale tuturor sau unei părţi dintre membrii ADI;
    - Prin majorarea capitalului unei societăţi comerciale existente (deja deţinută de o unitate 
administrativ-teritorială - principala societate comercială din sector existentă în raion) prin 
aporturi de capital ale tuturor sau unei părţi dintre membrii ADI care devin astfel acţionari ai 
Operatorului Regional;
    - Prin înfiinţarea unei societăţi comerciale noi, cu capital social integral public, care are drept 
acţionari doar unităţi administrativ-teritoriale din zona în care Operatorul Regional va furniza 
serviciul şi care sunt totodată şi membri ai ADI.
Activitățile care urmează a fi întreprinse în vederea înființării Operatorului Regional:
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    1. Înfiinţarea unui comitet de negociere pentru stabilirea aportului fiecărei autorități locale la 
capitalul social al Operatorului Regional, ale cărui concluzii să fie consemnate într-un raport de 
negociere. (Această activitate este opţională, însă creează premisele unei analize detaliate 
anterior înfiinţării operatorului).
    2. Agrearea unei forme a Actului Constitutiv al societăţii comerciale nou-înfiinţate sau 
rezultate din reorganizare.
    Următoarele elemente principale vor fi luate în discuţie atunci cînd se convine asupra formei 
finale a Actului Constitutiv al Operatorului Regional:
    - Obiectul de activitate al Operatorului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;
    - Clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii operatorului de 
către organele statutare, controlul acesteia de către acţionari prin intermediul ADI, precum şi 
documentele la care aceştia vor putea să aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercita controlul;
    - Modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor; 
    - Modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
    3. Adoptarea deciziilor autorităţilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre 
ale ADI, care sunt viitorii acţionari ai Operatorului Regional, privind participarea lor la capitalul 
social al operatorului, privind aprobarea Actului Constitutiv, privind desemnarea reprezentanţilor 
care vor semna Actul Constitutiv, precum şi a persoanei care va reprezenta interesele fiecărei 
autorități locale acţionare în adunarea generală a acţionarilor Operatorului Regional;
    4. Semnarea Actului Constitutiv al Operatorului Regional;
    5. Înregistrarea Operatorului Regional, conform legii, la Camera Înregistrării de Stat.
    Etapele ulterioare înfiinţării Operatorului Regional.
    După ce Operatorul este înfiinţat, este necesar de prevăzut:
    - Asigurarea transferului/angajării de personal în noua societate comercială;
    - Obţinerea autorizaţiilor/ permiselor/ licenţelor de funcţionare (de asemenea transferul  
acestora de la foştii operatori, dacă este posibil);
    - Stabilirea structurii organizatorice a noului Operator;
    - Definitivarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Operatorului, cu 
avizul conform al ADI;
    - Întocmirea unui plan de acţiune privind consolidarea operatorului nou-înfiinţat.
    ETAPA 4: Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
    În procesul de delegare a serviciului către Operatorul Regional trebuie avute în vedere 
următoarele activități:
    1. Întocmirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de ADI având ca 
obiect de activitate serviciul de apă şi de canalizare, a unui studiu de specialitate privind 
stabilirea indicatorilor de performanţă ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor; 
    2. Elaborarea de către ADI a Regulamentului de organizare /funcţionare şi a Caietului de 
sarcini pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
    3. Adoptarea de decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale privind aprobarea 
Regulamentului de organizare/funcţionare şi a Caietului de sarcini pentru serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare, inclusiv a indicatorilor de performanţă ai serviciului furnizat/prestat 
utilizatorilor;
    4. Adoptarea de decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii, precum şi a atribuirii directe a contractului de delegare a 
gestiunii către Operatorul Regional;
    5. Semnarea Contractului de delegare de către preşedintele ADI, pentru şi în numele unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acordat de acestea.
    Este recomandat ca procesul de negociere să fie uniform și un singur contract de delegare a 
gestiunii va fi semnat de către ADI, mandatată în acest sens de către autoritățile administrativ-
teritoriale implicate.
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Fişa actului juridic

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 112 
din  02.07.2014 

pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova,
pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte

Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 442 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului 
menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite 
depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI         Igor CORMAN

    Nr. 112. Chişinău, 2 iulie 2014.
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RO RO 1 

PREAMBUL 

REGATUL BELGIEI, 

REPUBLICA BULGARIA, 

REPUBLICA CEHĂ, 

REGATUL DANEMARCEI, 

REPUBLICA FEDERALĂ A GERMANIEI, 

REPUBLICA ESTONIA, 

IRLANDA, 

REPUBLICA ELENĂ, 

REGATUL SPANIEI, 

REPUBLICA FRANCEZĂ, 

REPUBLICA CROAȚIA, 

REPUBLICA ITALIANĂ, 

REPUBLICA CIPRU, 

REPUBLICA LETONIA, 

REPUBLICA LITUANIA, 

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, 

UNGARIA, 

REPUBLICA MALTA, 

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, 

REPUBLICA  AUSTRIA, 

REPUBLICA POLONĂ 

,REPUBLICA PORTUGHEZĂ, 

ROMÂNIA, 

REPUBLICASLOVENIA, 

REPUBLICA SLOVACĂ, 

REPUBLICA FINLANDA, 

REGATUL SUEDIEI, 

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, 

părțile contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în continuare denumite drept „State Membre‟, 

UNIUNEA EUROPEANĂ, în continuare denumită drept „Uniune‟sau „UE‟și 



RO RO 2 

COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, în continuare denumită  drept 

„EURATOM‟ 

pe de o parte, și 

REPUBLICAMOLDOVA 

pe de altă parte, 

în continuare denumite împreună drept „Părți‟ 

– AVÂND ÎN VEDERE valorile comune și legăturile puternice ale Părților, care au fost

stabilite în trecut prin Acordul de Parteneriat și Cooperare și sunt dezvoltate în cadrul

Politicii Europene de Vecinătate și Parteneriatului Estic, și recunoscând dorința comună

a Părților de a dezvolta, consolida și extinde relațiile lor în continuare;

– RECUNOSCÂND aspirațiile europene și alegerea europeană a RepubliciiMoldova;

– RECUNOSCÂND că valorile comune pe baza cărora Uniunea Europeană este construită

- și anume: democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și
supremația legii–stau de asemenea la baza asocierii politice și integrării economice,

precum este prevăzut în prezentul Acord;

– LUÂND ÎN CONSIDERAȚIE faptul că prezentul Acord nu va aduce prejudicii și lasă

deschisă calea pentru viitoarele evoluții progresive în relațiile UE – Republica Moldova;

– RECUNOSCÂND că Republica Moldova, ca țară europeană, împărtășește o istorie

comună și valori comune cu Statele Membre ale Uniunii Europene, se angajează să pună

în aplicare și să promoveze aceste valori; care, pentru Republica Moldova, inspiră

alegerea sa europeană;

– RECUNOSCÂND importanța Planului comun de Acțiuni UE-Moldova din cadrul PEV

din februarie 2005 în consolidarea relațiilor dintre UE și Republica Moldova și

susținând mișcarea înainte a procesului de reformă și armonizare în Republica

Moldova, astfel contribuind la integrarea economică treptată și aprofundarea asocierii

politice;

– ANGAJÂNDU-SE să consolideze respectarea libertăților fundamentale, drepturilor

omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, principiilor

democratice, supremației legii și bunei guvernări;

– REAMINTIND în special voința lor de a promova drepturile omului, democrația și
supremația legii, inclusiv prin cooperarea în acest scop în cadrul Consiliului Europei;

– DORIND să contribuie la dezvoltarea politică și social-economică a Republicii Moldova,

prin cooperarea cât mai amplă într-un șir vast de domenii de interes comun, inclusiv în

domeniile de bună guvernare, justiție, libertate și securitate, integrare comercială și

cooperare economică sporită, politică de încadrare în câmpul muncii și socială,

management financiar, administrare publică și reforma serviciului public, participarea

societății civile, dezvoltarea instituțională, reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă;
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– ANGAJÂNDU-SE să respecte toate principiile și prevederile Cartei ONU, Organizației 

pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în particular ale Actului Final de la 

Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, 

documentelor finale ale Conferințelor de la Madrid ș i  Viena din 1991 și 1992, 

respectiv,  ale Cartei de la Paris pentru o Europă Nouă din 1990, precum și ale 

Declarației Universale a Națiunilor Unite cu privire la drepturile omului din 1948 și 

Convenției Europene pentru protecția drepturilor omului și libertăților fundamentale 

din 1950; 
 

– REAMINTIND voința lor de a promova pacea și securitatea la nivel internațional, 

precum și de a se implica în multilateralismul efectiv și soluționarea pașnică a litigiilor, 

în special prin cooperarea cu acest scop în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); 

 

– RECUNOSCÂND importanța participării active a Republicii Moldova la formatele 

regionale de cooperare; 
 

– DORIND să dezvolte în continuare un dialog politic permanent privind chestiunile 

bilaterale și internaționale de interes mutual, inclusiv privind aspectele regionale, luând 

în considerație Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) a Uniunii Europene, 

inclusiv Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC); 
 

– LUÂND ÎN CONSIDERAȚIE dorința Uniunii Europene de a susține efortul 

internațional în consolidarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova 

și de a contribui la reintegrarea țării; 
 

– RECUNOSCÂND importanța angajamentului Republicii Moldova privind soluționarea 

viabilă a conflictului transnistrean și angajamentului UE de a susține reabilitarea în 

perioada post-conflict; 
 

– ANGAJÂNDU-SE să prevină și să combată toate formele de crimă organizată, trafic de 

ființe umane și corupție și să intensifice cooperarea în lupta împotriva terorismului; 
 

– ASUMÂNDU-ȘI să aprofundeze dialogul lor și cooperarea în domeniile ce vizează 

mobilitatea, migrația, azilul și gestionarea frontierelor în spiritul cadrului de politică 

externă a UE privind migrația în scopul cooperării în domeniul migrației legale, inclusiv 

a migrației circulare și combaterii migrației ilegale, precum și asigurării implementării 

eficiente a acordului de readmisie; 
 

– RECUNOSCÂND măsurile treptate întreprinse întru acordarea regimului fără vize pentru 

cetățenii Republicii Moldova la timpul oportun, dacă vor exista condițiile de mobilitate 

gestionată și sigură; 
 

– CONFIRMÂND faptul că prevederile prezentului Acord care cad sub incidența Părții III, 
Titlul V al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ob l igă  Rega tu l  

Un i t  a l  Mar i i  Br i t an i i  ș i  I r l and a  drep t  Păr ț i  Cont rac t an te  separate, și nu 

ca parte a Uniunii Europene, doar dacă Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit al 

Marii Britanii și/sau Irlanda nu au înștiințat în comun Republica Moldova d e s p r e  

f a p t u l  c ă  Regatul Unit sau Irlanda are obligații ca parte a Uniunii Europene în 

conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei în ceea ce privește domeniul Libertate, Securitate și Justiție, anexat la Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. Dacă Regatul Unit al Marii Britaniiși/sau 

Irlanda vor înceta obligațiile lor ca parte a Uniunii Europene în conformitate cu 
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Articolul 4a a Protocolului nr. 21, Uniunea Europeană, împreună cu Regatul Unit 

al Marii Britanii și/sau Irlanda vor informa imediat Republica Moldova desp re  

o r i ce  sch imbare  în poziția lor, în acest caz aceștia rămânând legați de prevederile 

Acordului în dreptul lor propriu. Același lucru se referă și la Danemarca, în 

conformitate cu Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratate; 
 

– ANGAJÂNDU-SE să respecte principiile economiei de piață liberă și confirmând 

disponibilitatea Uniunii Europene de a contribui la realizarea reformelor economice în 

Republica Moldova; 
 

– ANGAJÂNDU-SE să respecte necesitățile de protecție a mediului, inclusiv cooperarea 

trans-frontalieră și implementarea acordurilor internaționale multilaterale; și să 

respecte principiile dezvoltării sustenabile; 
 

– DORITOARE să realizeze integrarea economică treptată în piața internă a UE precum 

este prevăzut în prezentul Acord, inter alia, prin Zona de Liber Schimb Aprofundată și 
Cuprinzătoare (DCFTA), ca parte integrală a prezentului Acord; 

 

– DORIND să creeze o Zonă de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare, care va 

prevedea armonizarea amplă a reglementărilor și liberalizarea accesului la piață, în 

conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru al 

Organizației Mondiale a Comerțului a Părților; și aplicarea transparentă a acestor 

drepturi și obligații; 
 

– CREZÂND că prezentul Acord va crea un nou climat pentru relațiile economice dintre 

Părți, și în special pentru dezvoltarea comerțului și investițiilor, precum și va stimula 

concurența, care constituie factori hotărâtori pentru restructurarea și modernizarea 

economiei; 
 

– ANGAJÂNDU-SE să sporească securitatea aprovizionării cu energie, să faciliteze 

dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare, să sporească integrarea piețelor și ajustarea 

reglementărilor cu elementele cheie ale acquis-ului comunitar al UE și să promoveze 

eficiența energetică și utilizarea surselor de energie regenerabile; 
 

– RECUNOSCÂND necesitatea cooperării sporite în sectorul energetic, precum și 
angajamentul Părților de a implementa Tratatul Comunității Energetice; 

 

– DORIND să îmbunătățească nivelul de siguranță al sănătății publice și protecției 

sănătății umane drept premisă pentru dezvoltarea sustenabilă și creșterea economică; 
 

– ANGAJÂNDU-SE să sporească contactele interumane, inclusiv prin cooperare și 
schimburi în domeniile de cercetare și dezvoltare, educației și culturii; 

 

– ANGAJÂNDU-SE să promoveze cooperarea trans-frontalieră și inter-regională, în 

spiritul relațiilor de bună vecinătate; 
 

– RECUNOSCÂND angajamentul Republicii Moldova de a armoniza treptat legislația sa 

în sectoarele relevante cu legislația Uniunii Europene și de a o implementa efectiv; 
 

– RECUNOSCÂND angajamentul Republicii Moldova de a dezvolta infrastructura sa 

administrativă și instituțională în măsura necesară pentru aplicarea prezentului Acord; 
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– ȚINÂND CONT de dorința Uniunii Europene de a acorda susținere pentru 

implementarea reformelor și utiliza toate instrumentele disponibile de cooperare și 

asistență tehnică, financiară și economică în acest efort; 
 

 

AU CONVENIT ASUPRA URMĂTOARELOR: 
 

 

Articolul 1 
 

Obiectivele 
 

1. Prin prezentul Acord, se instituie o Asociere între Uniune și Statele Membre ale acesteia, 

pe de o parte, și Republica Moldova,pe de altă parte. 
 

2. Scopurile acestei Asocieri sunt: 
 

(a)    a promova asocierea politică și integrarea economică între Părți în baza valorilor 

comune și legăturilor strânse, inclusiv prin creșterea participării Republicii 

Moldova în politicile, programele și agențiile UE; 
 

(b) a fortifica cadrul de dialog politic consolidat în toate domeniile de interes reciproc, 

ceea ce va contribui la dezvoltarea unor relații politice strânse între Părți; 
 

(c)  a contribui la consolidarea democrației și stabilității politice, economice și 
instituționale în Republica Moldova; 

 

(d) a promova, păstra și consolida pacea și stabilitatea pe dimensiunea regională 

și internațională, inclusiv prin unirea eforturilor pentru a elimina sursele de 

tensiune, sporirea securității frontierelor, promovarea cooperării trans-frontaliere și 
relațiilor de bună vecinătate; 

 

(e)    a susține și spori cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității cu scopul 

de a consolida statul de drept și respectarea drepturilor omului și ale libertăților 

fundamentale, precum și în domeniul mobilității și contactelor interumane; 
 

(f) a susține eforturile Republicii Moldova în dezvoltarea potențialului său economic 

prin intermediul cooperării internaționale, precum și prin armonizarea legislației 

sale la legislația Uniunii Europene; 
 

(g) a crea condiții pentru relații economice și comerciale sporite care vor conduce la 

integrarea treptată a Republicii Moldova pe Piața Internă a UE, precum este stipulat 

în prezentul Acord, inclusiv prin crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundată și 
Cuprinzătoare care va prevedea armonizarea amplă a cadrului de reglementare și 
liberalizarea accesului pe piață, în conformitate cu  drepturile și obligațiile care 

decurg din calitatea de membru al OMC; și la aplicarea transparentă a acestor 

drepturi și obligații; și 
 

(h) a crea condiții pentru cooperare mai strânsă în alte domenii de interes reciproc. 
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Exonerare de răspundere: Notați vă rog faptul că aceste documente sunt puse la dispoziție doar 

în scopuri de informare și nu reprezintă versiunea finală a Acordului de Asociere.Textele care au 

fost inițializate vor fi supuse revizuirii juridico-lingvistice și legale înainte de finalizarea 

Acordului de Asociere. Textele nu acordă nici un fel de drepturi, și nici nu creează obligații 
legale de drept public internațional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITLUL I 

PRINCIPII GENERALE 
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TITLUL I 

PRINCIPII GENERALE 

Articolul 2 
 

1. Respectarea principiilor democratice, drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, 

conform celor proclamate în Declarația universală a drepturilor omului și celor 

definite în Convenția europeană privind drepturile omului, Actul Final din 1975 al 

Conferinței cu privire la securitate și cooperare în Europa și Carta de la Paris pentru o 

nouă Europă din 1990 formează baza politicilor interne și externe ale Părților și 
constituie un element esențial al prezentului Acord. Combaterea proliferării armelor de 

distrugere în masă, materialelor conexe și mijloacelor de transport a acestora constituie 

de asemenea un element esențial al prezentului Acord. 
 

2. Părțile reiterează angajamentul lor față de principiile economiei de piață liberă, 

dezvoltării durabile și multilateralismului efectiv. 
 

3. Părțile își reafirmă să respecte principiile statului de drept și de bună guvernare, precum 

și obligațiile lor internaționale, în special în cadrul ONU, Consiliului Europei și 
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. 

 

4. Părțile se angajează să promoveze cooperarea și relațiile de bună vecinătate, inclusiv 

cooperarea în dezvoltarea proiectelor de interes comun, în special a proiectelor ce 

vizează prevenirea și combaterea corupției, activităților criminale, organizate sau de alt 

gen, inclusiv a celor cu caracter trans-național, și terorismului. Acest angajament 

constituie un factor cheie în dezvoltarea relațiilor și cooperării dintre Părți și contribuie 

la pacea și stabilitatea la nivel regional. 
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TITLUL II 
 

 

DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMA, COOPERAREA ÎN 

DOMENIUL POLITICII EXTERNE ȘI DE SECURITATE



RO RO 10 

 

 

TITLUL II 
 

 

DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMA, COOPERAREA ÎN DOMENIUL 

POLITICII EXTERNE ȘI DE SECURITATE 
 

 

Articolul 3 
 

Scopurile dialogului politic 
 

1. Dialogul politic între Părți în toate domeniile de interes reciproc, inclusiv în chestiunile 

externe și de securitate, precum și cele legate de reforma internă va fi în continuare 

dezvoltat și consolidat. Aceasta va spori eficacitatea cooperării politice și va promova 

convergența pe probleme externe și de securitate. 
 

2.          Scopurile dialogului politic sunt: 
 

(a) a aprofunda asocierea politică și spori convergența și eficacitatea politică și cea a 

politicii de securitate; 
 

(b) a promova stabilitatea și securitatea la nivel internațional pe baza multilateralismului 

efectiv; 
 

(c) a consolida cooperarea și dialogul dintre Părți privind securitatea la nivel 

internațional și gestionarea crizei, în special pentru a aborda provocările și 

pericolele principale globale și regionale; 
 

(d) a încuraja cooperarea orientată spre rezultate și practică între Părți pentru a atinge 

pacea, securitatea și stabilitatea pe continentul European; 
 

(e) a consolida respectarea principiilor democratice, supremației legii și bunei guvernări, 

drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor 

care aparțin minorităților și a contribui la consolidarea reformelor politice interne; 
 

(f)  a dezvolta dialogul și aprofunda cooperarea Părților în domeniul securității și 
apărării; și 

 

(g) a respecta și promova principiile suveranității și integrității teritoriale, inviolabilității 
hotarelor și independenței. 

 

 

Articolul 4 
 

Reforma internă 
 

Părțile vor coopera la dezvoltarea, consolidarea și sporirea stabilității și eficacității instituțiilor 

democratice și statului de drept; în asigurarea respectării drepturilor omului și libertăților 

fundamentale; realizarea în continuare a progresului în reformarea sistemului judiciar și a 

cadrului legal, astfel încât să asigure independența sistemului judiciar, să consolideze capacitatea 

administrativă a acestuia și să garanteze imparțialitatea și eficacitatea organelor de drept; în 

continuarea reformei administrației publice și în dezvoltarea unui serviciu public responsabil, 

eficient, transparent și profesionist; și în asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, în 

particular în vederea sporirii cooperării internaționale în combaterea corupției și asigurarea 

implementării efective a instrumentelor legale internaționale relevante, precum este Convenția 
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Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 2003. 
 

 

Articolul 5 
 

Politica externă și de securitate 
 

1. Părțile vor intensifica dialogul și cooperarea lor și vor promova convergența treptată în 

domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv a Politicii de Securitate și Apărare 

Comune (PSAC), și vor aborda în particular chestiunile de prevenire a conflictelor și de 

gestionare a situațiilor de criză, stabilitate regională, dezarmare, non-proliferare, 

controlul armamentelor și controlul exporturilor. Cooperarea se ba baza pe valori comune 

și interese mutuale și va avea drept scop sporirea convergenței și eficacității, utilizînd 

forurile bilaterale, internaționale și regionale. 
 

2. Părțile reafirmă angajamentul lor față de principiile respectării suveranității și integrității 
teritoriale, inviolabilității hotarelor și independenței, conform celor stabilite în Carta 

ONU și Actul Final de la Helsinki din 1975 al Conferinței cu privire la securitate și 
cooperare în Europa, precum și angajamentul lor de a promova aceste principii în 

relațiile lor bilaterale și multilaterale. 
 

 

Articolul 6 
 

Curtea Penală Internațională 
 

1. Părțile reafirmă faptul că cele mai grave crime de preocupare pentru comunitatea 

internațională în general nu trebuie să treacă nepedepsite și că trebuie să fie asigurată o 

urmărire penală efectivă a acestora prin întreprinderea măsurilor la nivel național și 

internațional, incluzînd Curtea Penală Internațională (CPI). 
 

2. Părțile consideră că crearea și funcționarea efectivă a CPI constituie o evoluție 

importantă pentru pacea și justiția la nivel internațional. Părțile convin să susțină CPI 

prin implementarea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a 

instrumentelor conexe ale acesteia, acordând o atenție cuvenită păstrării integrității 
acesteia. 

 

 

Articolul 7 
 

Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză  
 

Părțile vor consolida cooperarea practică în prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de 

criză, în particular în vederea participării posibile a Republicii Moldova în operațiile civile și 
militare de gestionare a situațiilor de criză conduse de UE, precum și în exercițiile și instruirile 

relevante, de la caz la caz și ca urmare a invitației posibile din partea UE. 
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Articolul 8  

 

 

Stabilitatea în regiune 

 

1. Părțile vor intensifica eforturile lor comune pentru a promova stabilitatea, securitatea și 

dezvoltarea democratică în regiune, și în particular vor lucra împreună întru soluționarea 

pașnică a conflictelor regionale. 
 

 
 

2. Părțile reiterează angajamentul lor pentru o soluție durabilă a problemei transnistrene, cu 

respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum 

și pentru facilitarea în comun a reabilitării în perioada post-conflict. Până la 

soluționarea acesteia, și fără a aduce atingere formatului de negociere stabilit, 

problema transnistreană va constitui unul din subiectele principale pe agenda 

dialogului politic și cooperării dintre Părți, precum și în dialogul și 

cooperarea cu alți actori internaționali interesați. 
 

3. Aceste eforturi vor urma principiile în general împărtășite de menținere a păcii și 
securității în conformitate cu cele stabilite în Carta ONU, Actul Final de la Helsinki din 

1975 al Conferinței cu privire la securitate și cooperare în Europa și alte documente 

multilaterale relevante. 
 

 

Articolul 9 
 

Armele de distrugere în masă 
 

1. Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) și  a mijloacelor 

de livrare a acestora, atât către state, cat și  către actori non-statali, 

reprezintă una din cele mai serioase amenințări pentru pacea și stabilitatea pe plan 

internațional. Prin urmare, Părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea 

proliferării ADM și mijloacelor de livrare a acestora prin conformarea deplină cu și 

implementarea la nivel național a obligațiilor lor existente în conformitate cu tratatele și 
acordurile internaționale cu privire la dezarmare și neproliferare, și a altor obligații 
internaționale relevante. Părțile convin asupra faptului că această prevedere constituie 

un element esențial al prezentului Acord. 
 

2. În plus, Părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de 

distrugere în masă și mijloacelor de livrare a acestora prin: 
 

(a) întreprinderea pașilor pentru a ratifica, sau a adera la și implementa pe deplin toate 

instrumentele internaționale relevante; și  
 

(b) instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor na ționale care să 

controleze atât exporturile, cât și tranzitul mărfurilor legate de ADM, inclusiv 

utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în legătură cu ADM și care să 

prevadă sancțiuni eficiente în cazul încălcării controalelor exporturilor. 
 

3. Părțile convin asupra stabilirii unui dialog politic permanent care va însoți și și va 

consolida aceste elemente. 
 

Articolul 10
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Arme de calibru mic și armament ușor și controlul 

exporturilor de arme convenționale 
 

1. Părțile recunosc că fabricarea, transferarea și circulația ilicită a armelor de 

calibru mic și armamentului ușor (SALW), inclusiv a muniției acestora, 

acumularea excesivă, gestionarea neadecvată, rezervele securizate 

neadecvat și răspândirea necontrolată a acestora continuă să reprezinte o 

amenințare serioasă pentru pacea și securitatea internațională. 
 

 

2. Părțile convin să respecte și să implementeze pe deplin obligațiile lor 

respective pentru a aborda comerțul ilicit cu arme de calibru mic și 
armament ușor (SALW), inclusiv cu muniția acestora, în conformitate cu 

acordurile internaționale existente și rezoluțiile Consiliului de Securitate al 

ONU, precum și angajamentele lor din cadrul altor instrumente 

internaționale aplicabile în acest domeniu, precum este Programul de 

Acțiuni ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit 

cu arme de calibru mic și armament ușor (SALW), în toate aspectele 

acestuia. 
 

3. Părțile se angajează să coopereze și să asigure coordonarea, 

complementaritatea și sinergia eforturilor lor pentru a aborda comerțul 

ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția acestora și distrugerea stocurilor 

excesive, la nivel global, regional, sub-regional și național. 
 

4. Mai mult ca atât, Părțile convin să continue cooperarea în domeniul 

controlului exporturilor de arme convenționale, în lumina Poziției Comune 

a UE privind controlul exporturilor de tehnologii și echipament militar. 
 

5. Părțile convin să instituie un dialog politic permanent care va însoți și 
consolida aceste angajamente. 

Articolul 11 
 

Cooperarea internațională în lupta împotriva 

terorismului 
 

1. Părțile convin să lucreze împreună la nivel bilateral,regionalși 

internațional pentru a preveni și combate terorismul în conformitate cu 

dreptul internațional, cu deciziile relevante ale ONU, cu standardele 

internaționale pentru drepturile omului și cu legislația internațională cu 

privire la refugiați și dreptul umanitar internațional. 
 

2. În acest scop, Părțile vor coopera în particular astfel încât să aprofundeze 

consensul internațional privind lupta împotriva terorismului, inclusiv 

privind definirea legală a actelor de terorism, depunând eforturi pentru a 

ajunge la un acord privind Convenția cuprinzătoare privind terorismul 

internațional. 
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3. A face schimb în cadrul implementării depline a Rezoluției nr. 1373 a 

Consiliului de Securitate al ONU și altor instrumente ONU relevante și 
convențiilor și instrumentelor internaționale aplicabile de informații 
privind organizațiile, grupurile de teroriști, activitățile acestora și rețele de 

sprijinire a acestora, în conformitate cu dreptul internațional și legislația 

Părților. 
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TITLUL III 
 

 

JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE 
 

 

Articolul 12 
 

Supremația legii 
 
1. În cooperarea lor în domeniul libertății, securității și justiției Părțile vor acorda o 

importanță deosebită promovării supremației legii, inclusiv independenței sistemului 

judiciar, accesului la justiție și dreptului la un proces echitabil. 
 

2. Părțile vor coopera pe deplin cu privire la funcționarea eficientă a instituțiilor în 

domeniile de aplicare a legii și administrare a justiției. 
 

3. Respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale vor ghida toată cooperarea cu 

privire la libertate, securitate și justiție. 
 

 

Articolul 13 
 

Protecția datelor cu caracter personal 
 
1. Părțile convin să coopereze întru asigurarea unui nivel înalt de protecție a datelor cu 

caracter personal în conformitate cu instrumentele și standardele legale ale Uniunii 

Europene, Consiliului Europei (CoE) și cele internaționale. 
 

2. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie conformă cu prevederile 

legale la care se face referință în Anexa I la prezentul Acord. Transferul de date cu 

caracter personal între Părți trebuie să aibă loc doar dacă acesta este necesar pentru 

implementarea de către autoritățile competente ale Părților a prezentului sau a altor 

acorduri încheiate între Părți. 
 

 

Articolul 14 
 

Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea 

frontierelor 
 
1. Părțile reafirmă importanța gestionării comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor 

și trebuie să consolideze dialogul cuprinzător existent cu privire la toate chestiunile 

legate de migrație, inclusiv migrația legală, protecția internațională, migrația ilegală, 

contrabanda și traficul cu ființe umane. 
 

2. Cooperarea se va baza pe evaluarea necesităților concrete, desfășurată în consultare 

reciprocă dintre Părți și va fi implementată în conformitate cu legislația lor relevantă în 

vigoare. Aceasta se va axa în particular pe: 
 

(a) cauzele principale și consecințele migrației; 
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(b) elaborarea și implementarea legislației naționale și practicilor privind protecția 

internațională, în vederea îndeplinirii dispozițiilor Convenției de la Geneva din 

1951 privind statutul de refugiat și ale Protocolului din 1967 și a altora cu privire la  
"nereturnare"; 

 

(c) normele de admitere și drepturile și statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil 

și integrarea cetățenilor străini cu ședere legală, educația și formarea, și măsurile 

împotriva rasismului și xenofobiei; 
 

(d) stabilirea unei politici eficiente și preventive împotriva migrației ilegale, traficului 

ilegal de migranți și traficului de ființe umane, inclusiv chestiunea privind modul de 

combatere a rețelelor de contrabandiști și traficanți și modul de protecție a 

victimelor traficului de acest gen; 
 

(e) promovarea și facilitarea reîntoarcerii migranților ilegali; și  
 

(f) în domeniul gestionării frontierelor și securității documentelor, cu privire la 

chestiunile de organizare, instruire, cele mai bune practici și alte măsuri operaționale, 

precum și consolidarea cooperării între Agenția Europeană pentru gestionarea 

cooperării operaționale la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii 

Europene (FRONTEX) și Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova. 
 

3. Cooperarea poate facilita de asemenea migrația circulară în beneficiul dezvoltării. 
 

 

Articolul 15 
 

Circulația persoanelor 

 
1. Părțile vor asigura implementarea deplină a: 

 

(a) Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova cu privire la 

readmiterea persoanelor care locuiesc fără permis  de ședere, care  a int rat  

în  vigoare la  1 ianuarie 2008, și 
 

(b) Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea 

eliberării vizelor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008, cu modificările din 27 

iunie 2012. 
 

2. Părțile vor depune de asemenea eforturi pentru a spori mobilitatea cetățenilor și vor 

întreprinde pași treptați în vederea atingerii obiectivului comun al unui regim fără vize la 

momentul oportun, dacă condițiile pentru o mobilitate bine gestionată și sigură stabilite 

în Planul de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize sunt întrunite. 
 

 

Articolul 16 
 

Prevenirea și combaterea crimei organizate, corupției și altor activități ilegale 
 
1. Părțile vor coopera la prevenirea și combaterea tuturor formelor de activități criminale și 

ilegale, organizate sau de alt gen, inclusiv a celor cu caracter trans-național, cum ar fi: 
 

(a) contrabanda și traficul cu ființe umane; 
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(b) contrabanda și traficul cu mărfuri, inclusiv cu arme de calibru mic și droguri 

ilegale; 

(c) activitățile economice și financiare ilegale, precum sunt falsificarea, fraudele fiscale 

și fraudele legate de achizițiile publice; 
 

(d) fraudele, la care se face referință în Titlul VI (Asistența financiară și prevederile ce se 

referă la combaterea fraudei și control) al prezentului Acord, comise în proiectele 

finanțate de donatorii internaționali; 
 

(e) corupția activă și pasivă, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public, inclusiv în 

ceea ce privește abuzul de funcții și influență; 
 

(f) falsificarea de documente și depunerea declarațiilor false; și 
 

(g) crimele cibernetice. 
 

2. Părțile vor consolida cooperarea bilaterală, regională și internațională între organele de 

drept, inclusiv consolidând cooperarea dintre Europol și autoritățile relevante ale 

Republicii Moldova. Părțile se angajează să implementeze în mod efectiv standardele 

internaționale relevante, în particular cele prevăzute în Convenția ONU împotriva 

criminalității trans-naționale organizate (UNTOC) din 2000 și în cele trei Protocoale ale 

acesteia, Convenția ONU împotriva corupției din 2003 și în instrumentele relevante ale 

Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea corupției. 
 

 

Articolul 17 
 

Combaterea drogurilor ilegale 
 
1. Părțile vor coopera, în limita împuternicirilor și competențelor lor respective, pentru a 

asigura o abordare echilibrată și integrată față de chestiunile legate de droguri. Politicile 

și acțiunile legate de droguri se vor axa pe consolidarea structurilor pentru combaterea 

drogurilor ilegale, reducerea livrării, traficului și cererii de droguri ilegale, depășirea 

consecințelor asupra sănătății și celor sociale ale abuzului de droguri, precum și pe 

prevenirea mai efectivă a deturnării precursorilor chimici pentru fabricarea ilicită a 

stupefiantelor și substanțelor psihotrope. 
 

2 Părțile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru a realiza aceste 

obiective. Acțiunile se vor baza pe principii stabilite de comun acord în conformitate cu 

convențiile internaționale relevante, Strategia UE cu privire la droguri (2013-20), 

Declarația Politică și Declarația Specială cu privire la principiile călăuzitoare de 

reducere a cererii de droguri, aprobată la cea de-a douăzecea sesiune a Adunării Generale 

a Organizației Națiunilor Unite cu privire la droguri din iunie 1998. 
 

 

Articolul 18 
 

Spălarea banilor și finanțarea terorismului 
 

1. Părțile vor coopera întru prevenirea utilizării sistemelor lor financiare și ne-financiare 

relevante pentru spălarea veniturilor din activitățile criminale, precum și în scopul 
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finanțării terorismului. Această cooperare se extinde asupra recuperării activelor sau 

fondurilor provenite din săvârșirea infracțiunilor. 
 

2. Cooperarea în acest domeniu va permite schimbul de informații relevante în cadrul 

legislațiilor respective și adoptarea standardelor corespunzătoare pentru combaterea 

spălării de bani și finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organele 

internaționale relevante active în acest domeniu, precum este Grupul de Acțiune 

Financiară Internațional privind Spălarea Banilor (GAFI). 
 

 

Articolul 19 
 

Combaterea terorismului 
 
Părțile convin să coopereze în prevenirea și suprimarea actelor de terorism cu respectarea deplină 

a statului de drept, a drepturilor internaționale ale omului, dreptului refugiaților și a dreptului 

umanitar internațional și în conformitate cu Strategia globală a ONU împotriva terorismului din 

2006, precum și în conformitate cu legile și regulamentele lor respective. Părțile vor acționa 

astfel, în particular în cadrul implementării depline a Rezoluțiilor nr.1267, 1373, 1540 și 1904 

ale Consiliului de Securitate al ONU și altor instrumente ale ONU, și convențiilor și 
instrumentelor internaționale aplicabile: 

 

(a) prin schimbul de informații cu privire la grupurile teroriste și rețelele lor de susținere în 

conformitate cu normele de drept internațional și național; 
 

(b) prin schimbul de opinii cu privire la tendințele terorismului și la mijloacele și metodele de 

combatere a terorismului, inclusiv în domeniile tehnice și de instruire, și prin schimbul de 

experiență în prevenirea terorismului; și  
 

(c) prin schimbul de bune practici în domeniul apărării drepturilor omului în lupta împotriva 

terorismului. 
 

 

Articolul 20 
 

Cooperarea judiciară  
 

1. Părțile convin să dezvolte cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în ce 

privește negocierea, ratificarea și implementarea convențiilor multilaterale privind 

cooperarea judiciară în materie civilă, și în particular a convențiilor Conferinței de la 

Haga cu privire la dreptul internațional privat în domeniul cooperării judiciare 

internaționale și soluționării litigiilor, precum și protecției copiilor. 
 

2. Cât privește cooperarea judiciară în materie penală, Părțile vor încerca să consolideze 

cooperarea în asistența juridică mutuală. Aceasta ar include, acolo unde este cazul, 

aderarea la, și implementarea instrumentelor internaționale relevante ale ONU și CoE și 
cooperarea mai strânsă cu Eurojust. 
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(f) activitățile economice și financiare ilegale, precum sunt falsificarea, fraudele fiscale și fraudele 

legate de achizițiile publice; 
 

(g) fraudele, la care se face referință în Titlul VI (Asistența financiară și prevederile ce se referă la 

combaterea fraudei și control) al prezentului Acord, comise în proiectele finanțate de donatorii 

internaționali; 
 

(h) corupția activă și pasivă, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public, inclusiv în ceea ce privește 

abuzul de funcții și influență; 
 

(f) falsificarea de documente și depunerea declarațiilor false; și 
 

(g) crimele cibernetice. 
 

2. Părțile vor consolida cooperarea bilaterală, regională și internațională între organele de drept, inclusiv 

consolidând cooperarea dintre Europol și autoritățile relevante ale Republicii Moldova. Părțile se 

angajează să implementeze în mod efectiv standardele internaționale relevante, în particular cele 

prevăzute în Convenția ONU împotriva criminalității trans-naționale organizate (UNTOC) din 2000 

și în cele trei Protocoale ale acesteia, Convenția ONU împotriva corupției din 2003 și în instrumentele 

relevante ale Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea corupției. 
 

 

Articolul 17 
 

Combaterea drogurilor ilegale 
 
1. Părțile vor coopera, în limita împuternicirilor și competențelor lor respective, pentru a asigura o 

abordare echilibrată și integrată față de chestiunile legate de droguri. Politicile și acțiunile legate de 

droguri se vor axa pe consolidarea structurilor pentru combaterea drogurilor ilegale, reducerea 

livrării, traficului și cererii de droguri ilegale, depășirea consecințelor asupra sănătății și celor 

sociale ale abuzului de droguri, precum și pe prevenirea mai efectivă a deturnării precursorilor 

chimici pentru fabricarea ilicită a stupefiantelor și substanțelor psihotrope. 
 

2 Părțile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru a realiza aceste obiective. Acțiunile 

se vor baza pe principii stabilite de comun acord în conformitate cu convențiile internaționale relevante, 

Strategia UE cu privire la droguri (2013-20), Declarația Politică și Declarația Specială cu privire la 

principiile călăuzitoare de reducere a cererii de droguri, aprobată la cea de-a douăzecea sesiune a 

Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite cu privire la droguri din iunie 1998. 
 

 

Articolul 18 
 

Spălarea banilor și finanțarea terorismului 
 
1. Părțile vor coopera întru prevenirea utilizării sistemelor lor financiare și ne-financiare relevante pentru 

spălarea veniturilor din activitățile criminale, precum și în scopul finanțării terorismului. Această 

cooperare se extinde asupra recuperării activelor sau fondurilor provenite din săvârșirea 

infracțiunilor. 
 

2. Cooperarea în acest domeniu va permite schimbul de informații relevante în cadrul legislațiilor 

respective și adoptarea standardelor corespunzătoare pentru combaterea spălării de bani și finanțării 

terorismului, echivalente cu cele adoptate de organele internaționale relevante active în acest domeniu, 

precum este Grupul de Acțiune Financiară Internațional privind Spălarea Banilor (GAFI). 
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Articolul 19 
 

Combaterea terorismului 
 
Părțile convin să coopereze în prevenirea și suprimarea actelor de terorism cu respectarea deplină a statului de 

drept, a drepturilor internaționale ale omului, dreptului refugiaților și a dreptului umanitar internațional și în 

conformitate cu Strategia globală a ONU împotriva terorismului din 2006, precum și în conformitate cu legile și 
regulamentele lor respective. Părțile vor acționa astfel, în particular în cadrul implementării depline a 

Rezoluțiilor nr.1267, 1373, 1540 și 1904 ale Consiliului de Securitate al ONU și altor instrumente ale ONU, și 
convențiilor și instrumentelor internaționale aplicabile: 

 

(d) prin schimbul de informații cu privire la grupurile teroriste și rețelele lor de susținere în conformitate cu 

normele de drept internațional și național; 
 

(e) prin schimbul de opinii cu privire la tendințele terorismului și la mijloacele și metodele de combatere a 

terorismului, inclusiv în domeniile tehnice și de instruire, și prin schimbul de experiență în prevenirea 

terorismului; și  
 

(f) prin schimbul de bune practici în domeniul apărării drepturilor omului în lupta împotriva terorismului . 
 

 

Articolul 20 
 

Cooperarea judiciară  
 

1. Părțile convin să dezvolte cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în ce privește 

negocierea, ratificarea și implementarea convențiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în 

materie civilă, și în particular a convențiilor Conferinței de la Haga cu privire la dreptul internațional 

privat în domeniul cooperării judiciare internaționale și soluționării litigiilor, precum și protecției 

copiilor. 
 

2. Cât privește cooperarea judiciară în materie penală, Părțile vor încerca să consolideze cooperarea în 

asistența juridică mutuală. Aceasta ar include, acolo unde este cazul, aderarea la, și implementarea 

instrumentelor internaționale relevante ale ONU și CoE și cooperarea mai strânsă cu Eurojust. 

 

 

TITLUL IV 
 

 

COOPERAREA ÎN SECTORUL ECONOMIC ȘI ALTE 

SECTOARE
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TITLUL IV 
 

 

COOPERAREA ÎN SECTORUL ECONOMIC ȘI ALTE 

SECTOARE 
 

 

CAPITOLUL 1 
 

REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
 

 

Articolul 21 
 

Cooperarea se va axa pe dezvoltarea administrației publice eficiente și responsabile în Republica 

Moldova, în scopul susținerii edificării statului de drept, asigurării faptului ca instituțiile 

statului să lucreze în beneficiul întregii populații a Republicii Moldova și promovării 

dezvoltării armonioase a relațiilor dintre Republica Moldova și partenerii săi. Se va acorda o 

atenție deosebită modernizării și dezvoltării funcțiilor executive, în scopul prestării serviciilor 

de calitate cetățenilor Republicii Moldova. 
 

 

Articolul 22 
 

Cooperarea va cuprinde următoarele domenii: 
 

(a) dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența 

activității lor, și asigurarea unui proces decizional și de planificare strategică eficient, 

participativ și transparent; 
 

(b) modernizarea serviciilor publice care include introducerea și implementarea Guvernării 

electronice, cu scopul sporirii eficienței prestării serviciilor cetățenilor și reducerii costurilor de 

gestionare a afacerilor; 
 

(c) crearea unui serviciu public profesionist, bazat pe principiul răspunderii manageriale și 
delegării efective a competențelor, precum și angajării echitabile și transparente, instruirii, 

evaluării și remunerării; 
 

(d) managementul eficient și profesionist al resurselor umane și dezvoltarea carierei; 

(e) promovarea valorilor etice în serviciul public. 

 
Articolul 23 

 

Cooperarea va cuprinde toate nivelele administrației publice, inclusiv administrația locală. 
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CAPITOLUL 2 

 

DIALOGUL ÎN DOMENIUL ECONOMIC 
 

 

Articolul 

24 
 

1. Uniunea Europeană și Republica Moldova vor facilita procesul de reformă economică 

prin o mai bună înțelegere a mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre 

ele. Cooperarea dintre Părți va avea drept scop promovarea politicilor economice 

pertinente pentru funcționarea economiilor de piață, precum și formularea și 
implementarea acestor politici economice. 

 

2. Republica Moldova va depune eforturi pentru a crea o economie de piață funcțională și 
ajusta treptat politicile sale la politicile UE, în conformitate cu principiile călăuzitoare ale 

politicilor macroeconomice și fiscale viabile, care includ independența băncii centrale și 
stabilitatea prețurilor, finanțele publice sănătoase și situația stabilă a balanței de plăți. 

 

 

Articolul 25 
 

1. Pentru aceste scopuri, Părțile convin să coopereze în următoarele domenii: 
 

(a) schimbul de informații cu privire la politicile macroeconomice și reformele 

structurale, precum și cele cu privire la performanțele și perspectivele 

macroeconomice și strategiile de dezvoltare economică; 
 

(b) analiza comună a chestiunilor economice de interes reciproc, inclusiv a măsurilor 

de politică economică și instrumentelor pentru implementarea acestora, cum ar fi 

metodele de prognozare economică și elaborarea documentelor de politici 

strategice, în vederea consolidării elaborării politicilor Republicii Moldova în 

conformitate cu principiile și practicile UE; 
 

(c) schimbul de experiență în sfera macroeconomică și macrofinanciară, incluzând 

finanțele publice, evoluțiile și reglementarea sectorului financiar, politicile 

monetară și a cursului de schimb și cadrele de reglementare a acestora, 

asistența financiară externă și statisticile economice. 
 

2. Cooperarea va include de asemenea schimbul de informație privind principiile și 
funcționarea Uniunii Economice și Monetare Europene (EMU). 

 

 

Articolul26 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol.
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CAPITOLUL 3 

 

DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, EVIDENȚA CONTABILĂ 

ȘI AUDITUL ȘI GUVERNAREA CORPORATIVĂ 
 

 

Articolul 27 
 

1. Recunoscând importanța unui set efectiv de reguli și practici în domeniile dreptului 

societăților comerciale și guvernării corporative, precum și în contabilitate și audit, pentru 

crearea unei economii de piață pe deplin funcțională și stimularea comerțului, Părțile 

convin să coopereze în următoarele domenii: 
 

(a) protecția acționarilor, creditorilor și altor actori în conformitate cu regulile UE din acest 

domeniu; 
 

(b) introducerea standardelor internaționale relevante la nivel național și armonizarea 

treptată cu regulile UE în domeniul contabilității și auditului; și  
 

(c)  dezvoltarea în continuare a politici de guvernare corporativă în conformitate cu 

standardele internaționale, precum și armonizarea treptată cu regulile și 
recomandările UE în acest domeniu. 

 

2.      Regulile și recomandările relevante ale UE sunt enumerate în Anexa II la prezentul 

Acord. 
 

 

Articolul 28 
 

Părțile vor avea drept scop schimbul de informație și experiență cu privire la ambele sisteme 

existente și noile evoluții relevante în aceste domenii. În afară de aceasta, Părțile vor depune 

eforturi pentru a îmbunătăți schimbul de informație între Registrul național al companiilor din 

Republica Moldova și registrele comerțului ale statelor membre. 
 

 

Articolul 29 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 30 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa II la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile Anexei respective. 
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CAPITOLUL 4 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI 

ASIGURAREA OPORTUNITĂȚILOR EGALE 
 

 

Articolul 31 
 

Părțile vor consolida dialogul și cooperarea lor în promovarea agendei de lucru decente, politicii 

de ocupare a forței de muncă, sănătății și siguranței la locul de muncă, dialogului social, 

protecției sociale, incluziunii sociale, egalității dintre genuri și anti-discriminării și drepturilor 

sociale, și vor contribui astfel la promovarea unui număr mai mare de locuri de muncă mai bune, 

reducerea sărăciei, consolidarea coeziunii sociale, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea 

calității vieții. 
 

 

Articolul 32 
 

Cooperarea, bazată pe schimbul de informații și de bune practici, poate cuprinde un număr selectat 

de chestiuni care urmează să fie identificate printre următoarele domenii: 
 

(a) reducerea sărăciei și consolidarea coeziunii sociale; 
 

(b) politica de ocupare a forței de muncă, axată pe creșterea locurilor de muncă mai bune, cu 

condiții de muncă decente, inclusiv în vederea reducerii economiei neformale și șomajului 

neformal; 
 

(c) promovarea măsurilor active pe piața muncii și serviciilor eficiente de ocupare a forței de 

muncă pentru a moderniza piața muncii și pentru a asigura adaptarea la necesitățile pieții 
muncii; 

 

(d) stimularea piețelor muncii mai incluzive și sistemelor de siguranță socială care integrează 

persoanele dezavantajate, inclusiv persoanele cu dezabilități și persoanele din grupurile 

minoritare; 
 

(e) gestionarea eficientă a migrației forței de muncă, cu scopul consolidării impactului pozitiv al 

acesteia asupra dezvoltării; 
 

(f) asigurarea oportunităților egale cu scopul consolidării egalității dintre genuri și asigurării 

oportunităților egale dintre femei și bărbați, precum și combaterea discriminării din orice fel de  

motive; 
 

(g) politica socială, cu scopul sporirii nivelului protecției sociale care include asistența socială și 
asigurarea socială și modernizarea sistemelor de protecție socială, în termeni de calitate, 

accesibilitate și viabilitate financiară; 
 

(h) sporirea participării partenerilor sociali și promovarea dialogului social, inclusiv prin 

consolidarea capacității tuturor factorilor relevanți; și  
 

(i)   promovarea sănătății și siguranței la locul de muncă. 
 

 

Articolul 33 
 

Părțile vor încuraja implicarea tuturor factorilor relevanți, inclusiv a organizațiilor societății 
civile și în particular a partenerilor sociali în elaborarea politicilor și implementarea reformelor 
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Republicii Moldova și în cooperarea dintre Părți în conformitate cu prezentul Acord. 
 

 

Articolul 34 
 

Părțile se vor axa pe consolidarea cooperării în materii de ocupare a forței de muncă și politică 

socială în toate forurile și organizațiile regionale, multilaterale și internaționale relevante. 

 

Articolul 35 
 

Părțile vor promova responsabilitatea și răspunderea corporativă și socială și vor încuraja 

practicile de afaceri responsabile, cum ar fi cele promovate de declarația tripartită a Inițiativei 

Global Compact a ONU și Organizației Internaționale a Muncii (ILO) cu privire la principiile 

referitoare la întreprinderile multinaționale și politica socială. 
 

 

Articolul 36 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute de acest Capitol. 
 

 

Articolul 37 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa III la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 5 

 

PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

 

Articolul 38 

 
Părțile vor coopera pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și atinge 

compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor. 
 

 

Articolul 39 

 
Pentru a realiza aceste obiective, cooperarea poate cuprinde, după caz: 

 
(a) axarea pe armonizarea legislației cu privire la consumatori, pe baza priorităților din anexa la 

acest Articol, evitând barierele din calea comerțului pentru a asigura consumatorilor 

posibilități reale de a alege; 
 

(b) promovarea schimbului de informație cu privire la sistemele de protecție a consumatorilor, 

inclusiv: legislația cu privire la consumatori și aplicarea acesteia, siguranța produselor de 

consum, inclusiv supravegherea pieței, sistemele și instrumentele de informare a 

consumatorilor, educarea, responsabilizarea și despăgubirea consumatorilor, contractele de 

vânzări și servicii încheiate între comercianți și consumatori; 
 

(c) promovarea activităților de instruire pentru funcționarii din administrație și alți reprezentanți 
ai intereselor consumatorilor; și 

 

(d) încurajarea dezvoltării asociațiilor de consumatori independente care includ organizații 
neguvernamentale ale consumatorilor (ONG) și contactelor dintre reprezentanții 
consumatorilor, precum și colaborării dintre autorități și ONG-uri în domeniul protecției 

consumatorilor. 
 

 

Articolul 40 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa IV la prezentul Agreement, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 6 

 

STATISTICA 
 

 

Articolul 41 
 

Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor pe chestiuni de statistică, contribuind astfel la 

realizarea obiectivului pe termen lung de furnizare a datelor statistice în timp util, comparabile la 

nivel internațional și sigure. Se preconizează că un sistem național de statistică durabil, eficient și 
independent din punct de vedere profesional va produce informație relevantă pentru cetățenii, 

companiile și factorii decizionali din Republica Moldovași din UE, permițându-le să aprobe 

decizii informate pe această bază. Sistemul național de statistică ar trebui să respecte Principiile 

Fundamentale ale Statisticii Oficiale a ONU, luând în considerație acquis-ul UE cu privire la 

statistică, inclusiv Codul de bune practici al statisticilor europene, pentru a armoniza sistemul 

național de statistică cu normele și standardele europene. 
 

 
 
 

Cooperarea se va axa pe: 
 

Articolul 42 
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(a) consolidarea în continuare a capacității sistemului național de statistică, axată pe o baza 

juridică solidă, producerea datelor și meta-datelor adecvate, politica de diseminare și ușurința 

în utilizare, luând în considerație diferite grupuri de utilizatori: sectorul public și sectorul 

privat, comunitatea academică și alte chestiuni; 
 

(b) armonizarea treptată a sistemului de statistică din Republica Moldova cu Sistemul de 

statistică european; 
 

(c) ajustarea prezentării datelor către UE, luând în considerație aplicarea metodologiilor 

internaționale și europene relevante, inclusiv clasificările; 
 

(d) creșterea capacității profesionale și manageriale a cadrelor statistice naționale pentru a facilita 

aplicarea standardelor de statistică ale UE și contribui la dezvoltarea sistemului statistic al 

Republicii Moldova; 
 

(e) schimbul de experiență dintre Părți privind dezvoltarea de know-how statistic; și 
 

(f) promovarea managementului total al calității tuturor proceselor de producere și de diseminare 

a datelor statistice. 
 

 

Articolul 43 
 

Părțile vor coopera în cadrul Sistemului European de Statistică în care Eurostat este autoritatea 

statistică europeană. Cooperarea va include un accent pe următoarele domenii: 
 

(a) statisticile demografice, inclusiv datele cu privire la 

recensăminte și statisticile sociale; 
 

(b) statisticile agricole, inclusiv datele statistice cu privire la recensăminte și 
statisticile de mediu; 

 

(c) statisticile comerciale, inclusiv registrele întreprinderilor și utilizarea surselor administrative 

în scopuri de statistică; 
 

(d) statisticile macro-economice, inclusiv conturile naționale, statisticile cu privire la comerțul 

exterior, statisticile cu privire la investițiile directe străine; 

(e)  statisticile în domeniul energiei, inclusiv bilanțurile; 

(f)  statisticile regionale; și  

(g) activitățile orizontale, inclusiv clasificațiile statistice, managementul calității, instruirea, 

diseminarea, utilizarea tehnologiilor informaționale moderne, etc. 
 

 

Articolul 44 
 

Părțile, inter alia, vor face schimb de informație și expertiză și vor dezvolta cooperarea lor, luând 

în considerație experiența deja acumulată în procesul de reformare a sistemului de statistică lansat 

în cadrul diferitor programe de asistență. Eforturile vor fi direcționate spre armonizarea în 

continuare cu acquis-ul UE în domeniul statisticii, în baza strategiei naționale de dezvoltare a 

sistemului de statistică al Republicii Moldova și luând în considerație dezvoltarea Sistemului 

European de Statistică. În procesul de producere a datelor statistice, accentul se va pune pe 

dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și utilizării registrelor administrative, luând în 

considerație necesitatea reducerii sarcinii de răspuns. Datele trebuie să fie relevante pentru 

elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieții social-economice. 
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Articolul 45 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. În măsură 

posibilă, activitățile întreprinse în cadrul Sistemului European de Statistică, inclusiv instruirea 

ar trebui să fie deschise pentru participarea Republicii Moldova. 
 

 

Articolul 46 
 

1. Părțile se obligă să creeze și să revizuiască periodic un program de armonizare treptată a 

acquis-ului UE în domeniul statistic. 
 

2. Acquis-ul UE în domeniul statistic este stabilit în Compendiul de Cerințe Statistice actualizat în 

fiecare an, care este considerat de către Părți drept cel anexat la prezentul Acord 

(Anexa V). 
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CAPITOLUL 7 
 

MANAGEMENTUL FINANȚELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL 

INTERN, INSPECȚIA FINANCIARĂ ȘI AUDITUL EXTERN 
 

 

Articolul 47 
 

Cooperarea în domeniul managementului finanțelor publice: politica bugetară, controlul intern, 

inspecția financiară și auditul extern se va axa pe implementarea standardelor internaționale, 

precum și pe bunele practici în acest domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem 

modern de management al finanțelor publice în Republica Moldova, compatibil cu principiile 

UE și internaționale de transparență, răspundere, economie, eficiență și eficacitate. 
 

 

Articolul 48 
 

Sistemele bugetar și contabil 
 

Părțile vor coopera în legătură cu: 
 

(a) îmbunătățirea și sistematizarea documentelor de reglementare a sistemelor bugetar, trezorier, 

de evidență contabilă și raportare și armonizarea acestora în baza standardelor internaționale, 

respectând de asemenea bunele practici din sectorul public al UE; 
 

(b) dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale și ajustarea la bunele practici ale UE; 
 

(c) studierea practicilor țărilor europene în raporturile inter-bugetare pentru a îmbunătăți acest 

domeniu în Republica Moldova; 
 

(d) stimularea armonizării procedurilor de achiziții publice cu practicile existente în UE; și 
 

(e) schimbul de informații, experiențe și bune practici, inclusiv prin schimbul de cadre și instruiri 

comune în acest domeniu. 
 

 

Articolul 49 
 

Controlul intern, inspecția financiară și auditul extern 
 

Părțile vor coopera de asemenea în legătură cu: 
 

(a) îmbunătățirea în continuare a sistemului de control intern (inclusiv a funcției de audit intern 

independent din punct de vedere funcțional) în autoritățile centrale și locale prin 

intermediul armonizării cu standardele și metodologiile internaționale în general acceptate 

și cu bunele practici din UE; 
 

(b) dezvoltarea unui sistem de inspecție financiară adecvat care va complementa, dar nu va dubla 

funcția de audit intern și va asigura acoperirea cu un control adecvat a veniturilor și 
cheltuielilor guvernului pe parcursul perioadei de tranziție și după aceasta; 

 

(c) cooperarea efectivă între actorii implicați în managementul, controlul, auditul și inspecția 

financiară și actorii implicați în buget, trezorerie și evidența contabilă pentru a stimula 

dezvoltarea guvernării; 
 

(d) consolidarea competențelor Unității Centrale de Armonizare pentru Controlul Financiar 

Public Intern (CFPI); 
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(e) implementarea standardelor de audit extern acceptate pe plan internațional de către 

Organizația Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI); și 
 

(f) schimbul de informații, experiențe și bune practici, inter alia, prin intermediul schimbului de 

cadre și instruirii comune în acest domeniu. 
 

 

Articolul 50 
 

Lupta împotriva fraudelor și corupției 
 

Părțile vor coopera de asemenea în ceea ce privește: 
 

(a) schimbul de informație, experiență și bune practici; 

(b) îmbunătățirea metodelor pentru combaterea și prevenirea fraudelor și corupției în domeniile 

prevăzute în acest Capitol, incluzând cooperarea între organele administrative relevante; și 
(c) asigurarea cooperării efective cu instituțiile și organele UE relevante, în cazul controalelor la 

fața locului, inspecției și auditelor legate de managementul și controlul fondurilor UE, în 

conformitate cu regulile și procedurile relevante. 

 

Articolul 51 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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CAPITOLUL 8 

 

IMPOZITAREA 
 

 

Articolul 52 
 

Părțile vor coopera pentru a stimula buna guvernare în domeniul fiscal, în vederea îmbunătățirii 
continue a relațiilor economice, comerțului, investițiilor și concurenței loiale. 

 

 

Articolul 53 
 

Cu referință la Articolul 52 al prezentului Acord, Părțile recunosc și se angajează să 

implementeze principiile de bună guvernare în domeniul fiscal, i.e. principiile transparenței, 

schimbului de informație și concurenței fiscale loiale, precum Statele Membre au subscris la 

nivelul UE. În acest scop, fără a aduce atingere competențelor UE și Statelor Membre, Părțile vor 

îmbunătăți cooperarea internațională în domeniul fiscal, vor facilita colectarea veniturilor fiscale 

legale și vor elabora măsuri pentru implementarea efectivă a principiilor menționate mai sus. 
 

 

Articolul 54 
 

Părțile vor spori și fortifica cooperarea lor axată pe îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului și 

administrării fiscale ale RepubliciiMoldova, inclusiv în consolidarea capacității de colectare și 
control, cu accent specific pe procedurile de rambursare a taxei pe valoare adăugată (TVA), 

pentru a evita acumularea datoriilor, asigura colectarea efectivă a impozitelor și consolida lupta 

împotriva fraudelor fiscale și evaziunilor fiscale. Părțile vor depune eforturi întru consolidarea 

cooperării și schimbului de experiență în combaterea fraudelor fiscale, și în particular a fraudelor 

de tip carusel. 
 

 

Articolul 55 
 

Părțile vor dezvolta cooperarea lor și vor armoniza politicile în contracararea și combaterea 

fraudelor și contrabandei cu produse accizabile. Cooperarea va include, inter alia, armonizarea 

treptată a ratelor accizelor la produsele din tutun, în măsura posibilă, luând în considerație 

contextul regional, inclusiv prin intermediul dialogului la nivel regional și în conformitate cu 

Convenția - Cadru a Organizației Internaționale a Sănătății cu privire la controlul tutunului din 

2003 (OMSCCCT). În acest scop, Părțile vor încerca să consolideze cooperarea lor în contextul 

regional. 
 

 

Articolul 56 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 57 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa VI la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 9 

 

SERVICIILE FINANCIARE 
 

 

Articolul 58 
 

Recunoscând relevanța unui set efectiv de reguli și practici în domeniul serviciilor financiare 

pentru a stabili o economie de piață pe deplin funcțională și pentru a stimula schimburile 

comerciale între Părți, Părțile convin să coopereze în domeniul serviciilor financiare în 

conformitate cu următoarele obiective: 
 

(a) susținerea procesului de adaptare a serviciilor financiare la necesitățile unei economii de piață 

deschisă; 
 

(b) asigurarea protecției efective și adecvate a investitorilor și altor consumatori de servicii 

financiare; 
 

(c) asigurarea stabilității și integrității sistemului financiar al Republicii Moldova în totalitatea 

sa; 
 

(d) promovarea cooperării dintre actorii sistemului financiar, inclusiv dintre autoritățile de 

reglementare și supraveghere; și  

(e) asigurarea supravegherii independente și efective. 
 

 

Articolul 59 
 

1. Părțile vor încuraja cooperarea dintre autoritățile de reglementare și supraveghere 

relevante, inclusiv schimbul de informație, schimbul de expertiză cu privire la piețele 

financiare și alte măsuri similare. 
 

2. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării capacității administrative a autorităților 

respective, inclusiv prin schimbul de cadre și instruiri comune. 
 

 

Articolul 60 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 61 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și documentele 

internaționale la care se face referință în Anexa XXVIII-A la prezentul Acord, în conformitate 

cu prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 10 
 

 

POLITICA CU PRIVIRE LA INDUSTRIE ȘI 

ÎNTREPRINDERI 

 

Articolul 62 
 

Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor în domeniul politicii industriale și cu privire la 

întreprinderi, astfel îmbunătățind mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, dar punând 

un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM). Cooperarea consolidată ar trebui 

să îmbunătățească cadrul administrativ și de reglementare atât pentru întreprinderile din 

Republica Moldova, cât și pentru cele din UE care activează în Republica Moldova și în UE, și 

ar trebui să se bazeze pe politicile industriale și cu privire la ÎMM ale UE, luând în 

considerație principiile și practicile recunoscute pe plan internațional în acest domeniu. 
 

 

Articolul 63 
 

În acest scop, Părțile vor coopera pentru a: 
 

(a) implementa strategiile de dezvoltare a ÎMM, în baza principiilor Legii cu privire la 

întreprinderile mici (Small Business Act) și monitoriza procesul de implementare prin 

intermediul raportării și dialogului permanent. Această cooperare va include de asemenea un 

accent pe întreprinderile micro, care sunt extrem de importante atât pentru economiile UE, cât 

și pentru economia RepubliciiMoldova; 
 

(b) crea condiții - cadru mai bune, prin schimbul de informație și bune practici, astfel contribuind 

la îmbunătățirea competitivității. Cooperarea va include gestionarea schimbărilor 

structurale (restructurării), dezvoltarea parteneriatelor public-private și chestiuni de 

mediu și de domeniul energetic, cum ar fi eficiența energetică și producerea curată; 
 

(c) simplifica și raționaliza regulamentele și practica de reglementare, cu accent specific pe 

schimbul de bune practici privind tehnicile de reglementare, inclusiv principiile UE; 
 

(d) încuraja dezvoltarea politicii de inovare, prin intermediul schimbului de informații și bune 

practici cu privire la comercializarea de realizări în cercetare și dezvoltare (inclusiv a 

instrumentelor de susținere pentru întreprinderile începătoare bazate pe tehnologii), 

dezvoltării clusterelor și accesului la finanțe; 
 

(e) încuraja contacte mai mari între întreprinderile din UE și cele din Republica Moldova și între 

întreprinderi și autoritățile Republicii Moldova și ale UE; 
 

(f) susține lansarea activităților de promovare a exporturilor în Republica Moldova; 
 

(g) facilita modernizarea și restructurarea industriei Republicii Moldova în anumite sectoare. 
 

 

Articolul 64 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. Acesta va 

implica de asemenea reprezentanții mediului de afaceri din UE și ai întreprinderilor din 

Republica Moldova. 
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CAPITOLUL 11 

 

SECTORUL MINIER ȘI AL 

MATERIILOR PRIME 
 

 

Articolul 65 
 

Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea care cuprinde industriile miniere și comerțul cu 

materii prime, urmărind obiectivele promovării înțelegerii mutuale, îmbunătățirii mediului de 

afaceri, schimbului de informații și cooperarea pe probleme non-energetice, care se referă în 

mod special la extragerea minereurilor metalice și mineralelor industriale. 
 

Articolul 66 
 

În acest scop, Părțile vor coopera în următoarele domenii: 
 

(a) schimbul de informații dintre Părți privind evoluțiile în sectoarele minier și al materiilor prime 

ale acestora; 
 

(b) schimbul de informații pe chestiunile legate de comerțul cu materii prime, în scopul 

promovării schimburilor bilaterale; 
 

(c) schimbul de informații și bune practici în legătură cu aspectele de dezvoltare durabilă a 

industriilor miniere; 
 

(d) schimbul de informații și bune practici în legătură cu instruirea, abilitățile și siguranța în 

industriile miniere. 
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CAPITOLUL 12 

 

AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 
 

 

Articolul 67 
 

Părțile vor coopera pentru a promova dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea rurală, în particular 

prin convergența progresivă a politicilor și legislației. 
 

 

Articolul 68 
 

Cooperarea dintre Părți în domeniul dezvoltării agriculturii și dezvoltării rurale va cuprinde, 

inter alia, următoarele domenii: 
 

(a) facilitarea înțelegerii mutuale a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală; 
 

(b) consolidarea capacităților administrative la nivel central și local în planificarea, evaluarea și 
implementarea politicilor în conformitate cu regulamentele și cele mai bune practici din UE; 

 

(c) promovarea modernizării și durabilității producerii agricole; 
 

(d) schimbul de cunoștințe și cele mai bune practici privind politicile de dezvoltare rurală pentru 

a promova bunăstarea economică a comunităților rurale; 
 

(e) îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și eficienței și transparenței piețelor; 
 

(f) promovarea politicilor cu privire la calitate și mecanismelor de control a acestora, în particular 

a indicațiilor geografice și agriculturii ecologice; 
 

(g) diseminarea cunoștințelor și promovarea serviciilor de consiliere și consultanță agricolă 

pentru producătorii agricoli; și 
 

(h) intensificarea armonizării chestiunilor abordate în cadrul organizațiilor la care Părțile sunt 

membre. 
 

 

Articolul 69 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 70 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa VII la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 13 

 

POLITICA ÎN DOMENIILE PESCUITULUI ȘI MARITIM 

Secțiunea 1 

Politica în domeniul pescuitului 

 

 

Articolul 71 
 

Părțile vor dezvolta și vor consolida cooperarea lor pe chestiunile ce cuprind pescuitul și 
guvernarea maritimă, astfel dezvoltând cooperarea bilaterală și multilaterală mai strânsă în sectorul 

pescuitului. Părțile vor încuraja de asemenea o abordare integrată față de chestiunile legate de 

pescuit și vor promova dezvoltarea durabilă a pescuitului. 
 

 

Articolul 72 
 

Părțile vor întreprinde acțiuni comune, vor face schimb de informație și vor acorda suport 

reciproc pentru a promova: 
 

(a) buna guvernare și cele mai bune practici și gestionarea pescuitului în vederea asigurării 

conservării și gestionării stocurilor de pești în mod sustenabil și în baza abordării de ecosistem; 
 

(b) pescuitul responsabil și gestionarea pescuitului în conformitate cu principiile dezvoltării 

durabile, astfel încât să conserve stocurile de pești și ecosistemele într-o stare sănătoasă; 
 

(c) cooperarea prin intermediul organizațiilor regionale corespunzătoare, responsabile pentru 

gestionarea și conservarea resurselor acvatice vii. 
 

 

Articolul 73 
 

Părțile vor susține inițiativele, cum ar fi schimbul reciproc de experiență și acordarea susținerii, 

pentru a asigura implementarea unei politici durabile în domeniul pescuitului, care include: 
 

(a) gestionarea pescuitului și resurselor de acvacultură; 
 

(b) inspecția și controlul activităților de pescuit, precum și dezvoltarea structurilor administrative 

și judiciare corespunzătoare, capabile să aplice măsuri corespunzătoare; 
 

(c) colectarea datelor cu privire la capturi, debarcări, datelor biologice și  
      economice; 

 

(d) îmbunătățirea eficienței piețelor, în particular prin promovarea organizațiilor producătorilor, 

oferirea de informații consumatorilor, și prin intermediul standardelor de marketing și 
trasabilității; 

 

(e) elaborarea unei politici structurale pentru sectorul pescuitului, acordând atenție deosebită 

dezvoltării durabile a zonelor de pescuit care sunt definite drept zonă cu mal de lac sau care 

include iazuri sau un estuar al râului, și cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de 

muncă în sectorul pescuitului. 
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Secțiunea 2 
 

Politica în domeniul maritim 
 

 

Articolul 74 
 

Luând în considerație cooperarea lor în domeniile pescuitului, transporturilor, mediului și altor 

politici legate de mare, Părțile vor dezvolta de asemenea cooperarea și susținerea mutuală, după 

caz, pe chestiuni maritime, în particular prin susținerea activă a unei abordări integrate față de 

afacerile maritime și buna guvernare în Marea Neagră în ce privește flora maritimă 

internațională relevantă. 
 

 

Articolul 75 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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CAPITOLUL 14 
 

COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC 
 

 

Articolul 76 
 

Părțile convin să continue cooperarea lor actuală pe chestiuni de energetică, în baza principiilor 

de parteneriat, interes reciproc, transparență și previzibilitate. Cooperarea ar trebui să se axeze pe 

eficiența energetică, integrarea pe piață și convergența reglementărilor în sectorul energetic, luând 

în considerație necesitatea de a asigura competitivitatea și accesul la energie sigură, sustenabilă din 

punct de vedere a mediului și accesibilă, inclusiv prin intermediul prevederilor Tratatului 

Comunității Energetice. 
 

 

Articolul 77 
 

Cooperarea va cuprinde, printre altele, următoarele domenii și obiective:  

(a)  strategiile și politicile în domeniul energetic; 

(b) dezvoltarea piețelor energetice competitive, transparente și ne-discriminatorii în conformitate 

cu standardele UE, inclusiv cu obligațiile prevăzute în Tratatul Comunității Energetice, prin 

intermediul reformelor cadrului de reglementare și participării în cooperarea regională în 

domeniul energetic; 
 

(b) dezvoltarea unui mediu investițional atractiv și stabil prin abordarea cadrului instituțional, 

legal, fiscal și altor condiții; 
 

(c) infrastructura energetică care include proiecte de interes comun pentru a diversifica sursele 

de energie, furnizorii și rutele de transportare într-un mod economic eficient și ecologic 

sigur, inter alia, prin facilitarea investițiilor finanțate din credite și granturi; 
 

(d) sporirea și consolidarea stabilității și securității pe termen lung a aprovizionării, comerțului, 

tranzitării și transportării energiei pe o bază benefică și ne-discriminatorie, în  conformitate cu 

regulile UE și cele internaționale; 
 

(f) promovarea eficienței energetice și economisirii energiei, inter alia, referitor la performanța 

energetică a clădirilor, și dezvoltarea și susținerea surselor de energie regenerabilă în mod 

economic și care să nu dăuneze mediului; 
 

(f) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin intermediul proiectelor de eficiență 

energetică și de energie regenerabilă;  
 

(g) cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru dezvoltarea și perfecționarea 

tehnologiilor în producerea, transportarea, aprovizionarea și utilizarea finală a energiei, 

acordând o atenție deosebită tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și ecologice. 
 

(i) cooperarea poate fi dezvoltată în domeniile siguranței nucleare, securității și protecției împotriva 

radiației, în conformitate cu principiile și standardele Agenției Internaționale a Energiei 

Atomice (IAEA) și tratatelor și convențiilor internaționale relevante, semnate în cadrul IAEA, 

precum și în conformitate cu Tratatul Euratom, în cazurile aplicabile. 
 

 

Articolul 78 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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Articolul 79 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa VIII la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 15 
 

TRANSPORTUL 
 

 
 
 

Părțile vor: 

Articolul 80 

 

(a) extinde și consolida cooperarea lor în domeniul transporturilor pentru a contribui la 

dezvoltarea sistemelor de transport durabile; 
 

(b) promova operațiuni de transport eficiente, în condiții de siguranță și securitate, precum și 
interoperabilitatea sistemelor de transport; 

 

(c) depune eforturi pentru a consolida legăturile de transport principale dintre teritoriile lor. 
 

 

Articolul 81 
 

Cooperarea în acest domeniu va cuprinde, printre altele, următoarele domenii: 
 

(a) elaborarea unei politici naționale durabile în domeniul transporturilor care va cuprinde toate 

modurile de transport, în particular în vederea asigurării sistemelor de transport eficiente, de 

siguranță și securitate și promovarea integrării considerentelor din domeniul transporturilor în 

alte domenii de politică; 
 

(b) elaborarea strategiilor sectoriale în lumina politicii naționale în domeniul transportului 

(incluzând cerințele legale pentru modernizarea echipamentului tehnic și parcurilor de 

mijloace de transport pentru a corespunde cu cele mai înalte standarde internaționale) pentru 

transportul rutier, feroviar, căi navigabile interioare, aviație și inter-modalitate, inclusiv 

graficele și indicatorii de bază pentru implementare, responsabilitățile administrative și 
planurile de finanțare; 

 

(c) îmbunătățirea politicii cu privire la infrastructură pentru a identifica și evalua mai bine 

proiectele de infrastructură în diverse moduri de transport; 
 

(d) elaborarea strategiilor de finanțare cu accentul pe întreținere, constrângerile de capacitate și 
infrastructura de legătură lipsă, precum și activizarea și promovarea participării sectorului 

privat în proiectele de transport; 
 

(e) aderarea la organizațiile internaționale relevante în domeniul transporturilor și la acordurile 

internaționale care includ proceduri pentru implementarea strictă și aplicarea efectivă a 

acordurilor și convențiilor internaționale în domeniul transporturilor; 
 

(f) cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru elaborarea și perfecționarea 

tehnologiilor în domeniul transporturilor, cum ar fi sistemele de transport inteligente; și 
 

(g) promovarea utilizării sistemelor de transport inteligente și tehnologiei informaționale în 

gestionarea și operarea tuturor modurilor de transport, precum și susținerea inter-modalității 
și cooperării în utilizarea sistemelor spațiale și aplicațiilor comerciale care facilitează 

transportul. 



RO RO 39 

 

 

Articolul 82 
 

1. Cooperarea se va axa de asemenea pe îmbunătățirea circulației pasagerilor și mărfurilor, 

sporirea fluidității fluxurilor de transport dintre Republica Moldova, UE și țările terțe din 

regiune, prin înlăturarea obstacolelor administrative, tehnice și altor obstacole, 

îmbunătățirea rețelelor de transport și modernizarea infrastructurii, în particular pe axele 

principale care leagă Părțile. Cooperarea respectivă va include acțiuni pentru facilitarea 

trecerilor de frontieră. 
 

2.     Cooperarea va include schimbul de informații și desfășurarea activităților 

comune: 
 

(a)        la nivel regional, în particular luând în considerație și integrând progresul realizat în 

cadrul diferitor aranjamente de cooperare regională în domeniul transporturilor, cum ar fi 

Coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia (TRACECA), cooperarea în domeniul 

transporturilor în cadrul Parteneriatului Estic și alte inițiative în domeniul 

transporturilor; 
 

(b) la nivel internațional, inclusiv în ce privește organizațiile de transport internaționale și 
acordurile și convențiile internaționale ratificate de Părți; în cadrul diferitor agenții de 

transport ale UE. 
 

 

Articolul 83 
 

Un dialog permanent va avea lor pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 84 
 

Părțile vor coopera în ce privește îmbunătățirea legăturilor de transport în conformitate cu 

prevederile la care se face referință în Anexa IX la prezentul Acord. 
 

 

Articolul 85 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa X și în Anexa XXVIII-D la prezentul Acord, în 

conformitate cu prevederile acestor Anexe. 
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CAPITOLUL 16 
 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Articolul 86 
 

Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor pe chestiuni de mediu, astfel contribuind la 

realizarea obiectivului pe termen lung de dezvoltare durabilă și ecologizare a economiei. Se 

preconizează că protecția sporită a mediului va aduce beneficii cetățenilor și companiilor din 

Republica Moldova și din Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul sănătății îmbunătățite, 

resurselor naturale păstrate, eficienței economice și de mediu sporite, integrării mediului în alte 

domenii de politică, precum și utilizării tehnologiilor moderne, curate, care contribuie la modele 

de producere mai durabile. Cooperarea se va desfășura ținând cont de interesele Părților, pe baza 

egalității și beneficiului mutual, precum și luând în considerație inter-dependența care există 

între Părți în domeniul protecției mediului și acordurile multilaterale în domeniul dat. 
 

 

Articolul 87 
 

Cooperarea va avea drept scop păstrarea, protecția, îmbunătățirea și reabilitarea calității 
mediului, protejarea sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea 

măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele de mediu regionale și globale, 

inclusiv în domeniile: 
 

(a) guvernării în materie de mediu și chestiunilor orizontale, care includ Analiza Impactului de 

Mediu și Analiza Strategică de Mediu, educația și instruirea, răspunderea pentru mediul 

înconjurător, combaterea infracțiunilor împotriva mediului, cooperarea trans-frontalieră, 

accesul la informația de mediu, procesele decizionale și procedurile de analiză administrativă 

și judiciară efective; 
 

(b) calitatea aerului; 
 

(c) gestionarea calității și resurselor de apă, inclusiv gestionarea riscurilor de inundații,deficitului 

de apă și secetelor; 
 

(d) gestionarea deșeurilor și resurselor, și transportarea deșeurilor; 
 

(e) protecția naturii, inclusiv conservarea și protecția diversității biologice și peisajiste;  

(f) poluarea industrială și pericolele industriale; 

(g) substanțele chimice; 
 

(h) poluarea fonică; 

 (i) protecția solului; 

(j) mediul urban și rural; 

(k) tarifele și taxele de mediu; 

(l)  monitorizarea și sistemele informaționale de mediu; 

(m) inspecțiile și executarea; 

(n) inovațiile ecologice, inclusiv cele mai bune tehnologii disponibile. 
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Articolul 88 
 

Părțile vor asigura, inter alia, schimbul de informație și expertiză; vor implementa activități de 

cercetare comune și vor face schimb de informație cu privire la tehnologiile curate; vor planifica 

manipularea pericolelor și accidentelor industriale; vor implementa activități comune la nivel 

regional și internațional, inclusiv în ce privește acordurile de mediu multilaterale ratificate de 

către Părți și activități comune în cadrul agențiilor relevante, după caz. Părțile vor acorda atenție 

specială chestiunilor trans-frontaliere și cooperării regionale. 
 

 

Articolul89 
 

Cooperarea va cuprinde, printre altele, următoarele obiective: 
 

(a) elaborarea strategiei generale de mediu, care cuprinde reformele instituționale planificate (cu 

grafice) pentru asigurarea implementării și aplicării legislației de mediu; divizarea 

competențelor pentru administrarea mediului la nivel național, regional, și local; procedurile 

pentru aprobarea deciziilor și implementarea deciziilor; procedurile de promovare a integrării 

chestiunilor de mediu în alte domenii de politică; promovarea măsurilor de economie 

ecologică și inovațiilor ecologice, identificarea resurselor umane și financiare necesare și a 

unui mecanism de analiză; și 
 

(b) elaborarea strategiilor sectoriale cu privire la calitatea aerului, gestionarea calității și resurselor 

de apă; gestionarea deșeurilor și resurselor; protecția biodiversității și naturii; poluarea 

industrială și pericolele industriale și substanțele chimice, poluarea fonică, protecția solului,  

mediul urban și rural, inovațiile ecologice, incluzînd grafice definite clar și indicatori de bază 

pentru implementare, responsabilitățile administrative, precum și strategiile de finanțare 

pentru investițiile în infrastructură și tehnologie. 
 

 

Articolul 90 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 91 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa XI la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 17 
 

ACȚIUNILE CLIMATICE 
 

 

Articolul 92 
 

Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor pentru a combate schimbarea climei. Cooperarea 

se va desfășura cu examinarea intereselor Părților pe baza egalității și beneficiului mutual și luând 

în considerație inter-dependența existentă dintre angajamentele bilaterale și multilaterale în acest 

domeniu. 
 

 

Articolul 93 
 

Cooperarea va promova măsuri la nivel intern, regional și internațional, inclusiv în domeniile: 
 

(a) atenuării schimbărilor climatice; 

(b) adaptării la schimbările climatice;  

(c) comercializării dioxidului de carbon; 

(d) cercetarea, elaborarea, demonstrarea, aplicarea și difuzarea tehnologiilor cu emisii reduse de 

dioxid de carbon și de adaptare sigure și durabile; 
 

(e) integrarea considerentelor legate de climă în politicile sectoriale; și 
 

(f) sporirea nivelului de sensibilizare, educare și instruire. 
 

 

Articolul 94 
 

Părțile vor asigura, inter alia, schimbul de informație și expertiză; vor implementa activități de 

cercetare comune și schimburi de informație cu privire la tehnologiile curate; vor implementa 

activități comune la nivel regional și internațional, inclusiv în ceea ce privește acordurile de 

mediu multilaterale ratificate de Părți, și activități comune în cadrul agențiilor relevante, după 

caz. Părțile vor acorda atenție specială chestiunilor trans-frontaliere și cooperării regionale. 
 

 

Articolul 95 
 

Cooperarea va cuprinde, printre altele, elaborarea și implementarea: 
 

(a) strategiei generale cu privire la climă și planului de acțiuni pentru atenuarea pe termen lung și 
adaptarea la schimbările climatice; 

 

(b) evaluărilor vulnerabilității și adaptării; 
 

(c) strategiei naționale de adaptare la schimbările climatice; 

 (d) strategiei de dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

(e) măsurilor pe termen lung pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

(f) măsurilor de pregătire pentru comercializarea dioxidului de carbon; 

(g) măsurilor de promovare a transferului de tehnologii pe baza evaluării necesităților de tehnologie; 

(h) măsurilor de integrare a considerentelor legate de climă în politicile sectoriale; și 
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(i) măsurilor legate de substanțele care diminuează stratul de ozon. 
 

 

Articolul 96 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 97 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa la actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa XII la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 18 
 

 

SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 
 

 

Articolul 98 
 

Părțile vor consolida cooperarea privind dezvoltarea Societății Informaționale pentru beneficiul 

cetățenilor și întreprinderilor prin disponibilitatea pe scară largă a tehnologiilor informaționale și 
de comunicare (TIC) și prin calitatea mai bună a serviciilor la prețuri accesibile. Cooperarea 

respectivă ar trebui să aibă drept scop facilitarea accesului la piețele de comunicare electronice, și 
încurajarea concurenței și investițiilor în sector, precum și promovarea dezvoltării serviciilor 

publice on-line. 
 

 

Articolul 99 
 

Cooperarea poate cuprinde următoarele subiecte: 
 

(a) schimbul de informație și bune practici referitor la implementarea strategiilor naționale 

privind Societatea Informațională care includ, inter alia, inițiative axate pe promovarea 

accesului în bandă largă, îmbunătățirea securității rețelei și dezvoltarea serviciilor publice 

on-line; 
 

(c) schimbul de informație, bune practici și experiență pentru promovarea dezvoltării unui cadrul 

de reglementare cuprinzător pentru comunicațiile electronice, și în particular pentru 

consolidarea capacității administrative a administrației naționale în domeniul comunicațiilor 

și tehnologiilor informaționale, precum și a agenției de reglementare independente, pentru 

a încuraja utilizarea mai bună a resurselor de spectru și promova interoperabilitatea 

rețelelor în Republica Moldova și în UE; 
 

(c) încurajarea și promovarea implementării instrumentelor TIC pentru o mai bună guvernare, 

învățare și cercetare prin mediile electronice, sănătate publică, digitizarea patrimoniului 

cultural, dezvoltarea conținutului electronic (e-Content) și comerțului electronic; 
 

(d) sporirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

comunicațiile electronice. 
 

 

Articolul 100 
 

Părțile vor promova cooperarea dintre agenția de reglementare națională în domeniul 

comunicațiilor electronice a Republicii Moldovași agențiile de reglementare ale UE. Părțile vor 

examina de asemenea posibilitatea de cooperare în alte domenii relevante, inclusiv prin 

inițiativele regionale. 
 

 

Articolul 101 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
 

 

Articolul 102 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa la actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa XXVIII-B la prezentul Acord, în conformitate 
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cu prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 19 

 

TURISMUL 
 

 

Articolul 103 
 

Părțile vor coopera în domeniul turismului, cu scopul de a consolida dezvoltarea unei industrii 

competitive și durabile a turismului drept generator de creștere economică, abilitare, ocupare a 

forței de muncă și schimburilor externe. 
 

 

Articolul 104 
 

Cooperarea la nivel bilateral, regional și european se va baza pe următoarele principii: 

(a) respectarea integrității și intereselor comunităților locale, mai ales în zonele rurale; 

(b) importanța patrimoniului cultural; și 
 

(c) interacțiunea pozitivă dintre turism și protecția mediului. 
 

 

Articolul 105 
 

Cooperarea se va axa pe următoarele subiecte: 
 

(a) schimbul de informație, bune practici, experiență și transfer de “know-how”,inclusiv în 

tehnologiile inovatoare; 
 

(b) stabilirea unui parteneriat strategic între sectorul public, sectorul privat și interesele 

comunității pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului; 
 

(c) promovarea și dezvoltarea produselor și piețelor turismului, infrastructurii, resurselor umane 

și structurilor instituționale, precum și identificarea și eliminarea barierelor din calea 

serviciilor turistice; 
 

(d) elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor eficiente care să includă aspecte juridice, 

administrative și financiare corespunzătoare; 
 

(e) asigurarea instruirii în domeniul turismului și dezvoltarea capacității pentru a 

îmbunătăți standardele de prestare a serviciilor; și 
 

(f) dezvoltarea și promovarea turismului comunitar. 
 

 

Articolul 106 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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CAPITOLUL 20 

 

DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA TRANS-FRONTALIERĂ 

ȘI REGIONALĂ 
 

 

Articolul 107 
 

1. Părțile vor promova înțelegerea reciprocă și cooperarea bilaterală în domeniul politicii 

regionale, inclusiv metodele de formulare și implementare a politicilor regionale, 

guvernarea și parteneriatul pe mai multe niveluri, cu accent special pe dezvoltarea 

zonelor dezavantajate și cooperarea teritorială, în scopul creării canalelor de comunicare 

și consolidării schimbului de informație și experiență între autoritățile naționale, 

regionale și locale, actorii socio-economici și societatea civilă. 
 

2. Părțile vor coopera în particular în vederea corelării practicii Republicii Moldova cu 

următoarele principii: 
 

(a) decentralizarea procesului decizional, de la nivel central spre nivelul comunităților 

regionale; 
 

(b) consolidarea parteneriatului dintre toate părțile implicate în dezvoltarea regională; 
 

(c) co-finanțarea prin contribuția financiară a Părților implicate în implementarea 

programelor și proiectelor de dezvoltare regională. 
 

 

Articolul 108 
 

1. Părțile vor susține și vor consolida implicarea autorităților locale și regionale în 

cooperarea transfrontalieră și regională și structurile de management conexe, vor 

consolida cooperarea prin crearea unui cadru legislativ favorabil, vor susține și dezvolta 

măsurile de dezvoltare a capacității și vor promova consolidarea rețelelor economice și 
comerciale transfrontaliere și regionale. 

 

2. Părțile vor coopera întru consolidarea capacităților instituționale ș i  operaționale ale 

instituțiilor naționale și regionale în domeniile dezvoltării regionale și planificării 

amenajării teritoriului, inter alia, prin: 
 

(a) îmbunătățirea mecanismului de interacțiune verticală și orizontală a administrației 

publice centrale și locale în procesul de elaborare și implementare a politicilor 

regionale; 
 

(b) dezvoltarea capacității autorităților publice locale pentru a promova cooperarea 

transfrontalieră în conformitate cu regulamentele și practica UE; 
 

(c) schimbul de cunoștințe, informație și cele mai bune practici privind politicile de 

dezvoltare regională pentru a promova bunăstarea economică a comunităților 

locale și dezvoltarea uniformă a regiunilor. 
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Articolul 109 
 

1. Părțile vor consolida și încuraja, printre altele, dezvoltarea elementelor transfrontaliere 

ale rețelelor de transport, energie, comunicații, de cultură, educație, turism, sănătate și 
altor domenii prevăzute de prezentul Acord care au impact asupra cooperării 

transfrontaliere și regionale. 
 

2. Părțile vor intensifica cooperarea dintre regiunile lor sub formă de programe 

transnaționale și transfrontaliere, încurajând participarea regiunilor Republicii Moldova în 

structurile și organizațiile regionale europene și promovând dezvoltarea lor economică 

și instituțională prin implementarea proiectelor de interes comun. 
 

Aceste activități vor avea loc în contextul: 
 

(a) continuării cooperării teritoriale cu regiunile europene (inclusiv prin programele 

de cooperare transnaționale și transfrontaliere); 
 

(b) cooperării în cadrul Parteneriatului Estic cu instituțiile UE, inclusiv cu Comitetul 

Regiunilor și participării în diverse proiecte și inițiative regionale Europene; 
 

(c) cooperării, inter alia, cu Comitetul Economic și Social European, Asociația 

Europeană a Agențiilor de Dezvoltare și Observatorului în Rețea al Amenajării 

Teritoriului European. 
 

 

Articolul 110 
 

1. Părțile vor intensifica și vor asigura coordonarea și cooperarea mai bună dintre țări și 
regiuni în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunăreană, axându-se, inter alia, pe 

îmbunătățirea conexiunilor de transport și energie, mediu, dezvoltarea economică și 
socială și securitatea, care vor contribui la transportarea mai rapidă pe cale rutieră și 

feroviară, energie mai ieftină și mai sigură, un mediu mai bun cu apă mai curată, 

biodiversitate protejată și prevenirea mai eficientă a inundațiilor transfrontaliere. 
 

2. Părțile vor spori cooperarea transfrontalieră cu scopul restaurării navigației pe râul Prut, 

care va conduce la prevenirea inundațiilor în bazinul râului, îmbunătățind calitatea apei, 

irigația în agricultură, intensificând activitățile economice, promovând turismul și 
activitățile culturale, precum și contribuind la dezvoltarea capacității. 

 

 

Articolul 111 
 

Părțile vor facilita circulația cetățenilor Uniunii Europene și Republicii Moldova care sunt 

solicitați să treacă granița frecvent și pe distanțe scurte. 
 

 

Articolul 112 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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CAPITOLUL 21 

 

SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

 

Articolul 113 
 

Părțile convin să dezvolte cooperarea lor în domeniul sănătății publice, cu scopul de a spori 

nivelul siguranței sănătății publice și protecției sănătății umane drept premiză pentru dezvoltarea 

durabilă și creșterea economică. 
 

 

Articolul 114 
 

Cooperarea va cuprinde în particular următoarele domenii: 
 

(a) consolidarea sistemului de sănătate publică al Republicii Moldova, în particular prin 

implementarea reformei în sectorul sănătății, asigurarea asistenței medicale primare de calitate 

înaltă, îmbunătățirea guvernării sănătății și finanțării asistenței medicale; 
 

(d) inspecția epidemiologică și controlul bolilor transmisibile, cum ar fi, spre exemplu, 

HIV/SIDA, hepatita virală și tuberculoza, precum și creșterea nivelului de pregătire pentru a 

reacționa la pericolele și situațiile excepționale legate de sănătate; 
 

(c) prevenirea și controlul bolilor ne-transmisibile, preponderent prin schimbul de informație și 
bune practici, promovarea modului de viață sănătos și abordarea factorilor determinanți 
majori pentru sănătate, cum ar fi nutriția, dependența de alcool, droguri și tutun; 

 

(d) calitatea și siguranța substanțelor de origine umană; 

 (e) informații și cunoștințe în domeniul sănătății; și 

(f) implementarea deplină și în timp util a acordurilor internaționale în domeniul sănătății, în 

particular a Regulamentelor internaționale cu privire la sănătate și Convenției – Cadru privind 

controlul tutunului din 2003. 
 

 
 
 

Cooperarea va include: 

Articolul 115 

 

(a) integrarea treptată a Republicii Moldova în rețelele de sănătate relevante ale Uniunii 

Europene; și  
 

(b) consolidarea treptată a interacțiunii dintre RepublicaMoldova și Centrul European pentru 

Prevenirea și Controlul Bolilor. 
 

 

Articolul 116 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele legislative ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa XIII la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexe. 
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CAPITOLUL 22 

 

PROTECȚIA CIVILĂ 
 

 

Articolul 117 
 

Părțile vor dezvolta și consolida cooperarea lor în ce privește dezastrele naturale și provocate de 

om. Cooperarea se va desfășura luând în considerație interesele Părților, pe baza egalității și 
beneficiului mutual, precum și luând în considerație interdependența existentă între Părți și 
activitățile multilaterale desfășurate în acest domeniu. 

 

 

Articolul118 
 

Cooperarea va avea drept scop îmbunătățirea prevenirii, pregătirii pentru și răspunsului la dezastrele 

naturale și provocate de om. 
 

 

Articolul 119 
 

Părțile, inter alia, vor face schimb de informații și expertiză și vor implementa activități comune 

la nivel național, regional și internațional. Cooperarea va include implementarea acordurilor și 
aranjamentelor administrative concrete în acest domeniu, încheiate între Părți în conformitate cu 

împuternicirile și competențele respective ale Uniunii Europene și statelor membre ale acesteia, și 
în conformitate cu procedurile legale ale Părților. 

 

 

Articolul 120 
 

Cooperarea va cuprinde, printre altele, următoarele obiective:  

(a) facilitarea asistenței mutuale în cazul situațiilor excepționale; 

(b) schimbul pe bază de 24 ore de avertizări timpurii și informații actualizate cu privire la situațiile 

excepționale de scară largă care afectează UE sau Republica Moldova, inclusiv privind 

solicitările și ofertele de asistență; 
 

(c) cooperarea la evaluarea impactului dezastrelor asupra mediului; 
 

(d) invitarea experților pentru a participa la ateliere și simpozioane tehnice dedicate 

chestiunilor de protecție civilă; 
 

(e) invitarea, de la caz la caz, a observatorilor pentru a participa în exerciții și instruiri specifice 

organizate de UE și/sau RepublicaMoldova; și 
 

(f) consolidarea cooperării privind utilizarea cea mai efectivă a capabilităților de protecție 

civilă disponibile. 
 

 

Articolul 121 
 

Un dialog permanent va avea loc pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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CAPITOLUL 23 
 

 

COOPERAREA ÎN DOMENIILE EDUCAȚIE, INSTRUIRE, MULTILINGVISM, 

TINERET ȘI SPORT 
 

 

Articolul 122 
 

Părțile vor coopera pentru a promova învățarea pe durata vieții, încuraja cooperarea și 

transparența la toate nivelele educației și instruirii, cu accent special pe învățământul superior. 
 

 

Articolul 123 
 

Cooperarea se va axa, printre altele, pe următoarele domenii: 
 

(a) promovarea învățării pe durata vieții, care constituie cheia spre creștere și locuri de muncă 

și poate permite cetățenilor să participe în măsură deplină în societate; 
 

(b) modernizarea sistemelor de educație și instruire, sporind calitatea, relevanța și accesul; 
 

(c) promovarea convergenței în învățământul superior, reieșind din procesul de la Bologna și din  

       agenda UE de modernizare a învățământului superior; 
  

(d) consolidarea cooperării academice internaționale, participării în programele de cooperare ale 

UE, sporirea mobilității studenților și cadrelor didactice; 
 

(e) crearea unui cadrul național de calificare pentru a îmbunătăți transparența și recunoașterea 

calificărilor și competențelor; 
 

(f) promovarea scopurilor stabilite în procesul de la Copenhaga privind cooperarea europeană în 

învățământul și instruirea profesional tehnică. 
 

 

Articolul 124 
 

Părțile vor promova cooperarea și schimburile în domeniile de interes reciproc, cum ar fi 

diversitatea lingvistică și învățarea limbilor pe durata vieții, prin schimbul de informații și celor 

mai bune practici. 
 

 

Articolul 125 
 

Părțile convin să coopereze în aspectele legate de tineret pentru a: 
 

(a) consolida cooperarea și schimburile în domeniul politicii cu privire la tineret și educației ne-

formale pentru tineri și pentru lucrătorii cu tineretul; 
 

(b) facilita participarea activă a tuturor persoanelor tinere în societate; 
 

(c) susține mobilitatea persoanelor tinere și lucrătorilor cu tineretul drept mijloc de promovare a 

dialogului inter-cultural și de acumulare a cunoștințelor, deprinderilor și competențelor în 

afara sistemelor educaționale formale, inclusiv prin voluntariat; 
 

(d) promova cooperarea dintre organizațiile de tineret pentru susținerea societății civile. 
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Articolul 126 
 

Părțile vor promova cooperarea în domeniul sportului și educației fizice prin schimbul de 

informații bune practici pentru a promova un mod de viață sănătos, valorile sociale și educaționale 

ale sportului și bunei guvernări în sport în cadrul societăților Uniunii Europene și societății 
Republicii Moldova. 
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CAPITOLUL 24 

 

COOPERAREA ÎN DOMENIUL CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII 

TEHNOLOGICE ȘI ACTIVITĂȚILOR DEMONSTRATIVE 
 

 

Articolul 127 
 

Părțile vor promova cooperarea în toate domeniile de cercetare științifică civilă, de dezvoltare 

tehnologică și de activitate demonstrativă (RTD) pe baza avantajului reciproc și sub protecția 

corespunzătoare efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală. 
 

 
 
 

Cooperarea în domeniul RTD va cuprinde: 

Articolul 128 

 

(a) dialogul de politică și schimbul de informații științifice și tehnologice; 

 (b) facilitarea accesului adecvat la programele respective ale Părților; 

(c) sporirea capacității de cercetare și participării instituțiilor de cercetare ale Republicii Moldova 

în Programul – Cadrul de Cercetare al UE; 
 

(d) promovarea proiectelor comune de cercetare în toate domeniile RTD; 
 

(e) activitățile de instruire și programele de mobilitate pentru savanți, cercetători și alte cadre din 

domeniul cercetării implicate în activitățile RTD pe ambele părți; 
 

(f) facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a circulației libere a lucrătorilor din domeniul 

cercetării care participă în activitățile prevăzute în prezentul Acord și circulației 

transfrontaliere a mărfurilor destinate pentru utilizarea în astfel de activități; și 
 

(g) alte forme de cooperare în domeniul RTD (inclusiv prin abordările și inițiativele regionale), în 

baza acordului reciproc. 
 

 

Articolul 129 
 

Activitățile de cooperare respective ar trebui să fie desfășurate în sinergie cu activitățile finanțate de 

Centrul de Știință și Tehnologie (STCU) și cu alte activități desfășurate în cadrul cooperării 

financiare dintre UE și Republica Moldova. 
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CAPITOLUL 25 

 

COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, POLITICII AUDIO-

VIZUALULUI ȘI MASS MEDIA 
 

 

Articolul 130 
 

Părțile vor promova cooperarea în domeniul culturii în conformitate cu principiile stipulate în 

Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) din 2005 

cu privire la protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală. Părțile vor căuta 

un dialog de politici permanent în domeniile de interes reciproc, inclusiv dezvoltarea industriilor 

culturale în Uniunea Europeană și în Republica Moldova. Cooperarea dintre Părți va stimula 

dialogul intercultural, inclusiv prin participarea sectorului culturii și societății civile din UE și 
Republica Moldova. 

 

 

Articolul 131 
 

1. Părțile vor dezvolta un dialog permanent și vor coopera întru promovarea industriei 

audio-vizualului în Europa și vor încuraja co-producția în domeniile cinematografie și 
televiziune. 

 

2. Cooperarea ar putea include, printre altele, instruirea jurnaliștilor și altor profesioniști din 

domeniul mass media, precum și susținerea agențiilor mass media pentru a consolida 

independența, profesionalismul și legăturile acestora cu mass media din UE în 

conformitate cu standardele europene, inclusiv cu standardele Consiliului Europei (CoE) 

și cu Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de 

expresie culturală din 2005. 
 

 

Articolul 132 
 

Părțile vor concentra cooperarea lor asupra unui șir de domenii, 

după cum urmează: 
 

(a) cooperarea în domeniul culturii și schimburile culturale, precum și mobilitatea artelor 

și artiștilor; 

(b) dialogul intercultural; 

(c) dialogul de politică privind politica în domeniul culturii și 
politica în domeniul audio-vizualului; 

 

(d) cooperarea în forumurile internaționale, cum ar fi UNESCO și CoE, printre altele, pentru a 

dezvolta diversitatea culturală și păstra și valorifica patrimoniul cultural și istoric; și 
 

(e) cooperarea în domeniul mass media. 
 

 

Articolul 133 
 

Republica Moldova va armoniza legislația sa cu actele juridice ale UE și instrumentele 

internaționale la care se face referință în Anexa XIV la prezentul Acord, în conformitate cu 

prevederile acestei Anexei. 
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CAPITOLUL 26 
 

 

COOPERAREA PRIVIND SOCIETATEA CIVILĂ 
 

 

Articolul 134 

Părțile vor stabili un dialog privind cooperarea referitor la societatea civilă urmărind următoarele 

obiective: 

(a) consolidarea contactelor și schimbului de informație și experiență între toate sectoarele  

societății civile din Uniunea Europeană și din Republica Moldova; 
 

(b) asigurarea cunoașterii și înțelegerii mai bune a Republicii Moldova, inclusiv a istoriei și 
culturii sale în Uniunea Europeană, și în particular printre organizațiile societății civile din 

statele membre ale UE, astfel asigurând un nivel mai înalt de conștientizare a oportunităților 

și provocărilor pentru relațiile viitoare; 
 

(c) asigurarea în mod reciproc a cunoașterii și înțelegerii mai bune a Uniunii Europene în 

Republica Moldova, și în particular printre organizațiile societății civile din Republica 

Moldova, cu accent non-exclusiv pe valorile care stau la baza fondării Uniunii Europene, pe 

politicile și funcționarea acesteia. 
 

 

Articolul 135 
 

Părțile vor promova dialogul și cooperarea dintre actorii societății civile de pe ambele părți ca 

parte integrală a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Scopurile dialogului 

și cooperării respective sunt următoarele: 
 

(a) a asigura implicarea societății civile în relațiile UE – Republica Moldova, în particular în 

implementarea prezentului Acord; 
 

(b) a spori participarea societății civile în procesul decizional public, în particular prin stabilirea 

unui dialog deschis, transparent și permanent între instituțiile publice și asociațiile 

reprezentative și societatea civilă; 
 

(c) a  facilita procesul de dezvoltare instituțională și consolidare a organizațiilor societății civile 

prin diverse modalități, care includ, printre altele: suport de advocacy, crearea de rețele 

neformale și formale, vizite mutuale și ateliere în mod special în vederea îmbunătățirii 
cadrului legal pentru societatea civilă; 

 

(d) a abilita reprezentanții societății civile din fiecare parte ca să devină familiarizați cu procesele 

de consultare și dialog între partenerii civil și sociali care au loc pe cealaltă parte, în particular 

în vederea integrării ulterioare a societății civile în procesul decizional public din 

RepublicaMoldova. 
 

 

Articolul 136 
 

Părțile vor purta un dialog permanent pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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CAPITOLUL27 

 

COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR 

COPILULUI 
 

 

Articolul 137 
 

Părțile convin să coopereze în asigurarea și promovarea drepturilor copilului în conformitate cu 

legile și standardele internaționale, în particular cu Convenția ONU privind drepturile 

copilului din 1989, luând în considerație prioritățile identificate în contextul concret al Republicii 

Moldova, în particular pentru grupurile vulnerabile. 
 

 

Articolul 138 
 

Cooperarea respectivă va include, în particular, următoarele: 
 

(a) prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca copiilor), abuz, 

neglijare și violență împotriva copiilor, inclusiv prin elaborarea și consolidarea cadrului legal 

și instituțional, precum și prin desfășurarea campaniilor de sensibilizare în acest domeniu; 
 

(b) îmbunătățirea sistemului de identificare și asistență a copiilor în situații vulnerabile, care 

include participarea sporită a copiilor în procesul decizional și implementarea mecanismelor 

eficiente de examinare a reclamațiilor individuale din partea copiilor; 
 

(c) schimbul de informații și bune practici privind reducerea sărăciei printre copii, inclusiv privind 

măsurile pentru axarea politicilor sociale pe asigurarea bunăstării copiilor și pentru promovarea 

și facilitarea accesului copiilor la educației; 
 

(d) implementarea măsurilor axate pe promovarea drepturilor copilului în cadrul familiei și 
instituțiilor și consolidarea capacităților părinților și îngrijitorilor pentru a asigura dezvoltarea 

copilului; 
 

(e) accesul la, ratificarea și implementarea documentelor internaționale relevante, inclusiv acele 

elaborate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei și Conferinței de la Haga 

privind Dreptul Internațional Privat, cu scopul promovării și protejării drepturilor copiilor în 

conformitate cu cele mai înalte standarde în acest domeniu. 
 

 

Articolul 139 
 

Părțile vor purta un dialog permanent pe marginea chestiunilor prevăzute în acest Capitol. 
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CAPITOLUL 28 

 

PARTICIPAREA ÎN AGENȚIILE ȘI PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE 
 

 

Articolul 140 
 

RepublicaMoldova va avea permisiunea să participe în toate agențiile Uniunii Europene deschise 

pentru participarea Republicii Moldova în conformitate cu prevederile relevante care stabilesc 

crearea acestor agenții. RepublicaMoldova va încheia acorduri separate cu UE pentru a permite 

participarea sa în fiecare din aceste agenții, care includ suma contribuției financiare. 
 

 

Articolul 141 
 

Republica Moldova va avea permisiunea de a participa în toate programele actuale și viitoare ale 

Uniunii deschise pentru participarea Republicii Moldova în conformitate cu prevederile relevante 

prin care aceste programe sunt aprobate. Participarea Republicii Moldova în programele Uniunii 

va fi în conformitate cu prevederile stabilite în Protocolul I la prezentul Acord cu privire la 

Acordul - Cadru dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind principiile generale de 

participare a Republicii Moldova în programele Uniunii Europene. 
 

 

Articolul 142 
 

Părțile vor desfășură un dialog permanent privind participarea Republicii Moldova în programele 

și agențiile UE. În particular, Uniunea Europeană va informa Republica Moldova în cazul creării 

unor agenții UE noi și programe noi ale Uniunii, precum și referitor la schimbările în termenii de 

participare în programele Uniunii și agențiile, menționate în Articolele 140 și 141 ale prezentului 

Acord. 
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CAPITOLUL 1 

TRATAMENTUL NAȚIONAL ȘI ACCESUL PE PIAŢĂ AL 

MĂRFURILOR    

Secțiunea 1 
 

Dispoziții comune 
 

 

Articolul 143 
 

Obiectiv 
 

Părțile vor stabili în mod progresiv o zonă de comerț liber pe parcursul unei perioade de tranziție 

cu durata de cel mult zece ani începînd cu data intrării în vigoare a prezentului Acord, în 

conformitate cu prevederile prezentului Acord și în conformitate cu Articolul XXIV al Acordului 

General pentru Tarife și Comerț 1994 (GATT 1994).  

 
 

 

Articolul 144 
 

Domeniul şi sfera de aplicare 

1.          Prevederile prezentului Capitol se aplică comerțului de mărfuri
1
între Părți.  

 

2. În sensul prezentului Capitol, prin produs “originar” se înțelege orice produs care respectă 

regulile de origine stipulate în Protocolul II la prezentul Acord.  
 

 
 

Secțiunea 2 
 

Eliminarea taxelor vamale, redevenţelor şi și altor 

impuneri  
 

 

Articolul 145 
 

Definiția taxelor vamale  
 

În sensul prezentului Capitol, o “taxă vamală” include orice taxă sau impunere de orice tip, 

instituităpentru sau în legătură cu importul sau exportul unui bun, inclusiv orice formă de 

impozit suplimentar sau suprataxă impusă pentru sau în legătură cu importul sau exportul 

respectiv, dar care nu include în nici un fel: 
 

(a) impunere echivalentă cu o taxă internă aplicată în conformitate cu Articolul 152 al prezentului 

Acord; 
 

(b) taxe instituite în conformitate cu dispoziţiile din Capitolul 2 (Măsuri Comerciale) a l  

T i t l u l u i  V (Comerțul și Aspectele legate de Comerț) al prezentului Acord; 
 

(c) redevenţe sau alte impuneri  instituite în conformitate cu Articolul 151 al 
prezentului Acord. 
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1 
În sensul prezentului Acord, prin “mărfuri” se înţeleg produse în sensul conferit de GATT1994, dacă nu 

este stipulat altfel în prezentul Acord.  
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Articolul 146 
 

Încadrarea mărfurilor  
 

Încadrarea mărfurilor care fac obiectul comerţului între Părţi este stabilită în Nomenclatura 

tarifară a fiecărei părţi în conformitate cu Sistemul Armonizat de Denumire şi Codificare a 

Mărfurilor 2012 din 1983 (SA) şi amendamentele ulterioare la acesta.  
 

Articolul 147 
 

Eliminarea taxelor vamale la import  
 

1. Fiecare Parte va reduce sau va elimina taxele vamale aplicate mărfurilor originaredin 

cealaltă Parte în conformitate cu Anexa XV a prezentului Acord căruia urmează să i se aplice 

reduceri succesive. .  
 

2. Pentru fiecare marfă, nivelul de bază al taxelor vamale, căruia urmează să i se aplice 

reducerile succesive şi eliminări conform alineatului 1 sunt specificate în Anexa XV a 

prezentului Acord.  
 

3. În cazul în care , în orice moment după data intrării în vigoare a prezentului Acord, una 

dintre Părţi reduce nivelul taxei vamale corespunzătoare  clauzei naţiunii celei mai 

favorizate (MFN) nivelul taxei respective va fi aplicatca nivel  de bază dacă şi atîta timp 

cît este mai jos decît nivelul taxei vamale calculate în conformitate cu Anexa XV a 

prezentului Acord.   
 

4. După intrarea în vigoare a prezentului Acord, Părţile pot conveni să considere accelerarea 

şi lărgirea spectrului de eliminare a taxelor vamale în comerţul între Părţi. Precum este 

stipulat în Articolul 438 (4) al prezentului Acord, decizia Comitetului de Asociere pentru  

Comerţ cu privire la accelerarea sau eliminarea taxei vamale pentru un bun va înlocui 

orice nivel a taxei vamale sau categorie a bunurilor determinată în conformitate cu Anexa 

XV a prezentului Acord.   
 

5.         La trei ani după intrarea în vigoare a prezentului Acord, Părţile vor evalua situaţia, 

ţinînd cont de structura comerţului cu produse agricole între Părţi, sensibilitatea 

specifică a acestor produse şi dezvoltarea politicii agricole în ambele părţi.   
 

6. Părţile vor examina, în cadrul Comitetului de Asociere pentru  Comerţ, pe bază de 

reciprocitate adecvată, oportunităţile de a-şi acorda noi concesii cu scopul de a 

îmbunătăţi liberalizarea schimburilor comerciale cu produse agricole, în special cele 

supuse contingenţelor tarifare.  
 

 

Articolul 148 
 

Măsuri anti-circumvenţie pentru produsele agricole şi produsele agricole prelucrate  
 

1. Produsele enumerate în Anexa XV-C a prezentului Acord sunt supuse măsurilor 

anticircumventie. Volumul mediu anual al importurilor din Republica Moldova în 

Uniune pentru fiecare categorie a produselor respective este indicat în anexa XV-C a 

prezentului Acord.  
 

2. Cînd volumul de importuri al unei sau mai multor categorii de produse indicate în 

alineatul 1 atinge 70% din volumul indicat în Anexa XV-C în orice an începînd cu 1 

ianuarie, Uniunea va notifica Republica Moldova despre volumul de importuri al 

produsului (produselor) respectiv. După această notificare şi în decurs de 14 zile 

calendaristice din data în care volumul de importuri al unei sau mai multor categorii de 
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produse menţionate în alineatul 1 atinge 80% din volumul indicat în Anexa XV-C a 

prezentului Acord, Republica Moldova va prezenta Uniunii o justificare argumentată cu 

privire la creşterea importurilor. Dacă importurile respective ating 100% din volumul 

indicat în Anexa XV-C a prezentului Acord şi în lipsa unei justificări argumentate din 

partea Republicii Moldova, Uniunea are dreptul de a suspenda temporar tratamentul 

preferenţial pentru produsele în cauză.  
 

Suspendarea va fi aplicabilă pentru o perioadă de şase luni şi va intra în vigoare la data 

publicării deciziei cu privire la suspendarea tratamentului preferenţial în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene.  
 

3. Toate suspendările temporare adoptate în conformitate cu alineatul 2 vor fi notificate      

Republicii Moldova de către Uniune fără întîrzieri nejustificate.  
 

4. Orice suspendare temporară poate fi ridicată de către Uniune înainte de expirarea a şase 

luni de la data intrării în vigoare dacă Republica Moldova aduce dovezi în cadrul 

Comitetului de Asociere pentru  Comerţ, după cum este stipulat în articolul 438 (4) al 

prezentului Acord, precum că volumul categoriei respective de produse importate în 

exces la volumul indicat în Anexa XV-C a prezentului Acord rezultă dintr-o modificare 

în nivelul capacităţii de producere şi export al Republicii Moldova pentru produsul 

(produsele) în cauză.  
 

5. Anexa XV-C a prezentului Acord poate fi modificată şi volumul poate fi modificat de 

comun acord de Uniune şi Republica Moldova în cadrul Comitetului de Asociere pentru  

Comerţ la solicitarea din partea Republicii Moldova în scopul reflectării schimbărilor în 

nivelul capacităţii de producere şi export al Republicii Moldova pentru produsul 

(produsele) în cauză.  
 

 

Articolul 149 
 

Status quo 

 
 

Nici una din Părţi nu poate creşte oricare taxă vamală existentă sau de a adopta oricare taxă 

vamală nouă pentru o marfă originară din cealaltă Parte. Aceasta nu exclude faptul că orice Parte 

poate: 
 

(a)      ridica o taxă vamală pînă la nivelul stabilit în anexa XV drept urmare a unei reduceri 

unilaterale; sau 
 

(b) menţine sau creşte o taxă vamală în măsura autorizată de către Organul de Soluţionare a 

Litigiilor (OSL) al OMC.  
 

 

Articolul 150 
 

Taxele vamale la export  
 

Nici una dintre Părţi nu va adopta sau va menţine o taxă sau impozit altul decît taxele interne 

aplicate în conformitate cu Articolul 152 al prezentului Acord pentru sau în legătură cu exportul 

mărfurilor pe teritoriul celeilalte Părţi.  
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Articolul 151 
 

Redevenţe şi alte taxe  
 

Fiecare Parte va asigura, în conformitate cu Articolul VIII d i n  GATT 1994 şi notele sale 

interpretative, precum că toate comisioanele şi taxele de orice natură, altele decît taxele vamale sau 

alte măsuri menţionate în Articolul 147 al prezentului Acord, impuse pentru sau în legătură cu 

importul sau exportul mărfurilor sînt limitate la costul aproximativ al serviciilor oferite şi nu vor 

constitui un mijloc indirect de protecţie pentru produsele naţionale sau o impozitare a importurilor 

sau exporturilor în scopuri fiscale.  

 

Secţiunea 3 
 

Măsuri netarifare  

 

Articolul 152 
 

Tratament naţional  
 

Fiecare Parte acordă tratament naţional mărfurilor celeilalte Părţi în conformitate cu Articolul III 

din GATT 1994,inclusiv notele sale interpretative. În acest scop, Articolul III din GATT 1994 şi 

notele sale interpretative sunt integrate în prezentul Acord şi fac parte integrantă din acesta.  
 

 

Articolul 153 
 

Restricţii la import şi export  
 

Nicio Parte nu va adopta sau menţine oricare interdicţie sau restricţie la importul de orice bun al 

celeilalte Părţi sau la exportul sau vînzarea pentru export de orice bun destinat teritoriului 

celeilalte Părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute altfel în prezentul Acord sau în conformitate cu 

Articolul XI din GATT 1994 şi notele sale interpretative. În acest scop, Articolul XI din GATT 

1994 şi notele sale interpretative sunt integrate în prezentul Acord şi fac parte integrantă din 

acesta.  
 

Secţiunea 4 
 

Dispoziţii specifice cu privire la 

mărfuri  

 

Articolul 154 
 

Excepţii generale  
 

1. Nici o parte a prezentului Capitol nu se interpretează ca împiedicînd adoptarea sau 

aplicarea de oricare dintre Părţi a măsurilor în conformitate cu Articolele XX şi XXI din 

GATT1994 şi notele sale interpretative, care sunt incluse şi fac parte 

integrantă a prezentului Acord.  

2. Părţile înţeleg că înainte de luarea oricăror măsuri pentru care ar putea fi solicitată o 

justificare în conformitate cu alineatele (i) şi (j) ale articolului XX din GATT 1994, 

Partea care intenţionează luarea măsurilor va prezenta celeilalte Părţi toate informaţiile 

necesare şi va căuta o soluţie acceptabilă pentru Părţi. În cazul în care nu se ajunge la un 

acord comun timp de 30 zile din momentul prezentării informaţiei respective, Partea 

poate aplica măsuri conform prezentului paragraf cu privire la bunul în cauză. În cazul în 

care circumstanţe excepţionale şi critice necesită o acţiune imediată şi fac informarea şi 

examinarea prealabilă imposibile, Partea care intenţionează luarea măsurilor poate aplica 
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imediat măsuri de precauţie necesare pentru a face faţă situaţiei şi va informa imediat 

cealaltă Parte cu privire la aceasta.    
 
 

Secţiunea 5 
 

Cooperarea Administrativă şi Coordonarea cu Alte Ţări  

 

Articolul 155 
 

Dispoziţii speciale cu privire la cooperarea 

administrativă  

1 Părţile convin asupra importanţei cruciale a cooperării şi asistenţei administrative pentru 

punerea în aplicare şi controlul tratamentului preferenţial acordat în temeiul prezentului 

Capitol şi îşi reiterează angajamentul de a combate neregulile şi frauda în domeniul 

vamal şi în aspectele conexe.  

2. În cazul în care o Parte constată, în baza unor informaţii obiective, lipsa cooperării sau 

asistenţei administrative a celeilalte Părţi şi/sau nereguli sau fraudă în temeiul prezentului 

Capitol, Partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferenţial relevant 

acordat produsului (produselor) în cauză în conformitate cu prezentul Articol şi, în 

special, procedura prevăzută în alineatul 5.  

3. În scopul prezentului Articol, lipsa de  cooperare sau asistenţa administrativa va însemna, 

printre altele: 
 

(a)     nerespectarea repetată a obligaţiilor de a verifica originea produsului (produselor) 

în cauză; 

(b) refuzul repetat sau întîrzierea nejustificată în efectuarea şi/sau comunicarea 

rezultatelor controlului ulterior al dovezii de origine; 
 

(c)  un refuz repetat sau o întîrziere nejustificată în ceea ce priveşte acordarea 

autorizaţiei de a realiza vizite de anchetă pentru a verifica autenticitatea 

documentelor sau acurateţea informaţiilor necesare pentru acordarea 

tratamentului preferenţial în cauză.  

4.         În sensul prezentului Articol, pot fi constatate nereguli sau fraudă, printre altele, atunci 

cînd are loc o creştere rapidă, fără explicaţii satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri, care 

depăşesc nivelul obişnuit al capacităţii de producţie şi export a celeilalte Părţi, corelată cu 

informaţii obiective cu privire la nereguli sau fraudă.  

5. Aplicarea unei suspendări temporare are loc în următoarele condiţii: 

(a)     Partea care a constatat, pe baza unor informaţii obiective, lipsa cooperării sau 
asistenţei administrative şi/sau nereguli sau fraudă, fără întîrzieri nejustificate, 
informează Comitetul de Asociere pentru  Comerţ, după cum este prevăzut în 
Articolul 438 (4) al prezentului Acord, despre constatările sale împreună cu 
informaţia obiectivă şi lansează consultaţii în cadrul Comitetului respectiv, pe baza 
tuturor informaţiilor relevante şi constatărilor obiective, în vederea găsirii unei 
soluţii acceptabile pentru ambele Părţi.  

 (b) În cazul în care Părţile au intrat în consultări în cadrul Comitetului menţionat mai 

sus şi nu au reuşit să ajungă la o soluţie acceptabilă în termen de 3 luni de la data 

notificării, Partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferenţial 

relevant al bunului (bunurilor) în cauză. Suspendarea temporară se notifică 

Comitetului de Asociere pentru  Comerţ fără întîrzieri nejustificate.  
 

(c)    Suspendările temporare efectuate în temeiul prezentului Articol se limitează la ceea 

ce este necesar pentru a proteja interesele financiare ale Părţii în cauză. Acestea nu 
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vor depăşi o perioadă de şase luni, care poate fi reînnoită, dacă pînă la data de 

expirare nimic nu s-s schimbat cu privire la condiţiile care au condus la 

suspendarea iniţială. Acestea vor face obiectul unor consultaţii periodice în cadrul 

Comitetului de Asociere pentru  Comerţ, după cum este prevăzut în Articolul 

438(4) al prezentului Acord, în special cu scopul de a pune capăt de îndată ce 

condiţiile de aplicare a acestora nu se mai aplică.  
 

6. Fiecare Parte va publica toate avizele adresate importatorilor privind orice notificare 

menţionată la alineatul 5 (a), orice decizie menţionată la alineatul 5 (b), precum şi orice 

prelungire sau încetare menţionată la alineatul 5 (c), în funcţie de procedurile sale 

interne.  
 

Articolul 156 
 

Gestionarea erorilor administrative  
 

În cazul unei erori de către autorităţile competente în gestionarea adecvată a sistemului preferenţial la 

export, în special, în aplicarea dispoziţiilor Protocolului II al prezentului Acord în ceea ce priveşte 

definirea produselor originare şi metodele de cooperare administrativă, în cazul în care această 

eroare duce la consecinţe asupra taxelor de import, Partea care se confruntă cu astfel de consecinţe 

poate solicita Comitetului de Asociere pentru  Comerţ, astfel cum este prevăzut în Articolul 

438(4) al prezentului Acord, să examineze posibilitatea adoptării tuturor măsurilor adecvate în 

vederea rezolvării situaţiei.  
 

Articolul 157 
 

Acordurile cu alte ţări 
 

1. Prezentul Acord nu împiedică menţinerea sau instituirea unor uniuni vamale, altor zone 

de liber schimb sau aranjamente privind traficul de frontieră, în măsura în care acestea nu 

intră în conflict cu aranjamentele comerciale prevăzute în prezentul Acord. 

2. Consultările dintre Părţi vor avea loc în cadrul Comitetului de Asociere pentru în Comerţ, 

după cum este stabilit în Articolul 438(4) al prezentului Acord, în ceea ce priveşte 

acordurile de instituire a uniunilor vamale, altor zone de liber schimb sau aranjamente 

privind traficul de frontieră şi, la cerere, cu privire la alte probleme majore legate de 

problemele lor comerciale respective cu ţările terţe. În special, în cazul unei ţări terţe care 

aderă la Uniunea Europeană, aceste consultări vor avea loc în vederea asigurării faptului 

că să se ţine seama de interesele reciproce ale Uniunii şi ale Republicii Moldova, precum 

este prevăzut în prezentul Acord.  
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CAPITOLUL 2 
 

MĂSURI COMERCIALE   

Secţiunea 1 

Măsuri de salvgardare globale 
 

 

Articolul 158 
 

Dispoziţii generale 
 

1. Părţile confirmă drepturile şi obligaţiile lor în temeiul Articolului XIX din GATT 1994 şi 

Acordului privind Măsurile de Salvgardare prevăzute în Anexa 1A la Acordul OMC 

(Acordul privind Salvgardarea) şi Articolul 5 al Acordului privind Agricultura cuprins în 

Anexa 1A la Acordul OMC (Acordul privind Agricultura).  

2. Normele preferenţiale de origine stabilite în temeiul Capitolului 1 al Titlului V (Comerţul 

şi Aspectele legate de Comerţ) al prezentului Acord nu se aplică Secţiunii prezente.  
 

3. Dispoziţiile prezentei Secţiuni nu se supun Capitolului 14 (Soluţionarea Litigiilor) al    

Titlului V (Comerţul şi Aspectele legate de Comerţ) din prezentul Acord.  

Articolul 159 
 

Transparenţă 
 

1. Partea care iniţiază o anchetă de salvgardare va notifica cealaltă Parte despre iniţierea 

respectivă cu condiţia că ultima are un interes economic substanţial.  
 

2. Prin derogare de la Articolul 158 al prezentului Acord, la cererea celeilalte Părţi, Partea, 

care a iniţiat ancheta de salvgardare şi intenţionează să aplice măsurile de salvgardare, 

trebuie să prezinte imediat o notificare scrisă ad-hoc despre toate informaţiile pertinente 

care să conducă la iniţierea unei anchete de salvgardare şi impunerea măsurilor de 

salvgardare, inclusiv, dacă este cazul, informaţii cu privire la iniţierea unei anchete de 

salvgardare, concluziile provizorii şi pe rezultatele finale ale anchetei, precum şi să ofere 

celeilalte Părţi posibilitatea de consultare.  

3. În scopurile prezentului Articol, o Parte va fi considerată ca avînd un interes economic 

substanţial atunci cînd aceasta este unul din cinci furnizori cei mai mari ai produsului 

importat în ultimii trei ani, măsurat în termeni de volum sau valoare absolută.  
 

Articolul 160 
 

Aplicarea măsurilor  
 

1. În impunerea măsurilor de salvgardare, Părţile se vor strădui să le impună într-un mod 

care afectează comerţul bilateral cel mai puţin.  
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2. În scopurile alineatului 1 al prezentului Articol, dacă o Parte considerăcă cerinţele legale 

pentru instituirea de măsuri de salvgardare definitive sunt îndeplinite şi intenţionează să aplice 

astfel de măsuri, Partea respectivă trebuie să informeze cealaltă Parte şi să ofere celei din urmă 

posibilitatea organizării consultărilor bilaterale. În cazul în care nu se ajunge la o soluţie 

satisfăcătoare în termen de 30 zile de la notificare, Partea importatoare poate adopta măsuri 

adecvate pentru remedierea problemei.  
 

Secţiunea 2 

 
Măsuri antidumping şi compensatorii 

 

 

Articolul 161 
 

Dispoziţii generale 
 

1.       Părţile își mențin drepturile şi obligaţiile care decurd din Articolul VI din GATT 1994, din 

Acordul privind punerea în aplicare a Articolului VI din GATT 1994 cuprins  în Anexa 

1A din Acordul OMC (Acordul Antidumping) şi din Acordul privind Subvenţiile şi 

Măsurile Compensatorii, prevăzut în Anexa 1A la Acordul OMC (Acordul privind 

SMC).  

2. Normele preferenţiale de origine stabilite în temeiul Capitolului 1 al Titlului V (Comerţul 

şi Aspectele legate de Comerţ) al prezentului Acord nu se aplică prezentei Secţiuni.   
 

3. Dispoziţiile prezentei Secţiuni nu se supun Capitolului 14 (Soluţionarea Litigiilor) al    

Titlului V (Comerţul şi Aspectele legate de Comerţ) din prezentul Acord.  
 

Articolul 162 
 

Transparenţă 
 

1. Părţile convin că măsurile antidumping şi compensatorii vor fi aplicate în conformitate 

deplină cu cerinţele Acordului Antidumping şi ale Acordului privind SMC, respectiv, şi 

trebuie să se bazeze pe un sistem echitabil şi transparent.  

2. Părţile trebuie să asigure, imediat după instituirea măsurilor provizorii şi înainte de 

determinarea finală, dezvăluirea completă şi semnificativă a tuturor faptelor şi 

consideraţiilor esenţiale, care stau la baza deciziei privind aplicarea măsurilor, fără a 

aduce atingere Articolului 6(5) al Acordului antidumping şi Articolului 12(4) al 

Acordului privind SMC. Dezvăluirea informaţiilor se va efectua în scris şi va oferi 

părţilor interesate timp suficient pentru a face comentarii.  

3. Cu condiţia ca aceasta să nu întîrzie în mod inutil desfăşurarea anchetei, fiecare parte 

interesată va avea posibilitatea de a fi audiată în scopul de a-şi exprima punctele de 

vedere în timpul anchetelor antidumping şi antisubvenţii.  
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Articolul 163 

 

Considerente de interes public 
 

Măsurile antidumping sau compensatorii nu pot fi aplicate de către o Parte în cazul în care, pe 

baza informaţiilor puse la dispoziţie în timpul anchetei, se poate concluziona în mod clar că 

aplicarea unor astfel de măsuri nu este în interes public. Determinarea de interes public trebuie să 

se bazeze pe o apreciere a tuturor diferitelor interese luate în ansamblu, inclusiv interesele 

industriei naţionale, ale utilizatorilor, consumatorilor şi importatorilor în măsura în care aceştia au 

furnizat informaţii relevante autorităţilor de investigare.  
 

Articolul 164 
 

Regula celei mai reduse taxe  
 

În cazul în care o Parte decide să impună o taxă antidumping sau compensatorie provizorie sau 

definitivă, mărimea unei astfel de taxe nu trebuie să depăşească marja de dumping sau valoarea 

totală a subvenţiilor compensatorii, dar ar trebui să fie mai mică decît marja de dumping sau 

valoarea totală a subvenţiilor compensatorii în cazul în care o astfel de taxă mai mică este 

suficientă pentru a elimina prejudiciul adus industriei interne.   
 

Secţiunea 3 

 
Măsuri de Salvgardare Bilaterale  

 

 

Articolul 165 
 

Aplicarea unei măsuri de salvgardare bilaterală  
 

1. În cazul în care, ca urmare a reducerii sau eliminării unei taxe vamale în temeiul 

prezentului Acord, mărfurile provenite dintr-o anumită Parte sunt importate pe 

teritoriul celeilalte Părţi în cantităţi mari, în termeni absoluţi sau relativi, prin 

raportare la producţia internă, şi în astfel de condiţii încît cauzează sau ameninţă să 

cauzeze un prejudiciu grav industriei interne producătoare de bunuri similare sau 

direct competitive, Partea importatoare poate adopta măsuri prevăzute la alineatul 2 

în conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite în prezenta Secţiune.  

2.          Partea importatoare poate adopta o măsură de salvgardare bilaterală care: 
 

(a) suspendă reducerea în continuare a nivelului taxei vamale pentru bunul în cauză 

prevăzută în prezentul Acord; sau 
 

(b) creşte taxa vamală aplicată mărfii la un nivel care să nu depăşească valoarea cea 

mai mică dintre: 
 

(i) taxa vamală MFN aplicată mărfii în cauză la data adoptării măsurii; sau 
 

(ii) nivelul de bază al taxei vamale specificată în Tabelul inclus în Anexa  

XV conform Articolului 147 din prezentul Acord.  
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Articolul 166 

 

Condiţii şi limitări 
 

1. O Parte notifică în scris cealaltă Parte cu privire la deschiderea unei anchetei descrise în 

alineatul 2 şi se consultă cu cealaltă Parte, în măsura în care este posibil, înainte de 

aplicarea unei măsuri de salvgardare bilaterală cu scopul de a revizui informaţia care 

rezultă din anchetă şi de a face schimb de opinii cu privire la măsură.  
 

2. O Parte aplică o măsură de salvgardare bilaterală doar în rezultatul unei anchete 

desfăşurate de autorităţile sale competente în conformitate cu Articolele 3 şi 4.2(c) ale 

Acordului privind Măsurile de Salvgardare şi, în acest scop, Articolele 3 şi4.2(c) a le 

Acordului privind Măsurile de Salvgardare sunt incorporate în şi fac parte din prezentul 

Acord, mutatis mutandis. 
 

3. Atunci cînd se efectuează ancheta descrisă în alineatul 2, Partea trebuie să respecte 

cerinţele Articolului 4.2(a)al Acordului privind Măsurile de Salvgardare şi, în acest scop, 

Articolul 4.2(a)al Acordului privind Măsurile de Salvgardare este incorporat în şi face 

parte din prezentul Acord, mutatis mutandis. 
 

4. Fiecare Parte trebuie să asigure că autorităţile sale competente finalizează orice astfel de 

anchetă în termen de un an de la data iniţierii sale. . 
 

5.          Nici una dintre Părţi nu poate aplica o măsură de salvgardare bilaterală: 
 

(a)    cu excepţia cazului, în măsura şi pe durata considerate necesare pentru a preveni sau 

remedia un prejudiciu grav şi pentru a facilita ajustarea industriei naţionale; 

(b)   pentru o perioadă mai mare doi ani, cu excepţia cazului că perioada poate fi 

prelungită cu pînă la doi ani, în cazul în care autorităţile competente ale Părţii 

importatoare determină, în conformitate cu procedurile specificate în prezentul 

Articol, că măsurile continuă a fi necesare pentru prevenirea sau repararea unui 

prejudiciu grav sau pentru facilitarea ajustării industriei naţionale şi că există 

dovezi că industria este în proces de ajustare, cu condiţia că perioada totală de 

aplicare a unei măsuri de salvgardare, inclusiv perioada aplicării iniţiale şi orice 

prelungire a acesteia, nu trebuie să depăşească patru ani; sau 

(c) după expirarea perioadei de tranziţie; 
 

(d) cu privire la acelaşi produs, în acelaşi timp cu măsura în temeiul Articolului XIX din 

GATT1994 şi Acordul privind Măsurile de Salvgardare.  
 

6. În cazul în care o Parte încheie o măsură de salvgardare bilaterală, rata taxei vamale va 

fi rata care, conform Programului inclus în Anexa XV, ar fi fost în vigoare, cu excepţia 

măsurii. 
 

Articolul 167 
 

Măsuri provizorii 
 

În circumstanţe critice, în care întîrzierea ar cauza un prejudiciu care ar fi dificil de reparat, o 

Parte poate aplica o măsură de salvgardare bilaterală cu titlu provizoriu în conformitate cu o 

determinare preliminară că există dovezi clare că importurile unui bun provenit din cealaltă Parte 

au crescut ca urmare a reducerii sau eliminării unei taxe vamale în temeiul prezentului Acord, 

iar aceste importuri cauzează un prejudiciu grav sau o ameninţare cu aceasta industriei 

naţionale.  
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Durata oricărei măsuri provizorii nu va depăşi 200 zile, timp în care Partea trebuie să respecte 

cerinţele Articolului 166(2)şi166(3) din prezentul Acord. Partea va rambursa imediat orice 

taxă plătită în plus la taxa vamală prevăzută în Anexa XV, dacă ancheta descrisă în Articolul 

166(2)al prezentului Acord nu are ca rezultat o constatare precum că cerinţele Articolului 165 

din prezentul Acord sunt îndeplinite. Durata oricărei măsuri provizorii este socotită ca o parte a 

termenului prevăzut de Articolul 166(5)(b) din prezentul  Acord.   
 

Articolul 168 
 

Compensare 
 

1. Partea care aplică o măsură de salvgardare bilaterală trebuie să se consulte cu cealaltă 

Parte cu scopul de a ajunge la o compensare adecvată pentru liberalizarea comerţului 

stabilită de comun acord în formă de concesii cu efecte comerciale substanţial echivalente 

sau echivalente cu valoarea taxelor adiţionale care vor rezulta din măsura de salvgardare. 

Partea va oferi o oportunitate pentru astfel de consultări în termen de cel mult 30 zile de la 

punerea în aplicare a măsurii de salvgardare bilaterală.  

2. În cazul în care consultările menţionate în alineatul 1 nu rezultă într-un acord privind 

compensarea pentru liberalizarea comerţului în termen de 30 zile de la iniţierea 

consultărilor, Partea ale cărei mărfuri sunt supuse măsurii de salvgardare poate suspenda 

punerea în aplicare a concesiilor substanţial echivalente cu Partea care aplică măsura de 

salvgardare.  
 

3. Dreptul de suspendare prevăzut în alineatul 2 nu va fi exercitat în primele 24 luni, 

perioadă în care o măsură de salvgardare bilaterală este în vigoare, cu condiţia că măsura 

de salvgardare este în conformitate cu prevederile prezentului Acord.  
 

 
 
 
 
 

În scopurile prezentei Secţiuni: 

Articolul 169 
 

Definiţii 

 

(a)   prejudiciu grav şi ameninţare de prejudiciu grav se interpretează în conformitate cu 

Articolul 4.1(a) şi (b) al Acordului privind Măsurile de Salvgardare. În acest scop, 

Articolul 4.1 (a) şi (b) al Acordului privind Măsurile de Salvgardare este inclus în 

şi face parte din prezentul Acord, mutatis mutandis; şi 
 

(b)   perioada de tranziţie înseamnă o perioadă de zece ani de la data intrării în vigoare a 

prezentului Acord.  
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CAPITOLUL 3 
 

BARIERE TEHNICE ÎN CALEA COMERŢULUI, STANDARDIZARE, 

METROLOGIE, ACREDITARE ŞI EVALUAREA 

CONFORMITĂŢII  
 

 

Articolul 170 
 

Domeniu de aplicare şi definiţii  
 

1. Prezentul Capitol se aplică pentru elaborarea, adoptarea şi aplicarea standardelor, 

reglementărilor tehnice şi procedurilor de evaluare a conformităţii, astfel cum este definit 

în Acordul privind Barierele Tehnice în Calea Comerţului, cuprins în Anexa 1A la 

Acordul OMC (Acordul BTC), care  pot avea un impact asupra schimburilor de mărfuri 

între Părţi.   
 

2. Prin derogare de la alineatul 1, prezentul Capitol nu se aplică măsurilor sanitare şi 

fitosanitare astfel cum sunt definite în Anexa A a Acordului privind aplicarea măsurilor 

sanitare şi fitosanitare, cuprinse în Anexa 1A a Acordului OMC (Acordul SFS), nici 

pentru specificaţiile de achiziţie întocmite de autorităţile publice pentru propriile cerinţe 

de producţie sau de consum.  
 

3. În sensul prezentului Capitol, se aplică definiţiile cuprinse în Anexa I la Acordul BTC.  
 

 

Articolul 171 
 

Afirmarea Acordului BTC  
 

Părţile îşi confirmă drepturile şi obligaţiile existente pe care le au una faţă de alta în temeiul 

Acordului BTC, care este încorporat în prezentul Acord şi face parte integrantă din acesta.  
 

 

Articolul 172 
 

Cooperare tehnică  
 

1. Părţile îşi consolidează cooperarea în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice, 

metrologie, supravegherea pieţei, acreditare şi sisteme de evaluare a conformităţii cu 

scopul de a creşte înţelegerea reciprocă a sistemelor lor şi a facilita accesul la pieţele 

lor respective. În acest scop, ele pot institui dialoguri de reglementare la nivel atît 

orizontal,cît şi sectorial.  

2. În relaţiile sale de cooperare, Părţile încearcă să identifice, să dezvolte şi să promoveze 

iniţiative de facilitare a comerţului, care pot include, dar nu se limitează la:  
 

(a)  consolidarea cooperării în domeniul reglementării prin schimbul de date şi 

experienţă, precum şi prin cooperare ştiinţifică şi tehnică, în vederea îmbunătăţirii 

calităţii reglementărilor tehnice, standardelor, de supraveghere a pieţei, evaluarea 

conformităţii şi acreditare, precum şi utilizarea eficientă a resurselor de reglementare; 
 

(b) promovarea şi încurajarea cooperării între organizaţiile lor respective, publice sau 

private, responsabile pentru metrologie, standardizare, supraveghere a pieţei, 

evaluarea conformităţii şi acreditare; 
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(c)     stimularea dezvoltării unei infrastructuri de calitate în domeniul standardizării, 

metrologiei, acreditării, evaluării conformităţii şi sistemul de supraveghere a pieţei 

din Republica Moldova; 
 

(d) promovarea participării Republicii Moldova în lucrul organizaţiilor Europene conexe; 
 

(e) căutarea soluţiilor la barierele tehnice în comerţ care ar putea apărea; şi 
 

(f) coordonarea poziţiilor lor în comerţul internaţional şi organizaţiile de reglementare 

precum OMC şi Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

(CEE-ONU). 
 

 

Articolul 173 
 

Apropierea reglementărilor tehnice, standardelor şi evaluării tehnice  
 

1. Republica Moldova trebuie să ia măsurile necesare cu scopul de a atinge treptat 

conformitatea cu reglementările tehnice, standardele, metrologia, acreditarea, evaluarea 

conformităţii, sistemele corespunzătoare şi sistemul de supraveghere a pieţei ale Uniunii 

şi se angajează să urmeze principiile şi practicile stabilite în acquis-ul relevant al Uniunii.  
 

2. În vederea atingerii obiectivelor stabilite în alineatul 1, Republica Moldova trebuie: 
 

(a)   să includă în mod progresiv acquis-ul relevant al Uniunii în legislaţia sa în 

conformitate cu prevederile Anexei XVI a prezentului Acord; şi 
 

(b) să implementeze reformele administrativă şi instituţională care sunt necesare pentru 

asigurarea unui sistem efectiv şi transparent necesar pentru punerea în aplicare a 

prezentului Capitol.  
 

3. Republica Moldova trebuie să se abţină de la modificarea legislaţiei sale orizontale şi 

sectoriale, cu excepţia de aliniere în mod progresiv a legislaţiei respective la acquis-ul 

corespunzător al Uniunii şi de menţinere a acestei alinieri; şi să notifice Uniunea despre 

modificările în legislaţia sa internă.  

4. Republica Moldova trebuie să asigure participarea organelor sale naţionale relevante în 

cadrul organizaţiilor Europene şi internaţionale pentru standardizare, metrologie legală şi 

fundamentală, precum şi evaluarea conformităţii, inclusiv acreditarea, în conformitate cu 

domeniile corespunzătoare de activitate ale acestor organe şi statutul de membru 

disponibil pentru ele.  
 

5. În vederea integrării sistemului său de standardizare, Republica Moldova trebuie: 
 

(a)    să transpună în mod progresiv corpusul de standarde Europene (EN) ca standarde 

naţionale, inclusiv standardele Europene armonizate, utilizarea voluntară a cărora 

trebuie să dea prezumţia de conformitate cu legislaţia Uniunii transpusă în 

legislaţia Republicii Moldova; 
 

(b) simultan cu această transpunere, să retragă standardele naţionale contradictorii; 
 

(c) să îndeplinească progresiv condiţiile de membru cu drepturi depline în cadrul 

Organizaţiilor Europene de Standardizare.  
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6. După intrarea în vigoare a prezentului Acord, Republica Moldova trebuie să prezinte Uniunii o 
dată pe an rapoarte cu privire la măsurile luate în conformitate cu Anexa XVI a prezentului Acord. 
În cazul în care acţiunile indicate în Anexa XVI la prezentul Acord nu au fost executate în termenul 
indicat în aceasta, Republica Moldova va indica un nou program pentru finalizarea acestor acţiuni. 
Anexa XVI la prezentul Acord poate fi adaptată de către Părţi.  

 
 

 

Articolul 174 
 

Acordul privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale  

(AECA) 
 

1. Părţile, în cele din urmă, sunt de acord să adauge un AECA ca Protocol la prezentul 

Acord, care acoperă sectoare din lista indicată în Anexa XVI la prezentul Acord, care 

sunt considerate a fi alineate după ce au fost convenite, în urma verificării de către 

Uniune, precum că legislaţia sectorială şi orizontală relevantă, instituţiile şi standardele 

Republicii Moldova au fost deplin aliniate cu cele ale Uniunii. Se intenţionează să se 

extindă, în cele din urmă, AECA pentru a acoperi toate sectoarele menţionate în Anexa 

XVI la prezentul Acord.  

2. AECA va asigura că schimburile comerciale între Părţi cu produse în sectoarele pe care 

le acoperă trebuie să aibă loc în aceleaşi condiţii ca şi cele care se aplică comerţului cu 

astfel de produse între Statele Membre ale Uniunii Europene.  
 

Articolul 175 
 

Marcarea şi etichetarea 
 

1. Fără a prejudicia Articolele 173 şi 174  din prezentul Acord, precum şi cu privire la 

reglementările tehnice referitoare la cerinţele de etichetare sau marcare, Părţile reafirmă 

principiile Capitolului 2.2 al Acordului BTC că astfel de cerinţe nu sunt  elaborate, 

adoptate sau aplicate cu scopul sau cu efectul de a crea obstacole inutile în calea 

comerţului internaţional. În acest scop, aceste cerinţe de etichetare şi marcare nu trebuie 

să fie mai restrictive asupra comerţului decît este necesar pentru a îndeplini un obiectiv 

legitim, ţinînd seama de riscurile pe care neîndeplinirea acestora le-ar crea. 
 

2. În ceea ce priveşte marcarea sau etichetarea obligatorie, în special, Părţile convin că: 
 

(a)   vor încerca să minimizeze necesităţile lor de marcare sau etichetare, cu excepţia 

celor necesare pentru adoptarea acquis-lui Uniunii  în acest domeniu, precum şi 

pentru marcarea şi etichetarea pentru protecţia sănătăţii, a siguranţei sau a 

mediului, sau pentru alte scopuri de politică publică rezonabile; şi 
 

(b) îşi păstrează dreptul de a solicita ca informaţia de pe etichetă sau marcaj să fie într-

o limbă specificată.  
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CAPITOLUL 4 

 

MĂSURILE SANITARE ŞI FITOSANITARE  
 

 

Articolul 176 
 

Obiectiv 
 

1. Obiectivul prezentului Capitol este de a facilita comerţul cu mărfuri care fac obiectul 

măsurilor sanitare şi fitosanitare (măsuri SFS) între Părţi, în timp ce are loc protejarea 

vieţii sau sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor, prin: 
 

(a) asigurarea transparenţei depline în ceea ce priveşte măsurile indicate în Anexa 

XVII aplicabilă comerţului; 
 

(b) apropierea sistemului de reglementare al Republicii Moldova cu cel al Uniunii; 
 

(c) recunoaşterea stării de sănătate a animalelor şi plantelor a Părţilor şi aplicarea 

principiului de regionalizare; 
 

(d) stabilirea unui mecanism pentru recunoaşterea echivalenţei măsurilor  indicate în Anexa 

XVII menţinute de către o Parte; 
 

(e) continuarea punerii în aplicare a Acordului SFS; 
 

(f) stabilirea mecanismelor şi procedurilor pentru facilitarea comerţului; şi 
 

(g) îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între Părţi cu privire la măsurile indicate în 

Anexa XVII. 
 

2. Prezentul Capitol are scopul de a ajunge la o înţelegere comună între Părţi în ceea ce 

priveşte standardele de bunăstare a animalelor.  
 

Articolul 177 
 

Obligaţii multilaterale  
 

Părţile reafirmă drepturile şi obligaţiile sale în temeiul Acordurilor OMC şi, în special,  Acordul 

SFS. 
 

 

Articolul 178 
 

Domeniul de aplicare 
 

Prezentul Capitol se aplică tuturor măsurilor sanitare şi fitosanitare ale unei Părţi care ar putea, 

direct sau indirect, afecta comerţul între Păţi, inclusiv toate măsurile indicate în Anexa XVII la 

prezentul Acord.  
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Articolul  179 
 

Definiţii 
 

În scopurile prezentului Capitol, se aplică următoarele definiţii: 
 

1. "măsuri sanitare şi fitosanitare" (măsuri SFS) înseamnă măsuri, precum sunt definite în 

alineatul 1 al Anexei A la Acordul SFS; 
 

2. "animale" înseamnă animale, precum sunt definite în  Codul de Sănătate a Animalelor 

Terestre sau Codul de Sănătate a Animalelor Acvatice al Organizaţiei Mondiale pentru 

Sănătatea Animală (OIE), respectiv; 
 

3. "produse de origine animală" înseamnă produse de origine animală, inclusiv produse 

animale acvatice, precum sunt definite în Codul de Sănătate a Animalelor Acvatice al 

OIE; 
 

4. "subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman" înseamnă 

produse de origine animală enumerate în Anexa XVII-A, Partea 2 (II) la prezentul Acord; 
 

5. "plante" înseamnă plante vii şi părţi vii specificate ale acestora, inclusiv 

seminţele:  

 (a)    fructe, în sensul botanic, altele decît cele păstrate prin congelare;  

 (b) legume, altele decît cele păstrate prin congelare; 

(c) tuberculi, cormi, bulbi, rizomi; 

(d) flori tăiate; 

(e) ramuri cu frunziş; 
 

(f) copaci tăiaţi care îşi păstrează frunzişul;  

(g) culturi de ţesuturi vegetale; 

(h) frunze, frunziş; 

(i) polen viu; şi 

(j) muguri, butaşi, vlăstari; 
 

6 "produse vegetale" înseamnă produse de origine vegetală, neprelucrate sau care au fost 

supuse unei pregătiri simple, în măsura în care acestea nu sunt plante, stabilite în Anexa 

XVII-A, Partea 3 la prezentul Acord; 
 

7. "seminţe"înseamnă seminţe în sensul botanic, destinate plantării; 
 

8. "dăunători(organisme dăunătoare)"înseamnă orice specii, suşă sau biotip de plantă, 

animal sau agent patogen dăunător plantelor sau produselor vegetale; 
 

9. “zonă protejată“pentru un organism dăunător reglementat specificat este o zonă 

geografică definită în mod oficial în cadrul Uniunii, în care acest organism nu este 

stabilit în pofida condiţiilor favorabile şi a prezenţei sale în alte părţi ale Uniunii.  
 

10. "boală animală" înseamnă o manifestare clinică sau patologică a unei infecţii în animale; 
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11. "boli ale animalelor de acvacultură" înseamnă o infecție clinică sau non-clinică cu unul 

sau mai mulți agenți etiologici ai bolilor menționate în Codul de Sănătate al Animalelor 

Acvatice al OIE; 
 

12. "infecție la animale"înseamnă situația în care animalele poartă un agent infecțios cu sau 

fără prezența manifestării clinice sau patologice a unei infecții;  
 

13. "standarde de bunăstare a animalelor" înseamnă standarde de protecție a animalelor 

elaborate și aplicate de către Părți și, după caz, în conformitate cu standardele OIE; 

14. "nivel adecvat" de protecție sanitară și fitosanitară reprezintă nivelul corespunzător de 

protecție sanitară și fitosanitară, astfel cum este definit în alineatul 5 al Anexei A la 

Acordul SFS; 
 

15. "regiune"înseamnă, în ceea ce privește sănătatea animală, o zonă sau regiune precum este 

definit în Codul de Sănătate a Animalelor Terestre al OIE, iar, în ceea ce privește 

acvacultura, o zonă astfel cum este definită în Codul de Sănătate a Animalelor Acvatice 

al OIE. Pentru Uniune, termenul “teritoriu” sau “țară” înseamnă teritoriul Uniunii; 
 

16. "zonă liberă de organisme dăunătoare" (zonă indemnă - ZI) înseamnă o zonă în care un 

anumit organism dăunător nu este întîlnit, precum este demonstrat prin dovezi științifice 

și,  în care, după caz, această condiție este menținută în mod oficial; 
 

17. "regionalizare"reprezintă conceptul de regionalizare, astfel cum este definit în Articolul 6 al 

Acordului SFS; 
 

18. "lot"înseamnă un număr de animale vii sau o cantitate de produse de origine animală de 

același tip, acoperite de același certificat sau document, transportate cu același mijloc de 

transport, expediate de un singur expeditor și originare din aceeași Parte sau regiune(i) 

exportatoare ale Părții. Un lot de animale poate fi compus din unul sau mai multe loturi. 

Un lot de produse de origine animală poate fi compus din una sau mai multe mărfuri sau 

loturi; 

19. "transport de plante  sau produse vegetale"înseamnă o cantitate de plante, produse 

vegetale și/sau alte obiecte, care sunt transportate de la o Parte la cealaltă Parte și 
acoperite, atunci cînd este necesar, de un singur certificat fitosanitar. Un transport poate 

fi compus din una sau mai multe mărfuri sau loturi.  
 

20. "lot"înseamnă un număr sau unități ale unui produs unic, identificabil prin omogenitatea 

compoziției și a originii, și care face parte dintr-un lot; 
 

21. "echivalență pentru scopuri comerciale"(echivalență)înseamnă situația în care Partea 

importatoare acceptă măsurile Părții exportatoare indicate în Anexa XVII la prezentul 

Acord ca fiind echivalente, chiar dacă aceste măsuri diferă de ale sale proprii, în cazul în 

care partea exportatoare demonstrează în mod obiectiv Părții importatoare că măsurile 

sale ating nivelul adecvat de protecție sanitară și fitosanitară sau nivelul acceptabil de 

risc al Părții importatoare ; 

22. "sector"înseamnă producția și structura comercială a unui produs sau categorie de 

produse a unei Părți; 
23. "subsector"înseamnă o parte bine definită și controlată a unui sector; 

 

24. "marfă"înseamnă produse sau obiecte care sunt mutate în scopuri comerciale, inclusiv 

cele menționate în punctele 2-7; 
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25. "autorizație specială de import"înseamnă o autorizare oficială prealabilă din partea 

autorităților competente ale Părții importatoare adresată unui importator individual ca o 

condiție pentru importul unui singur lot sau loturi multiple de marfă din Partea 

exportatoare, în domeniul de aplicare a prezentului Capitol; 

26.        "zile lucrătoare" înseamnă zilele săptămînii în afară de duminică, sîmbătă și sărbătorile 

oficiale ale unei Părți; 
 

27. "inspecție"înseamnă examinarea oricărui aspect legat de alimentația, hrana, sănătatea 

animală și bunăstarea animalelor în scopul de a verifica dacă astfel de aspect(e) sunt în 

conformitate cu cerințele legale ale legislației cu privire la alimentație și hrană și 
normele privind sănătatea animală și bunăstarea animalelor; 

28.         "inspecția fitosanitară"înseamnă examinarea vizuală oficială a plantelor, produselor 

vegetale sau altor obiecte reglementate pentru a determina dacă organismele dăunătoare 

sunt prezente și/sau pentru a determina conformitatea cu reglementările fitosanitare; 
 

29. "verificare"înseamnă verificare, prin examinarea și luarea în considerare a dovezilor 

obiective, dacă cerințele specificate au fost îndeplinite. 
 

 

Articolul 180 
 

Autorități competente 
 

Părțile se informează reciproc despre structura, organizarea și divizarea competențelor 

autorităților competente ale acestora în cadrul primei ședințe ale Sub-comitetului Sanitar și 
Fitosanitar (Sub-comitetul SFS) menționat în Articolul 191 al prezentului Acord. Părțile se 

informează reciproc cu privire la orice schimbare în structura, organizarea și divizarea 

competențelor, inclusiv a punctelor de contact, privind astfel de autorități competente.  
 

 

Articolul 181 
 

Armonizarea treptată  
 

1. Republica Moldova va apropia treptat legislația sanitară și fitosanitară, precum și legea 

cu privire la bunăstarea animală cu cea a Uniunii, precum este stabilit în Anexa XXIV a 

prezentului Acord.  

2.          Părțile vor coopera în ceea ce privește apropierea treptată și consolidarea         

capacităților.  
 

3. Sub-comitetul SFS monitorizează periodic implementarea procesului de apropiere 

prevăzut în Anexa XXIV la prezentul Acord în scopul de a oferi recomandările necesare 

cu privire la apropiere.  
 

4. Nu mai tîrziu de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, Republica 

Moldova trebuie să prezinte o listă a legislației UE cu privire la măsurile sanitare și 
fitosanitare, bunăstarea animală și altele, acoperite de prezentul Capitol, pe care 

Republica Moldova le va apropia. Lista va fi divizată în domenii prioritare, care se 

referă la măsurile definite în Anexa XVII la prezentul Acord, specificînd marfa sau 

grupul de produse care fac obiectul măsurilor aproximate. Această listă de armonizare va 

servi drept un document de referință pentru punerea în aplicare a prezentului Capitol.  

5. Lista de aproximare și principiile de evaluare a apropierii, a progresului în procesul de 

apropiere va fi adăugată  la Anexa XXIV a prezentului Acord și se va baza pe resursele 

tehnice și financiare ale Republicii Moldova.  
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Articolul  182 
 

Recunoașterea în scopuri comerciale a sănătății animale și a stării organismelor 

dăunătoare și condițiile regionale  
 

Recunoașterea statutului de boli la animale, infecții la animale sau 

organisme dăunătoare  
 

1. În ceea ce privește bolile și infecțiile la animale (inclusiv zoonoza), se aplică 

următoarele:  
 

(a)  Partea importatoare recunoaște, în scopuri comerciale, starea de sănătate a animalelor 

din Partea exportatoare sau regiunile sale stabilite în conformitate cu procedura 

prevăzută în AnexaXIX Partea Ala prezentul Acord, cu privire la bolile animalelor 

specificate în Anexa XVIII-A la prezentul Acord; 

(b) în cazul în care o Parte consideră că are, pentru teritoriul său sau o regiune a 

teritoriului său, un statut special în ceea ce privește o anumită boală animală, alta 

decît bolile indicate în Anexa XVIII-Ala prezentul Acord, aceasta poate solicita 

recunoașterea acestui statut în conformitate cu procedura prevăzută în Anexa XIX 

ParteaCla prezentul Acord. Partea importatoare poate solicita garanții în ceea ce 

privește importul de animale vii și produse de origine animală, care sunt adecvate 

pentru statutul convenit de Părți; 
(c)   Părțile recunosc, drept bază pentru schimburile comerciale dintre ele, statutul de 

teritorii sau regiuni sau statutul într-un sector sau subsector al Părților cu privire la 

prevalența sau incidența unei boli animale alta decît bolile indicate în Anexa 

XVIII-Ala prezentul Acord, sau cu privire la infecțiile în animale și/sau riscul 

asociat, după caz, astfel cum sunt stabilite de OIE. Partea importatoare poate 

solicita garanții cu privire la importurile de animale vii sau produse de origine 

animală, care sunt adecvate pentru starea stabilită în conformitate cu recomandările 

OIE; și  
(d) fără a aduce atingere Articolelor 184,186și190 din prezentul Acord, și dacă Partea 

importatoare se opune explicit și solicită informații de sprijin sau adiționale, 

consultări și/sau verificări, fiecare Parte trebuie să adopte, fără întîrziere 

nejustificată, măsurile legislative și administrative necesare pentru a permite 

schimburile comerciale în baza punctelor (a), (b) si(c) din prezentul alineat.  

2. În ceea ce privește organismele dăunătoare, se aplică următoarele:  
 

(a)     Părțile recunosc, în scopuri comerciale, statutul organismelor dăunătoare cu privire 

la dăunătorii specificați în Anexa XVIII-Bla prezentul Acord, precum este stabilit 

în Anexa XIX-B; și 
 

(b) fără a aduce atingere Articolelor 184,186și190din prezentul Acord, și dacă Partea 

importatoare se opune explicit și solicită informații de sprijin sau adiționale, 

consultări și/sau verificări, fiecare Parte trebuie să adopte, fără întîrziere 

nejustificată, măsurile legislative și administrative necesare pentru a permite 

schimburile comerciale în baza punctului (a) din prezentul alineat. 
 

Recunoașterea regionalizării/zonării, zone recunoscute ca indemne (ZI) și zone protejate 

(ZP) 
 

3. Părțile recunosc conceptul de regionalizare și ZI, precum este specificat în Convenția 

Internațională pentru Protecția Plantelor din 1997 relevantă și Standardele Internaționale 

pentru Măsuri Fitosanitare (SIMF) ale Organizației pentru Agricultură și Alimentație 
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(FAO), precum și de zone protejate în conformitate cu Directiva Nr2000/29/EC, pe care 

sunt de acord să le aplice în schimburile comerciale dintre ele.  

4. Părțile convin că deciziile de regionalizare pentru bolile animale și de pești indicate în 

Anexa XVIII-Ala prezentul Acord și pentru organismele dăunătoare indicate în Anexa 

XVIII-B la prezentul Acord se iau în conformitate cu prevederile Anexei XIXPartea A și 
B la prezentul Acord.  

5. (a)    În ceea ce privește bolile animalelor, în conformitate cu prevederile Articolului 184 

din prezentul Acord, Partea exportatoare, care solicită recunoașterea deciziei sale de 

regionalizare de către Partea importatoare, trebuie să informeze despre măsurile sale cu 

explicații complete și date justificative pentru determinările și deciziile sale. Fără a aduce 

atingere Articolului 185 din prezentul Acord, și dacă Partea importatoare ridică obiecții  
explicite și solicită informații suplimentare, consultări și/sau verificări în termen de 15 

zile lucrătoare de la primirea notificării, decizia de regionalizare astfel notificată se 

consideră acceptată;  

(b)    Consultările menționate în punctul (a)vor avea loc în conformitate cu Articolul 

185(3)din prezentul Acord. Partea importatoare evaluează informația suplimentară în 

termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informației suplimentare. Verificarea 

menționată în punctul (a)din prezentul alineat se efectuează în conformitate cu 

Articolul 188 din prezentul Acord în termen de 25 zile lucrătoare de la primirea cererii 

de verificare. 

6. (a)   În ceea ce privește organismele dăunătoare, fiecare Parte se asigură că schimburile 

comerciale cu plante, produse vegetale și alte obiecte iau în considerare, după caz, starea 

de dăunător într-o arie recunoscută drept zonă protejată sau drept ZI de către cealaltă 

Parte. Partea, care solicită recunoașterea zonelor sale indemne (ZI) de către cealaltă Parte, 

trebuie să informeze despre măsurile sale și, la cerere, să ofere explicații depline și date 

de sprijin pentru înființarea și menținerea acestora, așa cum este ghidat de FAO sau 

IPPC, inclusiv SIMF. Fără a aduce atingere Articolului 190din prezentul Acord, și dacă 

Partea ridică o obiecție explicită și solicită informații suplimentare, consultări și/sau 

verificări în termen de trei luni de la data notificării, decizia cu privire la regionalizare 

pentru ZI astfel notificată se consideră acceptată; și 

(b)    Consultările menționate în punctul (a) se realizează în conformitate cu Articolul 

185(3)din prezentul Acord.Partea importatoare evaluează informația suplimentară în 

termen de trei luni de la primirea informației suplimentare. Verificarea menționată în 

punctul (a)din prezentul alineat se efectuează în conformitate cu Articolul 188 din 

prezentul Acord în termen de 12 luni de la primirea cererii de verificare, ținînd cont de 

biologia dăunătorului și cultura în cauză.  

7. După finalizarea procedurilor prevăzute în alineatele 4-6 și fără a aduce atingere 

Articolului 190din prezentul Acord, fiecare Parte adoptă, fără întîrzieri nejustificate, 

măsurile legislative și administrative necesare pentru a permite schimburile comerciale în 

această bază.  
 

Compartimentare 
 

8. Părțile se obligă să inițieze discuții suplimentare în vederea punerii în aplicare a 

principiului de compartimentare.  
 

 

 

Articolul 183 
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Recunoașterea echivalenței  
 

1. Echivalența poate fi recunoscută în legătură cu: 

(a) o măsură individuală; sau 

(b) un grup de măsuri; sau 
 

(c)    un sistem aplicabil la un sector, subsector, marfă sau grup de produse. 
 

2. În ceea ce privește recunoașterea echivalenței, Părțile urmează procedura stabilită în 

alineatul 3 din prezentul Articol. Acest proces trebuie să includă o demonstrare obiectivă 

a echivalenței de către Partea exportatoare și o evaluare obiectivă a cererii de către Partea 

importatoare. Această evaluare poate include inspecții sau verificări.  

3. La cererea Părții exportatoare cu privire la recunoașterea echivalenței, în conformitate cu 

alineatul 1 al prezentului Articol, Părțile trebuie, fără întîrziere și nu mai tîrziu de trei 

luni de la primirea unei astfel de cereri de către Partea importatoare, să inițieze procesul 

de consultare, care să includă etapele menționate în Anexa XXI a prezentului Acord. În 

cazul cererilor multiple de la Partea exportatoare, Părțile, la cererea Părții importatoare, 

trebuie să aprobe în cadrul Subcomitetului SFS prevăzut în Articolul 191 din prezentul 

Acord un program de lucru pentru inițierea și desfășurarea procesului menționat în 

prezentul alineat.  

4. Republica Moldova trebuie să informeze Uniunea îndată ce apropierea este realizată ca 

urmare a monitorizării prevăzute în Articolul 1818 (3) din prezentul Acord. Această 

notificare se consideră a fi o cerere a Republicii Moldova de inițiere a procesului de 

recunoaștere a echivalenței măsurilor în cauză, astfel cum este prevăzut în alineatul 3 al 

prezentului Articol.  

5.     Dacă nu este convenit altfel, Partea importatoare trebuie să finalizeze procesul de 

recunoaștere a echivalenței menționat în alineatul 3 al prezentului Articol în termen de 

12 luni de la primirea cererii de la Partea exportatoare, inclusiv dosarul care să 

demonstreze echivalența. Acest termen poate fi prelungit cu privire la culturile de sezon 

atuncîcînd se justifică întîrzirea evaluării pentru a permite verificarea într-o perioadă 

adecvată de creștere a unei culturi.  

6. Partea importatoare determină echivalența în ceea ce privește plantele, produsele 

vegetale și alte obiecte conform SIMF relevante. 

7. Partea importatoare poate retrage sau suspenda echivalența, în baza oricărui amendament 

al măsurilor care afectează echivalența de către una dintre Părți, cu condiția că se 

respectă următoarea procedură: 

(a) În conformitate cu prevederile Articolului 184(2) al prezentului Acord, Partea 

exportatoare trebuie să informeze Partea importatoare despre orice propunere de 

modificare a măsurilor sale, pentru care este recunoscută echivalența măsurilor, și 
despre efectul probabil al măsurilor propuse asupra echivalenței care a fost 

recunoscută. În termen de 1 lună de la primirea acestei informații, Partea 

importatoare va informa Partea exportatoare dacă echivalența va continua sau nu a fi 

recunoscută în baza măsurilor propuse; 

(b) În conformitate cu prevederile Articolului 184(2) din prezentul Acord, Partea 

importatoare trebuie să informeze Partea exportatoare despre orice propunere de 

modificare a măsurilor sale, pe care a fost bazată recunoașterea echivalenței, și 
efectul probabil al măsurilor propuse asupra echivalenței care a fost recunoscută. În 

cazul în care Partea importatoare nu continuă să recunoască echivalența, Părțile pot 

conveni asupra condițiilor de re-inițiere a procesului prevăzut în alineatul 3 al 
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prezentului Articol, în baza măsurilor propuse.  
 

8. Recunoașterea, suspendarea sau retragerea echivalenței revine exclusiv Părții 
importatoare, care acționează în conformitate cu cadrul său administrativ și legislativ. 

Această Parte trebuie să prezinte Părții exportatoare în scris explicații complete și date de 

sprijin utilizate pentru determinările și deciziile reglementate de prezentul Articol. În caz 

de nerecunoaștere, suspendare sau retragere a echivalenței, Partea importatoare trebuie să 

indice Părții exportatoare condițiile necesare în baza cărora poate fi re-inițiat procesul 

prevăzut în alineatul 3.    
 

9. Fără a aduce atingere Articolului 190 din prezentul Acord, Partea importatoare nu poate 

retrage sau suspenda echivalența înainte de intrarea în vigoare a măsurilor noi propuse de 

oricare dintre Părți.  
 

10. În cazul în care echivalența este recunoscută în mod oficial de către Partea importatoare, în 

baza procesului de consultare prevăzut în Anexa XXI la prezentul Acord, Subcomitetul 

SFS, în conformitate cu procedura prevăzută în Articolul 191(5) din prezentul Acord, 

trebuie să aprobe determinarea recunoașterii echivalenței în comerțul dintre Părți. Această 

decizie de aprobare poate prevedea, de asemenea, reducerea controalelor fizice la frontiere, 

simplificarea certificatelor și procedurilor de pre-listare pentru unități, după caz. 

 Statutul echivalenței este indicat în Anexa XXV la prezentul Acord.  

 

Articolul  184 
 

Transparența și schimbul de informație  
 

1.          Fără a aduce atingere Articolului 185 din prezentul Acord, Părțile se obligă să coopereze 

pentru a îmbunătăți înțelegerea reciprocă a structurii și mecanismelor de control oficiale 

ale celeilalte Părți responsabile pentru punerea în aplicare a măsurilor indicate în Anexa 

XVII, precum și a eficacității acestor structuri și mecanisme. Acest lucru poate fi realizat, 

printre altele, prin rapoarte de audit internațional, atunci cînd acestea sunt făcute publice 

de către Părți, iar Părțile pot face schimb de informații cu privire la rezultatele acestor 

audituri sau alte informații, după caz.  
 

2. În contextul armonizării legislației, astfel cum este prevăzut în Articolul 181 din prezentul 

Acord, sau de recunoaștere a echivalenței, astfel cum este prevăzut în Articolul 183 din 

prezentul Acord, Părțile se obligă să se informeze reciproc despre modificările legislative și 
procedurale adoptate în domeniile în cauză. 

 

3. In acest context, Uniunea trebuie să informeze Republica Moldova cu mult timp înainte despre 

modificările în legislația Uniunii pentru a permite Republicii Moldova să considere modificarea 

legislației sale, în mod corespunzător.  
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Nivelul necesar de cooperare trebuie atins cu scopul de a facilita transmiterea documentelor 
legislative la cererea uneia dintre Părți.  

 
În acest sens,fiecare Parte va notifica cealaltă Parte fără întîrziere despre punctele sale de 

contact, inclusiv cu privire la oricare schimbări în punctele de contact.  
 

Articolul 185 
 

Notificare, consultare și facilitarea comunicării 
 

1. Fiecare Parte trebuie să notifice cealaltă Parte în scris în termen de două zile lucrătoare 

despre orice risc grav sau semnificativ de sănătate umană, animală sau de plante, inclusiv 

orice situații sau cazuri de urgență de control al alimentelor, în care există un risc clar 

identificat cu consecințe grave de sănătate asociate cu consumul produselor animale sau 

vegetale, în special: 

(a) orice măsuri care afectează deciziile cu privire la regionalizare prevăzute în Articolul 182 

din prezentul Acord; 

(b) prezența sau evoluția unei boli de animale indicate în Anexa XVIII-Ala prezentul Acord 

sau a organismelor dăunătoare reglementate care sunt menționate în Anexa XVIII-Bla 

prezentul Acord; 

(c)    constatările de importanță epidemiologică sau riscuri asociate importante cu privire 

la bolile animale sau organisme dăunătoare, care nu sunt indicate în Anexa XVIII-

Ași Anexa XVIII-Bla prezentul Acord sau care sunt boli animale sau organisme 

dăunătoare noi; și 
(d) orice măsuri adiționale în afară de cerințele de bază față de măsurile respective 

luate de către Părți pentru a controla sau eradica bolile la animale sau dăunătorii sau 

pentru a proteja sănătatea publică sau a plantelor, precum și orice modificări în 

politicile profilactice, inclusiv politicile de vaccinare. 
 

2. (a) Notificările se efectuează în scris către punctele de contact indicate în Articolul 184(3) din 

prezentul Acord.  

(b) Notificare în scris se subînțelege notificare prin poștă, fax sau poștă electronică. 

Notificările se transmit doar între punctele de contact menționate în Articolul 

184(3)din prezentul Acord.  

3. În cazul în care o Parte are motive serioase de îngrijorare pentru sănătatea plantelor, 

oamenilor sau a animalelor, la cererea acestei Părți, se vor organiza consultări privind 

situația respectivă cît mai curînd posibil și, în orice caz, în termen de 15 zile lucrătoare. 

În astfel de situații, fiecare Parte se străduiește să furnizeze toate informațiile necesare 

pentru a evita perturbarea schimburilor comerciale, precum și pentru a ajunge la o soluție 

reciproc acceptabilă în concordanță cu protecția sănătății oamenilor, animalelor sau a 

plantelor.  

4. La cererea unei Părți, consultări cu privire la bunăstarea animală se vor organiza cît mai 

curînd posibil și, în orice caz, în termen de 20 zile lucrătoare de la data notificării. În 

astfel de situații, fiecare Parte se străduiește să furnizeze toată informația solicitată. 
 

5. La cererea unei Părți, consultările menționate în alineatele 3 și 4 se organizează prin 

video sau audio conferință. Partea solicitantă va asigura pregătirea procesului-verbal al 

consultării, care urmează să fie aprobat în mod oficial de către Părți. În scopurile 
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aprobării respective, se aplică prevederile Articolului 184(3)din prezentul Acord. 
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6.  Republica Moldova va elabora și va implementa un Sistem național de Alertă Rapidă pentru 
alimente și furaje (SARAF) și un Mecanism Național de Avertizare Timpurie (MNAT) 
compatibile cu cele ale UE. După ce Republica Moldova va pune în aplicare legislația necesară 
în acest domeniu și va crea condițiile pentru funcționarea adecvată a SARAF și MNAT la fața 
locului și într-o perioadă de timp adecvată convenită de către Părți, SARAF și MNAT vor fi 
conectate la sistemele corespunzătoare ale UE.  

 
 
 
 
 

1. Condiții generale de import 

Articolul 186 
 

Condiții comerciale

 

(a)     Părțile convin să supună importurile de orice produs, care cade sub incidența Anexei  

XVII-A și AnexeiXVII-C(2)și (3) la prezentul Acord, condițiilor generale de 

import.  Fără a aduce atingere deciziilor luate în conformitate cu Articolul 182al 

prezentului Acord, condițiile de import ale Părții importatoare se aplică pe întreg 

teritoriu al Părții exportatoare. La intrarea în vigoare a prezentului Acord și în 

conformitate cu prevederile Articolului 184 din prezentul Acord, Partea 

importatoare va informa Partea exportatoare despre cerințele sale sanitare și/sau 

fitosanitare de import pentru mărfurile menționate în Anexa XVII-Ași XVII-Cla 

prezentul Acord. Această informație trebuie să includă, după caz, modelele pentru 

certificatele sau declarațiile oficiale sau documentele comerciale, în modul 

prescris de Partea importatoare.  

(b) (i)       Oricare modificare sau propunere de modificare a condițiilor menționate în 

alineatul 1(a) al prezentului Articol trebuie să se conformeze procedurilor de 

notificare relevante ale Acordului SFS, fie că se referă sau nu la măsurile prevăzute 

de Acordul SFS.  
 

(ii)       Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 190 din prezentul Acord, 

Partea importatoare trebuie să ia în considerare perioada de transportare între Părți 
pentru a stabili data intrării în vigoare a condițiilor modificate prevăzute în 

alineatul 1(a) al prezentului Articol;și 
 

(iii)    În cazul în care Partea importatoare nu respectă cerințele de notificare, aceasta 

va continua să accepte certificatul sau atestarea garantînd condițiile aplicabile anterior 

pe o perioadă de 30 zile după intrarea în vigoare a condițiilor de import modificate.  
 

2. Condițiile de import după recunoașterea echivalenței: 
 

(a)   În termen de 90 zile de la data adoptării deciziei de aprobare privind recunoașterea 

echivalenței, Părțile iau măsurile legislative și administrative necesare pentru a 

pune în aplicare recunoașterea echivalenței în scopul de a permite în această bază 

schimburile comerciale între ele cu mărfurile menționate în Anexa XVII- 

AșiAnexa XVII-C(2)și(3) la prezentul Acord. Pentru aceste mărfuri, modelul 

certificatului oficial sau al documentului oficial solicitat de Partea importatoare 

poate, apoi, să fie înlocuit de un certificat întocmit în conformitate cu Anexa 

XXIII-Bla prezentul Acord.  
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 (a) Pentru importul produselor de origine animală menționate în Anexa XVII-A, Partea 

2la prezentul Acord, la cererea Părții exportatoare însoțită de garanțiile 

corespunzătoare, Partea importatoare aprobă provizoriu unitățile de prelucrare 

menționate în Anexa XX.2.1la prezentul Acord, care sunt situate pe teritoriul Părții 

exportatoare, fără inspecția prealabilă a unităților individuale. Această aprobare 

trebuie să fie în concordanță cu condițiile și prevederile stabilite în Anexa XX la 

prezentul Acord cu excepția cazului în care se solicită informație suplimentară, 

Partea importatoare trebuie să ia măsurile legislative și/sau administrative necesare 

pentru a permite importul pe această bază în termen de 1 lună de la data primirii 

cererii și a garanțiilor relevante de către Partea importatoare.  

 Lista inițială a unităților se aprobă în conformitate cu prevederile Anexei XXla 

prezentul Acord.  

(b) Pentru importul produselor de origine animalămenționate în alineatul 2(a) al 

prezentului Articol, Partea exportatoare trebuie să informeze Partea importatoare 

despre lista sa de unități care îndeplinesc cerințele Părții importatoare.  

6.   La cererea unei Părți, cealaltă Parte va oferi explicații și date de sprijin pentru 

determinările și deciziile reglementate de prezentul Articol.  

 

(b) Pentru mărfurile în sectoarele sau subsectoarele pentru care nu toate măsurile sunt 

recunoscute ca echivalente, comerțul va continua în conformitate cu condițiile 

prevăzute în alineatul 1(a)din prezentul Articol. La cererea Părții exportatoare, se 

aplică prevederile alineatului 5 din prezentul Articol.  
 

3. De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, mărfurile menționate în Anexa XVII-A și  
XVII-C(2) nu se supun unei autorizări specifice de import.  

4.       Pentru condițiile care afectează comerțul cu mărfurile menționate în alineatul 1(a) din 

prezentul Articol, la cererea Părții exportatoare, Părțile vor intra în consultări în cadrul 

Subcomitetului SFS în conformitate cu prevederile Articolului 191 din prezentul Acord, 

în scopul de a conveni asupra condițiilor alternative sau suplimentare de import ale Părții 
importatoare. Astfel de condiții alternative sau suplimentare de import pot, după caz, să 

se bazeze pe măsurile Părții exportatoare recunoscute ca fiind echivalente de către Partea 

importatoare. În cazul în care au fost acceptate, Partea importatoare trebuie, în termen 

de 90 zile, să ia măsurile legislative și/sau administrative necesare pentru a permite importul 

în baza condițiilor de import convenite.  
 

5. Lista unităților, aprobarea condiționată: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Articolul 187 
 

Procedura de certificare  

1. În scopurile procedurilor de certificare și eliberare a certificatelor și documentelor oficiale, 

Părțile convin asupra principiilor stabilite în Anexa XXIIIla prezentul Acord.  
 

2. Subcomitetul SFS menționat în Articolul 191al prezentului Acord poate conveni cu privire la 

regulile care trebuie urmate în cazul certificării electronice, retragerii sau înlocuirii 

certificatelor.  
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3. În contextul armonizării legislației astfel cum este prevăzut în Articolul 181 din prezentul Acord, 

Părțile convin cu privire la modelele comune de certificate, dacă este cazul.  
 

 

Articolul  188 
 

Verificarea  
 

1. În scopul de a menține încrederea în implementarea efectivă a prevederilor prezentului 

Capitol, fiecare Parte are dreptul să: 
 

(a) efectueze verificarea întregului sau a unei părți ale sistemului de inspecție și 
certificare a autorităților celeilalte Părți, sau alte măsuri, după caz, în conformitate cu 

standardele, directivele și recomandările internaționale relevante ale Codex 

Alimentarius, OIE și IPPC; 
 

(b) să primească informații de la cealaltă Parte despre sistemele sale de control și să fie 

informată despre rezultatele controalelor efectuate în cadrul acestui sistem. 
 

2. Oricare dintre Părți poate  împărtăși rezultatele verificărilor menționate în punctul 1(a) al 

prezentului Articol cu părțile terțe și să facă publice rezultatele, după cum poate fi 

solicitat în baza prevederilor aplicabile la oricare Parte. Dispozițiile privind 

confidențialitatea aplicabile la oricare Parte trebuie să fie respectate în astfel de 

schimburi de informație și/sau publicare a rezultatelor, după caz. 

3. În cazul în care Partea importatoare decide să efectueze o vizită de verificare a Părții 
exportatoare, Partea importatoare trebuie să notifice Partea exportatoare despre această 

vizită de verificare cu cel puțin 3 luni înainte de efectuarea vizitei de verificare, cu 

excepția cazurilor de urgență sau dacă Părțile convin altfel. Orice modificare cu privire 

la vizita respectivă trebuie convenită de către Părți.  
 

4. Costurile suportate în legătură cu efectuarea verificării întregi sau parțiale a sistemelor de 

inspecție și certificare ale autorităților competente ale celeilalte Părți sau altor măsuri, 

după caz, vor fi suportate de către Partea care efectuează verificarea sau inspecția. 
 

5. Proiectul comunicărilor scrise privind verificările se va transmite Părții exportatoare în 

termen de 3 luni. Partea exportatoare va avea la dispoziție 45 zile lucrătoare pentru a 

comenta cu privire la proiectul comunicărilor scrise. Comentariile făcute de Partea 

exportatoare se anexează la și, după caz, se includ în rezultatul final. Cu toate acestea, în 

cazul în care în timpul verificării se identifică un risc semnificativ de sănătate umană, 

animală sau a plantelor, Partea exportatoare trebuie să fie informată cît mai repede posibil 

și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea verificării.  
 

6. În scopuri de claritate, rezultatele unei verificări pot contribui la procedurile menționate în 

Articolele 181,183și189ale prezentului Acord efectuate de către Părți sau una dintre 

Părți.  
 

 

Articolul  189 
 

Controale la import și taxele de inspecție  
 

1. Părțile convin că controalele la import de către Partea importatoare a loturilor din Partea 

exportatoare trebuie să respecte principiile stabilite în Anexa XXIIParteaAla prezentul 

Acord. Rezultatele acestor controale poate contribui la procesul de verificare menționat 
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în Articolul 188 al prezentului Acord.  
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2. Frecvențele controalelor fizice la import aplicate de fiecare Parte sunt stabilite în Anexa 

XXII ParteaBla prezentul Acord. Oricare Parte poate modifica aceste frecvențe în limita 

competențelor sale și în conformitate cu legislația sa internă, drept urmare a progresului 

realizat în conformitate cu Articolele 181,183și186ale prezentului Acord sau drept 

urmare a verificărilor, consultărilor sau altor măsuri prevăzute în prezentul Acord. 

Subcomitetul SFS menționat în Articolul 191 al prezentului Acord va modifica Anexa 

XXIIParteaB la prezentul Acord print-o decizie, în consecință.  
 

3.       Taxele de inspecție pot acoperi doar costurile suportate de autoritatea competentă în 

legătură cu efectuarea controalelor la import. Taxa se calculează în aceeași bază ca și 
taxele percepute pentru inspecția produselor naționale similare.  

 

4.       Partea importatoare, la cererea Părții exportatoare, trebuie să informeze despre orice 

modificare, inclusiv motivele modificării respective, cu privire la măsurile care afectează 

controalele la import și taxele de inspecție, și despre oricare modificări semnificative în 

organizarea administrativă a acestor controale.  
 

5.          De la o dată, care urmează a fi stabilită de Subcomitetul SFS menționat în Articolul 191 al 

prezentului Acord, Părțile pot conveni asupra condițiilor de aprobare a controalelor 

reciproce menționate în Articolul 188(1)(b)al prezentului Acord în vederea adaptării și 
reducerii reciproce, după caz, a frecvenței controalelor fizice la import pentru mărfurile 

menționate în Articolul 186(2)(a) al prezentului Acord.  
 

De la această dată, Părțile pot aproba reciproc controalele uneia alteia pentru anumite 

produse și, respectiv, pot reduce sau înlocui controalele la import pentru aceste mărfuri.  
 

 

Articolul  190 
 

Măsuri de salvgardare  
 

1. În cazul în care Partea exportatoare ia măsuri pe teritoriul său pentru a controla orice 

cauză care ar putea constitui un pericol sau risc grav pentru sănătatea umană, animală 

sau a plantelor, Partea importatoare, fără a aduce atingere prevederilor alineatului 2 al 

prezentului Articol, trebuie să ia măsuri echivalente pentru a preveni introducerea 

pericolului sau riscului pe teritoriul Părții importatoare.  
 

2. Pe baza unor motive grave de sănătate umană, animală sau a plantelor, Partea 

importatoare poate lua măsuri provizorii necesare pentru protecția sănătății oamenilor, 

animalelor sau a plantelor. Pentru loturile aflate în drum între Părți, Partea importatoare 

trebuie să ia în considerare soluția cea mai potrivită și proporționată cu scopul de a evita 

orice perturbare inutilă în calea comerțului.  
 

3. Partea, care adoptă măsurile conform alineatului 2 al prezentului Articol, trebuie să 

informeze cealaltă Parte nu mai tîrziu de o zi lucrătoare de la data adoptării măsurilor. La 

cererea oricărei Părți și, în conformitate cu prevederile Articolului 185(3) din prezentul 

Acord, Părțile trebuie să se consulte privind această situație în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data notificării. Părțile trebuie să țină seama de orice informații furnizate 

prin intermediul unor astfel de consultări și se străduiesc să evite perturbări inutile în 

calea comerțului, luînd în considerare, după caz, rezultatul consultărilor prevăzute în 

Articolul 185(3)din prezentul Acord.  
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Articolul 191 
 

Subcomitetul Sanitar și Fitosanitar  
 

1. Prin prezentul, Subcomitetul SFS este instituit. Acesta se reunește în termen de trei luni 

de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, la cererea oricărei dintre Părți, ulterior, sau 

cel puțin o dată în fiecare an. Dacă s-a convenit de către Părți, o ședință a Subcomitetului 

SFS poate fi organizată prin video sau audio conferință. Subcomitetul SFS poate, de 

asemenea, adresa probleme în afara sesiunii, prin corespondență.  
 

2. Subcomitetul SFS are următoarele funcții:  

 (a) să ia în considerare orice aspect legat de prezentul Capitol; 

(b) să monitorizeze punerea în aplicare a prezentului Capitol și să examineze toate 

aspectele care ar putea apărea în legătură cu punerea în aplicare a acestuia; 
 

(c)   să revizuiască Anexele la prezentul Capitol, în special în funcție de progresul 

realizat în cadrul consultărilor și procedurilor prevăzute în prezentul Capitol;  
 

(d)   să modifice, printr-o decizie, Anexele XVII -XXVîn contextul revizuirii prevăzute 

în punctul (c) al prezentului alineat sau dacă este prevăzut altfel în prezentul 

Capitol; și 
 

(e)    să dea avize sau să facă recomandări altor organe precum este definit în Titlul VII 

(Dispoziții Instituționale, Generale și Finale)al prezentului Acord în contextul 

revizuirii prevăzute în punctul (c) din prezentul alineat.  
 

3. Părțile convin să creeze grupuri tehnice de lucru, după necesitate, formate din 

reprezentanți la nivel de experți ai Părților, care vor identifica și aborda probleme 

tehnice și științifice, care decurg din punerea în aplicare a prezentului Capitol. În cazul în 

care va fi necesară o expertiză suplimentară, Părțile pot crea grupuri adhoc, inclusiv 

grupuri științifice și de experți. Componența la astfel de grupuri adhocnu trebuie 

restricționată la reprezentanți ai Părților.  
 

4. Subcomitetul SFS trebuie să informeze cu regularitate Comitetul de Asociere pentru  

Comerţ prin intermediul unui raport, astfel cum este prevăzut în Articolul 438(4)din 

prezentul Acord, cu privire la activităţile şi deciziile sale luate în limitele competenţei 

sale.  
 

5. Subcomitetul SFS urmează să adopte procedurile sale de lucru la prima sa şedinţă.  
 

6. Orice decizie, recomandare, raport sau altă acţiune a Subcomitetului SFS sau a oricărui 

grup creat de către Subcomitetul SFS trebuie să fie adoptată prin consens între Părţi.  
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CAPITOLUL  5 
 

REGIMUL VAMAL ȘI FACILITAREA 

COMERȚULU  
 

 

Articolul 192 
 

Obiective 
 

1. Părţile recunosc importanţa aspectelor vamale şi de facilitare a comerţului în evoluţia mediului 

de comerţ bilateral. Părţile convin să consolideze cooperarea în acest domeniu în vederea 

asigurării că legislaţia şi procedurile relevante, precum şi capacitatea administrativă a 

administraţiilor competente, îndeplinesc obiectivele de control eficient şi sprijină facilitarea 

comerţului legitim drept o chestiune de principiu. 
 

2.Părţile recunosc că cea mai mare importanţă va fi acordată obiectivelor legitime de politică 

publică, inclusiv facilitarea comerţului, securitatea şi prevenirea fraudei, şi abordării echilibrate a 

acestora.  
 

 

Articolul 193 
 

Legislaţia şi procedurile  
 

1. Părţile convin că legislaţia lor respectivă cu privire la aspectele vamale şi comerţ, drept o 

chestiune de principiu, trebuie să fie stabilă şi cuprinzătoare, iar prevederile şi 

procedurile să fie proporţionate, transparente, previzibile, nediscriminatorii, imparţiale şi 

aplicate uniform şi eficient şi, printre altele: 
 

(a)  să protejeze şi să faciliteze comerţul legitim pin aplicarea eficientă şi respectarea 

cerinţelor legislative; 
 

(b) să evite constrîngeri inutile sau discriminatorii asupra operatorilor economici, să 

prevină fraudele şi să ofere facilităţi suplimentare operatorilor economici care au un 

nivel înalt de conformitate;  
 

(c)   să aplice un Document Administrativ Unic (DAU) în scopurile declaraţiilor vamale; 
 

(d) să conducă la o mai mare eficienţă, transparenţă şi simplificare a procedurilor şi 

practicilor vamale la hotar; 
 

(e)     să aplice tehnici vamale moderne, inclusiv de evaluare a riscului, de control post-

vămuire şi metode de audit al companiilor în scopul de a simplifica şi facilita 

intrarea şi eliberarea bunurilor; 
 

(f) să aibă drept scop reducerea costurilor şi sporirea previziunii pentru operatorii 

economici, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii; 
 

(g) fără a aduce atingere aplicării criteriilor obiective de evaluare a riscului, să asigure 

administrarea nediscriminatorie a cerinţelor şi procedurilor aplicabile importurilor, 

exporturilor şi mărfurilor aflate în tranzit; 
 

(h) să aplice instrumentele internaţionale aplicabile în domeniul vamal şi al comerţului, 

inclusiv cele elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV),Standardele –

cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial, Convenţia de la 

Istanbul cu privire la admiterea temporară din 1990, Convenţia Internaţională cu 

privire la Sistemul Armonizat din 1983, OMC (de exemplu, acordul privind 
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Valoarea în Vamă), Convenţia TIR a ONU din 1975, Convenţia din 1982 privind 

armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, precum şi directivele Comisei 

Europene, cum ar fi Planurile vamale; 
 

(i) să ia măsurile necesare pentru a reflecta şi a implementa prevederile Convenţiei de 

la Kyoto revizuite cu privire la Simplificarea şi Armonizarea Procedurilor Vamale 

din 1973; 
 

(j) să prevadă în avans reguli obligatorii privind clasificarea tarifelor şi reguli privind 

originea. Părţile asigură că o regulă poate fi revocată sau anulată doar după o 

notificare adresată operatorului afectat şi fără efect retroactiv, cu excepţia cazurilor 

în care regulile au fost stabilite în baza informaţiei incorecte sau incomplete; 
 

(k) să introducă şi să aplice proceduri simplificate pentru comercianţii autorizaţi în 

baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii; 
 

(l) să stabilească reguli care să asigure că orice penalităţi impuse pentru încălcarea 

regulamentelor vamale sau a cerinţelor procedurale să fie proporţionate şi 

nediscriminatorii, iar aplicarea acestora să nu rezulte în întîrzierineîntemeiate şi 

nejustificate; şi 
 

(m) să aplice norme transparente, nediscriminatorii şi proporţionate cu privire la 

licenţierea brokerilor vamali. 
 

2. Pentru a îmbunătăţi metodele de lucru, precum şi a asigura nediscriminarea, transparenţa, 

eficienţa, integritatea şi responsabilitatea operaţiilor, Părţile se obligă: 
 

(a)     ia măsuri suplimentare pentru reducerea, simplificarea şi standardizarea datelor şi a 

documentaţiei cerute de autorităţile vamale şi altele; 
 

(b) să simplifice cerinţele şi formalităţile, în măsura posibilă, cu privire la eliberarea şi 

vămuirea rapidă a mărfurilor; 
 

(c)    să instituie proceduri eficiente, prompte şi nediscriminatorii, care garantează dreptul 

la atac împotriva acţiunilor, normelor şi deciziilor administrative ale autorităţilor 

vamale şi altora, care afectează mărfurile prezentate la vamă. Astfel de proceduri 

de apel trebuie să fie uşor de accesat, inclusiv pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii, iar orice costuri să fie rezonabile şi proporţionale cu costurile suportate de 

către autorităţi pentru a asigura dreptul la recurs; 
 

(d) să ia măsuri pentru a asigura că în cazul în care o acţiune, regulă sau decizie 

administrativă contestată fac obiectul unei căi de atac, mărfurile ar trebui în mod 

normal să fie eliberate şi plata taxelor să rămînă în curs de aşteptare, sub rezerva 

unor măsuri de salvgardare considerate necesare. În cazul în care este necesar, 

eliberarea mărfurilor ar trebui să fie condiţionată de constituirea unei garanţii, cum 

ar fi a o cauţiune sau un depozit;şi 
 

(e)   să asigure că cele mai înalte standarde de integritate sunt menţinute, în special la 

hotar, prin aplicarea măsurilor ce reflectă principiile convenţiilor şi instrumentelor 

internaţionale relevante în acest domeniu, în special Declaraţia de la Arusha 

revizuită a OMV din 2003 şi Proiectul Comisiei Europene cu privire la etica 

vamală din 2007.  
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3. Părţile nu vor aplica: 
 

(a) oricare cerinţe pentru utilizarea obligatorie of brokerilor vamali; şi  

(b) oricare cerinţe pentru utilizarea obligatorie a inspecţiilor înainte de expediere sau la 

destinaţie;  
 

4. Dispoziţii privind tranzitul  
 

(a)   În scopurile prezentului Acord, se aplică regulile şi definiţiile privind tranzitul 

stabilite în dispoziţiile OMC, în special Articolul ValGATT1994,şi dispoziţiile 

conexe, inclusiv oricare clarificări şi modificări rezultate din negocierile Rundei 

Doha cu privire la facilitarea comerţului. Aceste dispoziţii se aplică, de asemenea, 

atunci cînd tranzitul de mărfuri începe sau se încheie pe teritoriul unei Părţi 

(tranzitul interior). 
 

(b) Părţile vor urmări interconectivitatea progresivă a sistemelor respective de tranzit 

vamal în vederea aderării viitoare a Republicii Moldova la Convenţia din 20 mai 

1987 cu privire la regimul de tranzit comun. 
 

(c)   Părţile se obligă să asigure cooperarea şi coordonarea între toate autorităţile 

implicate în teritoriile lor în scopul facilitării traficului în tranzit. Părţile vor 

promova, de asemenea, cooperarea între autorităţi şi sectorul privat în ceea ce 

priveşte tranzitul. 
 

 
 
 
 
 

Părţile convin: 

Articolul  194 
 

Relaţiile cu comunitatea de afaceri  

 

(a)        să asigure că legislaţia şi procedurile lor respective sunt transparente şi disponibile public, 

în măsura posibilă, prin intermediul mijloacelor electronice şi conţin o justificare pentru 

adoptarea lor. Trebuie să existe o perioadă de timp rezonabilă între publicarea 

prevederilor noi sau modificate şi intrarea lor în vigoare; 
 

(b) asupra necesităţii pentru consultări în timp util şi periodice cu reprezentanţii comerciali 

privind propunerile şi procedurile legislative în ceea ce priveşte problemele vamale şi 

comerciale. În acest scop, mecanisme adecvate şi periodice de consultare între 

administraţie şi comunitatea de afaceri se stabilesc de fiecare Parte; 
 

(c)       să pună la dispoziţia publicului, în măsura posibilă, prin mijloace electronice anunţuri 

relevante de natură administrativă, inclusiv cerinţele autorităţii şi procedurile de intrare 

sau ieşire, orele de lucru şi procedurile de operare ale oficiilor vamale în porturi şi în 

punctele de trecere a frontierei, precum şi punctele de contact pentru solicitările de 

informaţie; 
 

(d) să consolideze cooperarea între operatori şi autorităţile competente folosind proceduri 

non-arbitrare şi accesibile publicului, cum ar fi Memorandumurile de Înţelegere, bazate, 

în special, pe cele promulgate de OMV; şi  
 

(e)        să asigure că cerinţele şi procedurile lor respective în domeniul vamal continuă să 

satisfacă necesităţile legitime ale comunităţii de afaceri, urmează cele mai bune practici 

şi rămîn cel mai puţin restrictive asupra comerţului în măsura posibilă.  
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Articolul 195 
 

Redevențe și Taxe  
 

1.Începînd cu 1 ianuarie a anului următor, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului Acord, 

Părțile vor interzice taxele administrative cu efect echivalent cu cel al redevenţilor şi taxelor la 

import și export.  
 

2.În ceea ce privește redevenţile şi taxele de orice natură instituite de către autoritățile vamale ale 

fiecărei Părți, inclusiv redevenţile şi taxele pentru activități întreprinse din numele autorităților 

menționate, la sau în legătură cu importul sau exportul, și fără a aduce atingere Articolelor 

relevante din Capitolul 1 (Abordarea Națională și Accesul Mărfurilor la Piață)al Titlului 

V(Comerțul și Aspectele legate de Comerț)din prezentul Acord, Părțile convin că: 
 

(a)        redevențele și taxele pot fi impuse doar pentru serviciile prestate la cererea declarantului 

în afara condițiilor normale de lucru, orelor de funcționare și în locuri altele decît cele 

menționare în regulamentele vamale, precum și pentru orice formalitate în legătură cu 

astfel de servicii și necesare pentru efectuarea importului sau exportului respectiv;  
 

(b) redevențele și taxele nu trebuie să depășească costul serviciilor 

prestate;  

(c) redevențele și taxele nu sunt calculate pe o bază ad valorem; 

(d) informația referitoare la redevențe și taxe se publică printrun mijloc desemnat oficial în 

acest sens și prin intermediul unui site internet oficial în cazul în care este posibil.. 

Această informație privesc în special motivul pentru care redevența sau taxa este datorată 

în raport cu serviciul oferit, autoritatea responsabilă, redevența sau taxa care va fi 

aplicată, precum și termenul și modalitățile de plată;; și  

(e)         nicio redevență sau taxă nouă sau modificată nu se aplică pînă cînd informația despre ele 

nu va fi publicată sau ușor accesibilă. 
 

 

Articolul 196 
 

Evaluarea vamală 
 

1. Acordul privind Implementarea Articolului VII dinl GATT 1994 cuprins în Anexa 1A la 

Acordul OMC, inclusiv toate modificările ulterioare, reglementează evaluarea vamală a 

mărfurilor în comerțul dintre Părți. Prevederile acestuia sunt incluse în și fac parte din 

prezentul Acord. Nu se utilizează valorile în vamă minime. 
 

2. Părțile trebuie să coopereze în vederea atingerii unei abordări comune a problemelor cu 

privire la valoarea în vamă. 
 

 

Articolul 197 
 

Cooperarea vamală  
 

Părțile vor consolida cooperarea în domeniul vamal pentru a asigura implementarea obiectivelor 

prezentului Capitol în scopul de a continua facilitarea schimburilor comerciale, asigurînd în 

același timp un control eficient, securitatea și prevenirea fraudelor. În acest scop, Părțile vor 

utiliza, după caz, Proiectul Vamal al Comisiei Europene ca un instrument de evaluare 

comparativă. 
 

În scopul de a asigura respectarea prevederilor prezentului Capitol, Părțile se obligă, printre 
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altele, la următoarele: 
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(a)        a face schimb de informații privind legislația și procedurile vamale; 
 

(b) a elabora inițiative comune privind procedurile de import, export și tranzit, precum și a 

depune eforturi în vederea asigurării că servicii eficiente sunt prestate comunității de 

afaceri; 

(c)        a coopera cu privire la automatizarea procedurilor vamale și altor proceduri în domeniul 

comerțului;  

 (d) a face schimb, după caz, de informații și date cu condiția respectării confidențialității 
datelor, precum și a standardelor și regulamentelor privind protecția datelor cu caracter 

personal; 

(e)       a coopera în vederea prevenirii și combaterii traficului transfrontalier ilicit de bunuri, 

inclusiv produse din tutun; 

(f) a face schimb de informații sau a intra în consultări în vederea stabilirii, unde este posibil, 

unor poziții comune în organizațiile internaționale în domeniul vamal, cum ar fi OMC, 

OMV, ONU, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și 
CEE - ONU; 

(g) a coopera în planificarea și acordarea asistenței tehnice, în special pentru a facilita 

reformele în domeniul vamal și de facilitare a comerțului în corespundere cu prevederile 

relevante din prezentul Acord; 

(h) a face schimb de cele mai bune practici în operațiunile vamale, în special cu privire la 

aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, îndeosebi în legătură cu produsele 

contrafăcute;  

(i) a promova coordonarea între toate autoritățile de frontieră ale Părților pentru a facilita 

procesul de trecere a frontierei și a îmbunătăți controlul, ținînd cont de controalele 

comune la frontieră, unde este fezabil și adecvat; și  
(j) a stabili, unde este relevant și adecvat, recunoașterea reciprocă a programelor de 

parteneriat în comerț și a controalelor vamale, inclusiv măsurile echivalente de facilitare a 

comerțului.  
 

Articolul 198 
 

Asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal 
 

Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul Acord, în special în 

Articolul 197din prezentul Acord, Părțile acorda asistență administrativă reciprocă în domeniul 

vamal în conformitate cu prevederile Protocolului III privind Asistența Administrativă Reciprocă 

în domeniul Vamal la prezentul Acord. 
 

 

Articolul 199 
 

Asistența tehnică și dezvoltarea capacităților  

Părțile cooperează în vederea furnizării de asistență tehnică și dezvoltare a capacităților pentru 

implementarea reformelor în domeniul vamal și de facilitare a comerțului. 
 

 

Articolul 200 
 

Subcomitetul vamal  
 

1. Prin prezentul se instituie Subcomitetul Vamal. Acesta raportează Comitetului de 

Asociere pentru Configurare în Comerț, astfel cum este stabilit în Articolul 438(4)din prezentul 

Acord.  
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2. Funcția Subcomitetului trebuie să includă consultări periodice și monitorizarea 

implementării și administrării prezentului Capitol, inclusiv problemele cu privire la 

cooperarea vamală, cooperarea și administrarea vamală transfrontalieră, asistența 

tehnică, regulile de origine, facilitarea comerțului, precum și asistența administrativă 

reciprocă în domeniul vamal. 
 

3. Subcomitetul Vamal urmează, printre altele, să: 
 

(a) supravegheze funcționarea adecvată a prezentului Capitol și a Protocoalelor II și III la 

prezentul Acord; 
 

(b) adopte aranjamente practice, măsuri și decizii pentru implementarea prezentului 

Capitol și a Protocoalelor II și III la prezentul Acord, inclusiv cu privire la 

schimbul de informații și date, recunoașterea reciprocă a controalelor vamale și 
programelor de parteneriat în domeniul comerțului, precum și a beneficiilor 

convenite reciproc; 
 

(c)   facă schimb de opinii cu privire la orice probleme de interes comun, inclusiv 

măsurile viitoare și resursele necesare pentru implementarea și punerea lor în 

aplicare; 
 

(d) dea recomandări, după caz; și  
 

(e) adopte regulile sale interne de procedură. 
 

 

Articolul 201 
 

Armonizarea legislației vamale  
 

Armonizarea treptată la legislația Uniunii în domeniul vamal și anumite legi internaționale se 

efectuează în modul stabilit în Anexa XXVIla prezentul Acord.  
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CAPITOLUL 6 
 

DREPTUL DE STABILIRE, PRESTAREA SERVICIILOR ŞI ȘI COMERȚUL 

ELECTRONIC  

Secțiunea 1 

Dispoziții Generale 
 

 

Articolul 202 
 

Obiectiv, domeniu de aplicare 

și reglementare  
 

1. Reafirmând angajamentele lor respective în temeiul Acordului OMC, Părțile, prin 

prezentul, stabilesc aranjamentele necesare pentru liberalizarea progresivă reciprocă a 

unităților și a comerțului cu servicii și pentru cooperarea în comerțul electronic. 
 

2. Achizițiile publice sunt acoperite în Capitolul 8 (Achizițiile Publice) din Titlul V 

(Comerțul și Aspectele legate de Comerț) din prezentul Acord și nici o prevedere din 

prezentul Capitol nu se interpretează pentru a impune careva obligație cu privire la 

achizițiile publice. 

3. Subvențiile sunt reglementate în Capitolul 10 (Concurența)din Titlul V (Comerțul și 
Aspectele legate de Comerț) din prezentul Acord și prevederile prezentului Capitol nu se 

aplică subvențiilor acordate de către Părți. 
4. În conformitate cu prevederile prezentului Capitol, fiecare Parte își rezervă dreptul de a 

reglementa și a introduce noi reglementări pentru a îndeplini obiectivele legitime de 

politici.  

5. Prezentul Capitol nu se aplică măsurilor care afectează persoanele fizice, care solicită 

accesul la piața forței de muncă a unei Părți și nici măsurilor cu privire la cetățenie, 

reședință sau angajarea în cîmpul muncii pe o bază permanentă.  

6. Nimic din prezentul Capitol nu va împiedica o Parte să aplice măsuri pentru a reglementa 

intrarea persoanelor fizice în, sau șederea lor temporară, pe teritoriul său, inclusiv acele 

măsuri necesare pentru protejarea integrității și asigurarea circulației în ordine a 

persoanelor fizice peste hotarele sale, cu condiția că aceste măsuri nu sunt aplicate astfel 

încît să anuleze sau să diminueze avantajele care revin unei Părți în temeiul condițiilor 

unui angajament specific din prezentul Capitol și Anexele acestuia
2
. 

 

 
 
 
 
 

În sensul prezentului Capitol: 

Articolul 203 
 

Definiții  

1.“măsură” înseamnă orice măsură luată de către o Parte, fie sub formă de act  cu putere 

legislativă, regulament, normă, procedură, decizie, acțiune administrativă sau oricare altă 

formă; 

2. “măsuri adoptate sau menținute de către o Parte” înseamnă măsuri luate de către: 
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2 

Simplul fapt de solicitare a vizei pentru persoanele fizice din anumite țări și nu pentru persoanele din alte 

țări nu va fi considerat drept un fapt de anulare sau diminuare a avantajelor în temeiul unui angajament 

specific. 
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(a) administraţiile şi autorităţile centrale, regionale sau locale; şi 
 

(b) organele neguvernamentale în exercitarea atribuţiilor delegate de administrațiile şi 

autorităţile centrale, regionale sau locale; 
 

3.“persoană fizică a unei Părţi” înseamnă un cetăţean al unui Stat Membru al UE sau un cetăţean al 

Republicii Moldova conform legislaţiei respective; 
 

4.“persoană juridică” înseamnă oricare entitate juridică creată în modul corespunzător sau 

stabilită în oricare alt mod în temeiul legislaţiei în vigoare, fie pentru profit sau alt scop, şi 

fie că aparţine sectorului privat sau guvernamental, inclusiv orice corporaţie, trust, 

parteneriat, întreprindere mixtă, întreprindere individuală sau asociaţie ; 
 

5.“persoană juridică a Uniunii” sau “persoană juridică a Republicii Moldova” înseamnă o 
persoană juridică creată în conformitate cu legislaţia unui Stat Membru al UE sau al Republicii 
Moldova, respectiv, şi care are sediul social, administraţia centrală sau locul principal de 

desfăşurare a activităţii pe teritoriul
3
la care se aplică TFUE sau, respectiv, pe teritoriul 

Republicii Moldova; 
 

În cazul în care persoana juridică respectivă are doar sediul social sau administraţia centrală 

pe teritoriul la care se aplică TFUE sau pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv, aceasta 

nu este considerată drept persoană juridică a Uniunii sau persoană  juridică a Republicii 

Moldova, respectiv, cu excepţia cazului în care operaţiunile acesteia au o legătură reală şi 

continuă cu economia Uniunii sau a Republicii Moldova, respectiv;  
 

6. Fără a aduce atingere alineatului precedent, companiile de transport maritim create în afara 

Uniunii sau a Republicii Moldova şi controlate de cetăţeni ai unui Stat Membru al UE sau ai 

Republicii Moldova, respectiv, sunt, de asemenea, beneficiari ai prevederilor prezentului 

Acord, dacă navele acestora sunt înregistrate în conformitate cu legislaţia lor respectivă, în 

Statul Membru respectiv sau în Republica Moldova şi arborează pavilionul acelui Stat Membru 

sau al Republicii Moldova; 
 

7. “filială” a unei persoane juridice a unei Părţi înseamnă o persoană juridică care efectiv este 

controlată de o altă persoană juridică a acestei Părţi
4
; 

 

8. “sucursală”a unei persoane juridice înseamnă un sediu de activitate fără personalitate juridică, 

care are aparenţa permanenţei, cum ar fi extinderea unei societăţi-mamă, care are o structură de 

conducere şi este echipată material pentru a negocia afaceri cu terţe părţi astfel încît acestea din 

urmă, deşi ştiu că va exista, dacă este necesar, o legătură juridică cu societatea-mamă, sediul 

căreia este în străinătate, nu  trebuie să trateze direct cu această societatea-mamă, dar poate 

efectua tranzacţii comerciale la sediul care constituie extinderea societăţii-mamă; 

9. “unitate” înseamnă: 
 

(a)      în ceea ce priveşte persoanele juridice din Uniune sau din Republica Moldova, 

dreptul de a iniţia şi a desfăşura activităţi economice prin înfiinţarea, inclusiv 

achiziţia, unei persoane juridice şi de a crea o sucursală sau reprezentanţă în 

Republica Moldova sau în Uniune, respectiv; 
 

 
 

3 
Pentru o mai mare certitudine, teritoriul include zona economică exclusivă şi platoul continental, astfel cum 

este prevăzut în Convenţia ONU asupra dreptului mării (UNCLOS). 
4 

O persoană juridică este controlată de o altă persoană juridică dacă ultima are împuternicirea de a desemna 

majoritatea directorilor săi sau prin alt mod să direcţioneze acţiunile sale.  
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(b)  în ceea ce priveşte persoanele fizice, dreptul persoanelor fizice din Uniune şi 

Republica Moldova de a iniţia şi desfăşura activităţi economice în calitate de 

persoane care desfăşoară activităţi independente, precum şi de a înfiinţa 

întreprinderi, în special companii, pe care acestea efectiv le controlează. 
 

10.“activităţi economice”includ activităţi cu caracter industrial, comercial şi profesional, precum 

şi activităţi de artizanat şi nu includ activităţi desfăşurate în scopul exercitării unei autorităţi 

guvernamentale; 
 

11. “operaţiuni” înseamnă desfăşurarea unor activităţi economice; 
 

12.“servicii”includ orice serviciu în orice sector cu excepţia serviciilor prestate în scopul 

exercitării unei autorităţi guvernamentale; 
 

13.  “servicii şi alte activităţi desfăşurate în scopul exercitării unei autorităţi guvernamentale” 

reprezintă servicii sau activităţi, care nu sunt desfăşurate nici în bază comercială nici în 

condiţii de concurenţă cu unul sau mai mulţi operatori economici; 
 

14. “furnizarea transfrontalieră de servicii” înseamnă furnizarea serviciilor: 
 

(a) de pe teritoriul unei Părţi pe teritoriul altei Părţi; 
 

(b) pe teritoriul unei Părţi pentru consumatorul de servicii al celeilalte Părţi; 
 

15.“furnizor de servicii”al unei Părţi înseamnă orice persoană fizică sau juridică a unei Părţi care 

caută să furnizeze sau furnizează un serviciu; 
 

16.“întreprinzător”înseamnă orice persoană fizică sau juridică a unei Părţi, care caută să 

desfăşoare sau desfăşoară o activitate economică prin înfiinţarea unei unităţi. 
 
 

 
Secţiunea 2 

 
Înfiinţarea 

 

 

Articolul 204 
 

Domeniul de  aplicare 
 

Prezenta Secţiune se aplică măsurilor adoptate sau menţinute de către Părţi, care afectează 

înfiinţarea în toate activităţile economice cu excepţia la: 
 

(a)       extracţia, fabricarea şi procesarea
5
materialelor nucleare;  

(b) producţia sau comerţul cu arme, muniţii sau materiale de război, 

(c) servicii audio-vizuale; 

(d) cabotaj maritim naţional
6
, şi 

 

 
5 

Pentru o mai mare certitudine, prelucrarea materialelor nucleare include toate activităţile cuprinse în ISIC 

ONU Rev.3.1codul2330. 
6 

Fără a aduce atingere domeniului de acoperire a activităţilor, care pot fi considerate drept cabotaj în temeiul 

legislaţiei naţionale relevante, cabotaj maritim naţional în prezentul capitol reglementează transportarea 

pasagerilor sau a mărfurilor între un port sau punct situat în Republica Moldova sau un Stat Membru al UE 

şi alt 
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(e) servicii de transport aerian naţional şi internaţional
7
, fie programate sau 

neprogramate, şi servicii direct legate de exercitarea drepturilor de trafic, altele decît: 
 

(i)    servicii de reparare şi întreţinere a aeronavelor, în care o aeronavă este retrasă din 

serviciu; 
 

(ii) vînzarea şi comercializarea serviciilor de transport aerian;  

(iii) servicii legate de sistemele informatizate de rezervare (SIR); 

(iv) servicii de asistenţă la sol;  

(v) servicii de exploatare a aeroporturilor. 

 
Articolul 205 

 

Tratament naţional şi clauza  naţiunii celei mai 

favorizate  
 

1. Conform rezervelor indicate în Anexa XXVII-E la prezentul Acord, Republica Moldova 

va oferi, la intrarea în vigoare a prezentului Acord : 
 

(a)     în ceea ce privește înființarea de filiale, sucursale și reprezentanțe ale Uniunii, 

tratament nu mai puțin favorabil decît cel acordat persoanelor juridice, sucursalelor 

și reprezentanțelor sale sau oricăror persoane juridice, sucursale și reprezentanțe ale 

terțelor părți, oricare dintre acestea este mai favorabil; 
 

(b)   în ceea ce privește funcționarea filialelor, sucursalelor și reprezentanțelor Uniunii în 

Republica Moldova, odată ce sunt create, tratament nu mai puțin favorabil decît cel 

acordat persoanelor juridice, sucursalelor și reprezentanțelor sale; sau oricăror 

persoane juridice, sucursale și reprezentanțe ale persoanelor juridice din terțele 

țări, oricare dintre acestea este mai favorabil.
8

 
 

2. Conform rezervelor indicate în Anexa XXVII-A la prezentul Acord, Uniunea va oferi, la 

intrarea în vigoare a prezentului Acord: 
 

(a) în ceea ce privește înființarea filialelor, sucursalelor și reprezentanțelor Republicii 

Moldova, tratament nu mai puțin favorabil decît cel acordat de către Uniune 

propriilor persoane juridice, sucursale și reprezentanțe sau oricăror persoane juridice, 

sucursale și reprezentanțe ale terțelor părți, oricare dintre acestea este mai favorabil; 

(b) în ceea ce privește funcționarea filialelor, sucursalelor și reprezentanțelor Republicii 

Moldova în Uniune, odată ce sunt create, tratament nu mai puțin favorabil decît cel 

acordat propriilor persoane juridice, sucursale și reprezentanțe; sau oricăror persoane 

juridice, sucursale și reprezentanțe ale persoanelor juridice din terțele țări, oricare 

dintre acestea este mai favorabil.
9
 

 
 
 

port sau punct situat în Republica Moldova sau un Stat Membru al UE, inclusiv pe platoul său continental, 

astfel cum este prevăzut în UNCLOS, şi traficul care începe şi se finalizează în acelaşi port sau punct situat 

în Republica Moldova sau un Stat Membru al UE.  
7 

Condițiile de acces reciproc pe piața serviciilor de transport aerian sunt reglementate de Acordul între UE și       
Statele sale Membre și Republica Moldova cu privire la stabilirea Spațiului Aerian Comun.  

8 
Această obligație nu se extinde la prevederile privind protecția investițiilor, care nu sunt reglementate de 

prezentul Capitol, inclusiv prevederile privind procedurile de soluționare a litigiilor dintre investitor și 

stat, așa cum se găsește în alte acorduri.  
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3. Conform rezervelor indicate în Anexa XXVII-AșiXXVII-Ela prezentul Acord, Părțile nu 

vor adopta regulamente sau măsuri noi, care introduc discriminare în ceea ce privește 

înființarea persoanelor juridice ale Uniunii sau ale Republicii Moldova pe teritoriul lor 

sau în ceea ce privește activitatea lor, odată stabilite, prin comparație cu propriile 

persoane juridice.  
 

 

Articolul 206 
 

Revizuirea 

1. În vederea liberalizării progresive a condițiilor de înființare, Părțile vor revizui cu 

regularitate cadrul legal privind înființarea
10  și mediul de înființare, în conformitate cu 

angajamentele asumate în cadrul acordurilor internaționale. 
 

2. În contextul revizuirii menționate în alineatul 1, Părțile evaluează orice obstacole care au 

fost întîlnite în calea înființării. În vederea aprofundării prevederilor prezentului Capitol, 

Părțile se obligă să găsească modalități adecvate pentru depășirea acestor obstacole, care 

pot include alte negocieri, inclusiv cu privire la protecția investițiilor și procedurile de 

soluționare a litigiilor între investitor și stat.  
 

 

Articolul 207 
 

Alte acorduri 
 

Nimic în prezentul Capitol nu va fi interpretat astfel încît să limiteze drepturile întreprinzătorilor 

Părților de a beneficia de un tratament mai favorabil, prevăzut în acordul internațional existent 

sau viitor, cu privire la investiții, la care un Stat Membru al UE și Republica Moldova sunt parte.  
 

 

Articolul  208 
 

Standardul de tratament pentru sucursale și reprezentanțe  
 

1. Prevederile Articolului 205 din prezentul Acord nu împiedică aplicarea de către o Parte a 

unor norme specifice privind stabilirea și activitatea pe teritoriul său a sucursalelor și 
reprezentanțelor persoanelor juridice ale altei Părți, care nu sunt înființate pe teritoriul 

primei Părți, care sunt justificate prin diferențe juridice sau tehnice între astfel de 

sucursale și reprezentanțe în comparație cu sucursalele și reprezentanțele companiilor 

create pe teritoriul său sau, în ceea ce privește serviciile financiare, din motive 

prudențiale.  
 

2. Diferența în tratament nu depășește ceea ce este strict necesar drept urmare a unor astfel 

de diferențe juridice și tehnice sau, în ceea ce privește serviciile financiare, din motive 

prudențiale. 
 
 

9 
Această obligație nu se extinde la prevederile privind protecția investițiilor, care nu sunt reglementate de 

prezentul Capitol inclusiv prevederile privind procedurile de soluționare a litigiilor între investitor și stat, 

astfel cum se găsește în alte acorduri.  
10 

Aceasta include prezentul Capitol și Anexele XXVII-AșiXXVII-Ela prezentul Acord. 
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Secţiunea 3 

 
Furnizarea Transfrontalieră de 

Servicii  
 

 

Articolul 209 
 

Domeniu de aplicare  
 

Prezenta Secţiune se aplică măsurilor Părţilor, care afectează furnizarea transfrontalieră de servicii 

din toate sectoarele cu excepţia la: 
 

(a) servicii audio-vizuale; 

(b) cabotaj maritim naţional
11

; şi, 

(c)   servicii de transport aerian naţional şi internaţional
12

,fie programate sau 

neprogramate, şi servicii direct legate de exercitarea drepturilor de trafic altele 

decît: 
 

(i)  servicii de reparare şi întreţinere a aeronavelor, în care o aeronavă este retrasă din 

serviciu; 
 

(iv) vînzarea şi comercializarea serviciilor de transport aerian;  

(v) servicii legate de sistemele informatizate de rezervare (SIR); 

(iv) servicii de asistenţă la sol;  

(v) servicii de exploatare a aeroporturilor. 

Articolul 210 
 

Accesul la piaţă  
 

1. În ceea ce priveşte accesul la piaţă prin furnizarea transfrontalieră de servicii, fiecare 

Parte va presta servicii şi va oferi prestatorilor de servicii ai celeilalte Părţi un tratament 

nu mai puţin favorabil decît cel prevăzut în angajamentele specifice cuprinse în Anexele  

XXVII-Bşi XXVII-Fla prezentul Acord. 
 

2. În sectoarele în care există angajamente privind accesul al piaţă, măsurile pe care o Parte nu 

le menţine sau adoptă fie în bază de subdivizare regională sau la nivelul întregului său 

teritoriu, dacă nu este specificat altfel în Anexele XXVII-BşiXXVII- Fla prezentul Acord, 

sunt definite drept:  
 

(a)     limitări cu privire la numărul de furnizori de servicii fie în formă de contingenţe  

numerice, monopoluri, prestatori exclusivi de servicii sau cerinţele unui test privind 

nevoile economice; 
 

 
11 

Fără a aduce atingere sferei de activităţi, care pot fi considerat drept cabotaj în temeiul legislaţiei naţionale 

relevante, cabotajul maritim naţional în conformitate cu prezentul Capitol se referă la transportul de 

pasageri şi mărfuri între un port şi un punct situat în Republica Moldova sau un Stat Membru al UE şi un alt 

port sau punct situat în Republica Moldova sau un Stat Membru al UE, inclusiv pe platforma sa continentală, 

precum este prevăzut în UNCLOS şi traficul care se începe şi se finalizează în acelaşi port sau punct situat în 

Republica Moldova sau Statul Membru al UE.  
12 

Condiţiile de acces reciproc la piaţa transportului aerian sunt reglementate de către Acordul între UE şi Statele sale 

Membre şi Republica Moldova cu privire la stabilirea unui Spaţiu Aerian Comun. 
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(b) limitări cu privire la valoarea totală a tranzacţiilor de servicii sau activelor în 

formă de contingenţe numerice sau cerinţa de analiză a necesităţilor economice; 

(c)    limitări cu privire la numărul total al operaţiunilor cu servicii sau cantitatea totală 

de servicii exprimată în unităţi numerice în formă de contingenţe sau cerinţa de 

analiză a necesităţilor economice. 
 

Articolul 211 
 

Tratament naţional  
 

1. În sectoarele în care angajamentele privind accesul pe piaţă sunt înscrise în Anexele XXVII-

Bşi XXVII-F la prezentul Acord şi în conformitate cu condiţiile şi calificările stipulate în 

prezentul, fiecare Parte acordă serviciilor şi furnizorilor de servicii ai celeilalte Părţi, în 

ceea ce priveşte măsurile care afectează furnizarea transfrontalieră de servicii, un 

tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor servicii similare şi furnizori 

de servicii. 

2. Oricare dintre Părţi poate îndeplini cerinţele alineatului 1 acordînd serviciilor sau 

furnizorilor de servicii ai celeilalte Părţi fie un tratament în mod formal identic sau un 

tratament în mod formal diferit decît cel acordat propriilor servicii similare şi furnizori de 

servicii. 

3. Tratament în mod formal identic sau în mod formal diferit este considerat mai puţin 

favorabil dacă acesta modifică condiţiile de concurenţă în favoarea serviciilor sau 

furnizorilor de servicii ai Părţii în comparaţie cu serviciile similare sau furnizorii de 

servicii ai celeilalte Părţi. 

4. Angajamentele specifice asumate în temeiul prezentului Articol nu se interpretează 

astfel încît oricare dintre Părţi să fie obligată să compenseze pentru dezavantajele 

concurenţiale inerente, care decurg din caracterul străin al serviciilor sau furnizorilor de 

servicii relevante. 

Articolul 212 
 

Listele de 

angajamente  
 

1. Sectoarele liberalizate de către fiecare Parte în conformitate cu prezenta Secţiune şi, prin 

intermediul rezervelor, limitările privind accesul pe piaţă şi tratamentul naţional 

aplicabile serviciilor şi furnizorilor de servicii ai celeilalte Părţi în sectoarele respective 

sunt stabilite în listele de angajamente incluse în Anexele XXVII-B şiXXVII-Fla 

prezentul Acord.  

2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor Părţilor, care există sau pot apărea în 

temeiul Convenţiilor Consiliului Europei cu  privire la Televiziunea Transfrontalieră şi 

Convenţia Europeană cu privire la Co-producţia Cinematografică, listele de 

angajamente din Anexele XXVII-Bşi XXVII-Fla prezentul Acord nu includ 

angajamentele cu privire la serviciile audiovizuale.  
 

Articolul 213 
 

Revizuirea  
 

În ceea ce priveşte liberalizarea progresivă a furnizării transfrontaliere de servicii între Părţi, 

Comitetul de Asociere pentru Configurare în Comerţ, precum este prevăzut în Articolul 438(4) al 

prezentului Acord, va revizui cu regularitate lista angajamentelor menţionată în Articolul 212 din 

prezentul Acord. Această revizuire va lua în considerare, printre altele, procesul de apropiere 

treptată menţionat în Articolele 230,240,249şi253ale prezentului Acord şi impactul acestuia 
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asupra eliminării obstacolelor rămase în calea furnizării transfrontaliere de servicii între Părţi.  
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Secţiunea 4 

Prezenţa Temporară a Persoanelor Fizice aflate în vizită de 

Afaceri  

Articolul 214 
 

Domeniul de aplicare şi definiţii  
1.        Prezenta Secţiune se aplică măsurilor aplicate de Părţi cu privire la intrarea şi şederea 

temporară pe teritoriile lor a personalului cheie, stagiarilor absolvenţi şi vînzătorilor 

comercianţi, furnizorilor de servicii contractuale şi profesioniştilor independenţi, fără a 

aduce atingere Articolului 202(5) din prezentul Acord. 

2. În scopurile prezentei Secţiuni: 
 

(a)     "Personal cheie"înseamnă persoane fizice angajate de o persoană juridică a unei 

Părţi alta decît o organizaţie non-profit,
13  

şi care sunt responsabile pentru înfiinţarea 
sau controlul adecvat, administrarea şi funcţionarea unei unităţi. "Personalul cheie" 
include "vizitatorii de afaceri" pentru scopuri de înfiinţare şi  "persoane transferate 
în cadrul aceleaşi întreprinderi". 
(i) " Persoanele aflate în vizită de afaceri" în scopuri de înfiinţare înseamnă 

persoane fizice, care lucrează într-o poziţie de conducere, şi care sunt 

responsabile pentru înfiinţarea unei unităţi. Aceştia nu oferă sau prestează 

servicii sau se angajează în oricare activitate economică alta decît cea 

necesară pentru scopurile de înfiinţare. Aceştia nu primesc remunerare de la 

o sursă situată în Partea gazdă.  

(ii) "Persoane transferate în cadrul aceleaşi întreprinderi"  înseamnă persoane 

fizice, care au fost angajate de către o persoană juridică sau au fost parteneri 

cu aceasta de cel puţin un an şi care sunt transferate temporar la o unitate 

care poate fi o filială, sucursală sau companie principală a 

întreprinderii/persoanei juridice pe teritoriul celeilalte Părţi. Persoana fizică 

în cauză trebuie să aparţină la una din următoarele categorii: 

 (1) Manageri: persoane care lucrează într-o poziţie de conducere în cadrul 

unei persoane juridice, care se ocupă în primul rînd de gestionarea 

unităţii, primind supraveghere generală sau direcţii în principal de la 

consiliul de directori sau de la acţionarii afacerii sau echivalentul 

acestora, inclusiv cel puţin: 

-conduc unitatea sau un departament sau subdiviziune a acesteia; şi  

- supraveghează şi controlează lucrul altor angajaţi de supraveghere, 

profesionişti sau de conducere; şi 

-au autoritatea personal de a recruta şi a concedia sau de a recomanda 

recrutarea, concedierea sau alte acţiuni legate de personal. 

(2) Specialişti: persoane care lucrează în cadrul unei persoane juridice, care 

posedă cunoştinţe deosebite esenţiale pentru echipamentul de producere şi cercetare  
13 

Referinţa la alta decît o “organizaţie non-profit”se aplică doar pentruAT (Austria),BE (Belgia),CY (Cipru),CZ 

(Republica Cehă),DE (Germania),DK (Danemarca),EE (Estonia),EL (Grecia), ES (Spania),FI (Finlanda),FR (Franţa),IE 

(Irlanda),IT (Italia),LT (Lituania),LU (Luxemburg),LV (Letonia),MT (Malta),NL (Ţările de Jos),PT (Portugalia),SI 

(Slovenia),UK (Regatul Unit). 
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a unităţii, tehnicile, procesele,  procedurile sau managementul acesteia.  

În evaluarea acestor cunoştinţe, se va lua în considerare nu doar de 

cunoştinţe specifice unităţii, ci şi de faptul dacă persoana are un nivel 

înalt de calificare pentru un anumit tip de muncă sau comerţ care necesită 

cunoştinţe tehnice specifice, inclusiv apartenenţa la o profesie acreditată. 
 

(b) "absolvenţi stagiari"înseamnă persoane fizice, care au fost angajate de o persoană 

juridică a unei Părţi sau a sucursalei acesteia pentru cel puţin un an, posedă un 

grad universitar şi sunt temporar transferaţi la o unitate a persoanei juridice pe 

teritoriul celeilalte Părţi în scopuri de dezvoltare profesională sau pentru a obţine 

instruire în tehnici sau metode de afaceri
14

. 

(c)    "Vînzători comercianţi"
15

înseamnă persoane fizice care sunt reprezentanţi ai 

furnizorilor de servicii sau mărfuri ai unei Părţi, care doresc intrare sau şedere 

temporară pe teritoriul celeilalte Părţi în scopuri de negociere a vînzărilor de 

servicii sau mărfuri sau pentru încheierea acordurilor de vînzare a serviciilor sau 

mărfurilor pentru furnizorul în cauză. Aceştia nu se angajează în efectuarea 

vînzărilor directe publicului larg şi nu primesc remunerare de la o sursă situată în 

Partea gazdă, şi nici nu sunt agenţi comisionari. 
 

(d) "Furnizori de servicii contractuale"înseamnă persoane fizice angajate de o persoană 

juridică a unei Părţi, care în sine nu este a o agenţie de servicii de recrutare şi 

plasare a forţei de muncă şi nici nu acţionează prin intermediul unei astfel de 

agenţii, nu este înfiinţată pe teritoriul celeilalte Părţi şi a încheiat un contract de 

bună credinţă privind furnizarea de servicii cu un consumator final în Partea din 

urmă, care necesită prezenţa în bază temporară a angajaţilor săi în Partea 

respectivă, în scopul îndeplinirii contractului privind prestarea de servicii
16

. 
 

(e)    "Profesionişti independenţi"înseamnă persoane fizice angajate în furnizarea de 

servicii şi stabilite ca o activitate independentă pe teritoriul unei Părţi, care nu au o 

unitate stabilită pe teritoriul celeilalte Părţi şi care au încheiat un contract de bună 

credinţă (altul decît prin intermediul unei agenţii de servicii de recrutare şi plasare a 

forţei de muncă) privind furnizarea de servicii cu un consumator final din Partea 

din urmă, care necesită prezenţa acestora în bază temporară în Partea respectivă în 

scopul îndeplinirii contractului privind prestarea serviciilor
17

. 
 

(f) "Calificări" înseamnă diplome, certificate şi alte dovezi (de calificare 

oficială)eliberate de o autoritate desemnată în conformitate cu prevederile 

legislative, regulatorii sau administrative şi care atestă finalizarea cu succes a 

formării profesionale. 
 
 
 
 

14 
Unitatea recipientă ar putea fi obligată să prezinte un program de instruire, care să acopere durata  de 

şedere, pentru aprobare prealabilă,demonstrînd că scopul de şedere este pentru instruire. Pentru AT 

(Austria),CZ (Republica Cehă),DE (Germania),FR (Franţa),ES (Spania) şiHU (Ungaria), instruirea trebuie să 

aibă legătură cu gradul universitar care a fost obţinut.  
15 

UK (Regatul Unit):Categoria de vînzători comercianţi este recunoscută doar pentru vînzătorii de servicii.  
16 

Contractul de servicii menţionat în punctele d)şie)trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei şi a 

regulamentelor Părţii unde este executat contractul. 
17 

Contractul de servicii menţionat în punctele d)şie)trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei şi a 

regulamentelor Părţii unde este executat contractul. 
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Articolul 215 
 

Personalul cheie şi stagiarii absolvenţi  

1. Pentru fiecare sector angajat în conformitate cu Secţiunea 2 (Înfiinţarea)a prezentului 

Capitol şi în temeiul oricăror rezerve menţionate în Anexele XXVII-AşiXXVII-Ela 

prezentul Acord sau în Anexele XXVII-CşiXXVII-Gla prezentul Acord, fiecare Parte 

permite antreprenorilor celeilalte Părţi să angajeze în unitatea sa persoane fizice ale 

celeilalte Părţi cu condiţia că aceşti angajaţi reprezintă personalul cheie sau stagiari 

absolvenţi, astfel cum sunt definiţi în Articolul 214 din prezentul Acord. Intrarea 

temporară şi şederea temporară a personalului cheie şi a stagiarilor absolvenţi va fi 

pentru o perioadă de pînă la trei ani pentru persoanele transferate în cadrul aceleiaşi 

întreprinderi, nouăzeci zile în oricare perioadă de douăsprezece luni pentru vizitatorii de 

afaceri în scopuri de înfiinţare şi un an  pentru stagiarii absolvenţi.  
 

2. Pentru fiecare sector angajat în conformitate cu Secţiunea 2 din prezentul Capitol, măsurile 

pe care o Parte nu le menţine sau nu le adoptă fie în bază de subdivizare regională sau la 

nivelul întregului teritoriu, dacă nu este specificat altfel în Anexele XXVII-Cşi XXVII-G la 

prezentul Acord, sunt definite ca limitări privind numărul total de persoane fizice pe care 

un antreprenor le poate angaja în calitate de personal cheie şi stagiari absolvenţi într-un 

sector specific în formă de contingenţe numerice sau o cerinţă pentru analiza necesităţilor 

economice şi ca limitări discriminatorii.  
 

 

Articolul 216 
 

Vînzători de afaceri 
 

Pentru fiecare sector angajat în conformitate cu Secţiunea 2(Înfiinţarea)sau Secţiunea 3(Furnizarea 

transfrontalieră de servicii)din prezentul Capitol şi potrivit oricăror rezerve menţionate în Anexele  

XXVII-AşiXXVII-E,şiXXVII-BşiXXVII-Fla prezentul Acord, fiecare Parte va permite intrarea şi 

şederea temporară a vînzătorilor de afaceri pentru o perioadă de pînă la nouăzeci de zile în oricare 

perioadă de douăsprezece luni. 
 

 

Articolul 217 
 

Furnizorii de servicii contractuale  
 

1. Părţile îşi reafirmă obligaţiile respective care decurg din angajamentele asumate în 

temeiul Acordului General privind Comerţul cu Servicii (GATS)în ceea ce priveşte 

intrarea şi şederea temporară a furnizorilor de servicii contractuale. 
 

În conformitate cu Anexele XXVII-DşiXXVII-Hla prezentul Acord, fiecare Parte va 

permite furnizarea de servicii pe teritoriul său de către furnizorii de servicii contractuale 

ai celeilalte Părţi, cu respectarea condiţiilor specificate în alineatul 3. 
 

2.          Angajamentele asumate de Părţi sunt supuse următoarelor condiţii: 
 

(a)   Persoanele fizice trebuie să fie implicate în furnizarea unui serviciu pe bază 

temporară în calitate de angajaţi ai unei persoane juridice, care a obţinut un 

contract de prestare a serviciilor pentru o perioadă care să nu depăşească 

douăsprezece luni. 
 

(b) Persoanele fizice, care intră în cealaltă Parte, trebuie să ofere astfel de servicii în 

calitate de angajaţi ai persoanei juridice, care furnizează serviciile pentru o 

perioadă de cel puţin un an imediat anterior datei de depunere a unei cereri de 
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intrare în cealaltă Parte. În plus, persoanele fizice trebuie să posede, la data depunerii 

cererii privind intrarea în cealaltă Parte, cel puţin trei ani de experienţă 

profesională
18

în sectorul activităţii care este subiectul contractului.  
 

(c) Persoanele fizice care intră în cealaltă Parte trebuie să posede: 
 

(i) un grad universitar sau o calificare care să demonstreze cunoştinţe la un nivel 

echivalent
19

;şi 

(ii) calificări profesionale în cazul în care aceasta se solicită pentru exercitarea 

unei activităţi în conformitate cu legislaţia, regulamentele sau cerinţele legale 

ale Părţii, unde este furnizat serviciul. 
 

(d) Persoana fizică nu beneficiază de remunerare pentru prestarea serviciilor pe 

teritoriul celeilalte Părţi alta decît remunerarea plătită de persoana juridică, care a 

angajat persoana fizică. 
 

(e)    Intrarea şi şederea temporară a persoanelor fizice în Partea în cauză trebuie să fie 

pentru o perioadă cumulativă de nu mai mult de şase luni sau, în cazul 

Luxemburgului, douăzeci şi cinci săptămîni în orice perioadă de douăsprezece luni 

sau pentru durata contractului, oricare este mai mică. 
 

(f) Accesul oferit în temeiul prevederilor prezentului Articol se referă doar la 

activitatea de servicii, care reprezintă subiectul contractului şi nu conferă dreptul de 

a exercita titlul profesional al Părţii, unde este prestat serviciul. 
 

(g) Numărul de persoane acoperit de contractul privind prestarea serviciilor nu trebuie 

să fie mai mare decît cel necesar pentru îndeplinirea contractului, aşa cum poate fi 

solicitat de legile, regulamentele sau alte cerinţe legale ale Părţii unde este furnizat 

serviciul. 
 

 

Articolul 218 
 

Profesionişti independenţi  
 

1. În conformitate cu Anexele XXVII-DşiXXVII-Hla prezentul Acord, Părţile vor permite 

furnizarea de servicii pe teritoriul lor de către profesioniştii independenţi ai celeilalte 

Părţi potrivit condiţiilor specificate în alineatul 2. 
 

2. Angajamentele asumate de Părţi se supun următoarelor condiţii: 
 

(a)    Persoanele fizice trebuie să fie implicate în furnizarea de servicii pe bază temporară 

în calitate de persoane care desfăşoară o activitate independentă stabilită în cealaltă 

Parte şi trebuie să fi obţinut un contract de prestare a serviciilor pentru o perioadă 

care să nu depăşească douăsprezece luni. 
 

(b) Persoanele fizice care intră în cealaltă Parte trebuie să posede, la data depunerii 

cererii pentru intrarea în cealaltă Parte, cel puţin şase ani de experienţă profesională 

în sectorul de activitate care este subiectul contractului. 
 

(c) Persoanele fizice care intră în cealaltă Parte trebuie să posede: 
 
 
 

18 Obţinută după atingerea vîrstei majoratului. 
19 

În cazul în care gradul sau calificarea nu au fost obţinute în Partea unde este furnizat serviciul, Partea 

respectivă poate evalua dacă aceasta este echivalent cu un grad universitar solicitat pe teritoriul său.  
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(i) un grad universitar sau o calificare care să demonstreze cunoştinţe la un nivel 

echivalent
20

şi 
 

(ii) calificări profesionale, în cazul în care acestea sunt solicitate pentru 

exercitarea unei activităţi în conformitate cu legislaţia, regulamentele sau alte 

cerinţe legale ale Părţii unde este furnizat serviciul. 
 

(d) Intrarea şi şederea temporară a persoanelor fizice în Partea în cauză trebuie să fie 

pentru o perioadă cumulativă de nu mai mult de şase luni sau, în cazul 

Luxemburgului, douăzeci şi cinci săptămîni în orice perioadă de douăsprezece luni 

sau pentru durata contractului, oricare este mai mică 
 

(e)   Accesul oferit în temeiul prevederilor prezentului Articol se referă doar la activitatea 

de servicii, care reprezintă subiectul contractului şi nu conferă dreptul de a exercita 

titlul profesional al Părţii, unde este prestat serviciul 
 

 

Secţiunea 5 
 

Cadrul de reglementare  
 

Sub-Secţiunea 1 
 

Reglementare Internă  
 

 

Articolul  219 
 

Domeniu de aplicare şi Definiţii  
 

1. Următoarele discipline se aplică măsurilor implementate de Părţi cu privire la cerinţele şi 

procedurile de licenţiere, cerinţele şi procedurile de calificare care afectează: 
 

(a) furnizarea transfrontalieră de servicii; 
 

(b) înfiinţarea pe teritoriul lor a persoanelor fizice şi juridice definite în Articolul 203(9)din 

prezentul Acord; 
 

(c) şederea temporară pe teritoriul lor a categoriilor de persoane fizice definite în Articolul  

214(2)(a) - (e) din prezentul Acord. 
 

2. În cazul furnizării transfrontaliere de servicii, aceste discipline se aplică doar în sectoarele 

pentru care Partea şi-a asumat angajamente specifice şi în măsura în care se aplică aceste 

angajamente specifice. În cazul înfiinţării, aceste discipline nu se aplică în sectoarele în 

măsura în care o rezervă este menţionată în conformitate cu Anexele XXVII-AşiXXVII-

Ela prezentul Acord.În cazul şederii temporare a persoanelor fizice, aceste discipline nu se 

aplică sectoarelor în măsura în care o rezervă este menţionată în conformitate cu Anexele 

XXVII-C şiXXVII-D şiXXVII-Gşi XXVII-H la prezentul Acord. 
 

3. Aceste discipline nu se aplică măsurilor în cazul în care acestea reprezintă limitări supuse 

programării. 
 

 
 

20 
În cazul în care gradul sau calificarea nu au fost obţinute în Partea unde este furnizat serviciul, Partea 

respectivă poate evalua dacă acestea sunt echivalente cu un grad universitar solicitat pe teritoriul său. 
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4. În scopul prezentei Secţiuni, 
 

(a)   "Cerinţele de licenţiere" sunt cerinţe de bază, altele decît cerinţele de calificare, pe 

care o persoană fizică sau juridică trebuie să le respecte pentru a obţine, modifica 

sau a reînnoi autorizarea pentru desfăşurarea activităţilor, astfel cum sunt definite 

în alineatul 1(a) - (c). 
 

(b) "Procedurile de licenţiere"sunt reguli administrative sau procedurale, la care o 

persoană fizică sau juridică, care are nevoie de autorizare pentru desfăşurarea 

activităţilor definite în alineatul 1(a) - (c),inclusiv modificarea sau reînnoirea unei 

licenţe, trebuie să adere pentru a demonstra respectarea cerinţelor de licenţiere. 
 

(c)     "Cerinţe de calificare"  sunt cerinţe de bază privind competenţa unei persoane fizice 

de a furniza un serviciu şi care trebuie demonstrate în scopul obţinerii autorizării 

pentru furnizarea unui serviciu. 
 

(d) "Procedurile de calificare"sunt norme administrative sau procedurale la care o 

persoană fizică trebuie să adere pentru a demonstra respectarea cerinţelor de 

calificare, în scopul obţinerii autorizării pentru furnizarea unui serviciu. 
 

(e)    "Autoritate competentă"este oricare organ şi autoritate la nivel central, regional sau 

local sau organ neguvernamental în exercitarea împuternicirilor delegate de 

organele sau autorităţile centrale, regionale sau locale, care ia decizii cu  privire la 

autorizarea pentru furnizarea de servicii, inclusiv prin înfiinţare, sau privind 

autorizarea pentru stabilirea în cadrul unei activităţi economice, alta decît servicii. 
 

 

Articolul 220 
 

Condiţiile de licenţiere şi calificare  
 

1. Fiecare Parte asigură că măsurile cu privire la cerinţele şi procedurile de licenţiere, 

cerinţele şi procedurile de calificare sunt bazate pe criterii care împiedică autorităţile 

competente să-şi exercite puterea de evaluare într-un mod arbitrar. 
 

2. Criteriile menţionate în alineatul 1 trebuie să fie:   

 (a) proporţionate cu un obiectiv al politicii publice; 

(b) clare şi lipsite de ambiguitate, 

(c) obiective; 
 

(d) pre-stabilite; 
 

(e) făcute publice în prealabil; 
 

(f) transparente şi accesibile. 
 

3. O autorizare sau o licenţă se acordă îndată ce se stabileşte, în urma unei examinări 

corespunzătoare, că condiţiile pentru obţinerea unei autorizări sau licenţe au fost 

îndeplinite. 
 

4. Fiecare Parte va menţine sau va institui tribunale  sau proceduri judiciare, arbitrale sau 

administrative, care prevăd, la cererea unui antreprenor sau furnizor de servicii afectat, o 

revizuire rapidă, şi, în cazul în care se justifică, remedii corespunzătoare pentru deciziile 

administrative care afectează stabilirea, furnizarea transfrontalieră de servicii sau 

prezenţa temporară a persoanelor fizice în scopuri de afaceri. În cazul în care procedurile 

nu sunt independente de agenţia însărcinată cu decizia administrativă în cauză, fiecare 
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Parte asigură că procedurile de fapt prevăd o revizuire obiectivă şi imparţială. 
 

5. În cazul în care numărul de licenţe disponibile pentru o anumită activitate este limitat 

din cauza cantităţii reduse de resurse naturale sau capacităţii tehnice, fiecare Parte aplică 

o procedură de selectare faţă de candidaţii potenţiali, care asigură garanţii depline de 

imparţialitate şi transparenţă, inclusiv, în special, publicitate adecvată despre lansarea, 

desfăşurarea şi finalizarea procedurii. 
 

6. Conform prevederilor specificate în prezentul Articol, în stabilirea regulilor pentru 

procedura de selectare, fiecare Parte poate lua în considerare obiectivele politicii publice, 

inclusiv considerente de sănătate, siguranţă, protecţia mediului înconjurător şi 

conservarea patrimoniului cultural. 
 

 

Articolul 221 
 

Procedurile de licenţiere şi calificare  
 

1 Procedurile şi formalităţile de licenţiere şi calificare trebuie să fie clare, făcute publice în 

prealabil şi să fie astfel încît să asigure solicitanţilor o garanţie că cererea lor va fi tratată 

obiectiv şi imparţial.  
 

2. Procedurile şi formalităţile de licenţiere şi calificare  trebuie să fie cît mai simple posibil şi 

să nu complice sau întîrzie nejustificat prestarea de servicii. Orice taxe de licenţiere
21 

pe 

care solicitanţii le-ar putea suporta în legătură cu cererea lor trebuie să fie rezonabile şi 

proporţionate cu costul procedurilor de autorizare în cauză. 
 

3. Fiecare parte asigură că procedurile utilizate şi deciziile autorităţii competente în 

procesul de licenţiere sau autorizare sunt imparţiale în ceea ce priveşte toţi solicitanţii. 

Autoritatea competentă trebuie să ia decizia într-un mod independent şi să nu fie 

responsabilă pentru orice furnizor de servicii pentru care este solicitată licenţa sau 

autorizarea. 
 

4. În cazul în care există perioade de timp specifice pentru cereri, fiecare solicitant trebuie 

să dispună de un termen rezonabil pentru prezentarea unei cereri. Autoritatea 

competentă trebuie să iniţieze procesarea unei cereri fără întîrziere nejustificată. În cazul 

în care este posibil, cererile trebuie să fie acceptate în format electronic în aceleaşi 

condiţii de autenticitate ca şi cererile prezentate pe hîrtie. 
 

5. Fiecare Parte asigură că procesarea unei cereri, inclusiv adoptarea unei decizii finale, este 

finalizată într-un termen rezonabil de la depunerea unei cereri complete. Fiecare Parte se 

străduieşte să stabilească un termen normal pentru procesarea unei cereri.  
 

6 Autoritatea competentă, într-un termen rezonabil de timp după primirea unei cereri pe 

care o consideră incompletă, trebuie să informeze solicitantul, în măsura fezabilă să 

identifice informaţia adiţională necesară pentru finalizarea cererii şi să ofere 

oportunitatea pentru corectarea deficienţelor. 
 

 
21 

Taxele de licenţiere nu includ plăţile pentru licitaţie, tender sau alte mijloace nediscriminatorii de acordare a 

concesiunilor sau contribuţii mandat pentru prestarea serviciului universal. 



106 

 

 

7 Copiile legalizate se acceptă, unde este posibil, în locul documentelor originale.  
 

8. În cazul în care o cerere este respinsă de autoritatea competentă, solicitantul trebuie să fie 

informat în scris şi fără întîrzieri nejustificate. În principiu, solicitantul, la cerere, trebuie 

de asemenea să fie informat despre motivele de respingere a cererii şi termenul pentru 

apel împotriva deciziei.  
 

9. Fiecare Parte asigură că odată ce o licenţă sau o autorizare este acordată, aceasta intră în 

vigoare fără întîrzieri nejustificate în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate în 

aceasta.  
 

 

Sub-Secţiunea 2 
 

 

Dispoziţii de Aplicare Generală  
 

 

Articolul  222 
 

Recunoaştere reciprocă  

1. Nimic în prezentul Capitol nu împiedică unei Părţi să solicite ca persoanele fizice să 

posede calificările necesare şi/sau experienţa profesională specificate pe teritoriul unde 

este furnizat serviciul, pentru sectorul de activitate în cauză.  
 

2. Fiecare Parte încurajează organele profesionale relevante să ofere Comitetului de 

Asociere pentru Configurare în Comerţ recomandări privind recunoaşterea reciprocă, 

astfel cum este stabilit în Articolul 438(4)din prezentul Acord, în scopul îndeplinirii 

integrale sau parţiale, de către întreprinzători şi furnizori de servicii, a criteriilor aplicate 

de fiecare Parte pentru autorizare, licenţierea, funcţionarea şi certificarea 

întreprinzătorilor şi furnizorilor de servicii şi, în special, de servicii profesionale.  
 

3. La primirea unei recomandări menţionate în alineatul precedent, Comitetul de Asociere 

pentru Configurare în Comerţ va revizui, într-un termen rezonabil, această recomandare 

pentru a determina dacă aceasta se conformă prezentului Acord şi, în baza informaţiei 

incluse, va evalua în special: 
 

(a)   măsura în care standardele şi criteriile aplicate de fiecare Parte pentru autorizarea, 

licenţierea, funcţionarea şi certificarea prestatorilor de servicii şi a întreprinzătorilor sunt 

convergente, şi; 
 

(b)    valoarea economică potenţială a Acordului privind Recunoaşterea Reciprocă. 
 

4. În cazul în care cerinţele sunt îndeplinite, Comitetul de Asociere pentru Configurare în 

Comerţ stabileşte paşii necesari pentru negociere şi ulterior Părţile încep negocierea, prin 

intermediul autorităţilor competente, a Acordului privind Recunoaşterea Reciprocă.   
 

5 Oricare astfel de acord trebuie să fie în conformitate cu prevederile Acordului OMC şi, în 

special, Articolul VII din GATS. 
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Articolul 223 
 

Transparenţa şi divulgarea informaţiei confidenţiale  

1. Fiecare Parte trebuie să răspundă prompt la toate solicitările celeilalte Părţi pentru 

informaţie specifică cu privire la oricare din măsurile sale de aplicare generală sau 

acorduri internaţionale care se referă la sau afectează prezentul Acord. Fiecare Parte, de 

asemenea, trebuie să stabilească unul sau mai multe puncte de informare, care să 

furnizeze informaţie specifică antreprenorilor şi furnizorilor de servicii ai celeilalte Părţi, 

la cerere, cu privire la toate astfel de aspecte. Părţile se informează reciproc despre  

punctele sale de informare în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului 

Acord. Punctele de informare nu trebuie să fie depozitari de legi şi regulamente.  
 

2. Nimic în prezentul Acord nu obligă oricare Parte să furnizeze informaţie confidenţială, 

divulgarea căreia ar împiedica aplicarea legislaţiei sau în alt mod ar fi contrară interesului 

public sau care ar prejudicia interesele comerciale legitime ale anumitor întreprinderi, 

publice sau private.  
 

Sub-Secţiunea 3 
 

Servicii informatice  
 

Articolul 224 
 

Înţelegerea serviciilor informatice 

1. În măsura în care comerţul cu serviciile în domeniul informatic este liberalizat în 

conformitate cu Secţiunile 2 (Înfiinţarea), 3(Furnizarea transfrontalieră de servicii) şi 

4(Prezenţa temporară a persoanelor fizice în scopuri de afaceri)din prezentul Capitol, 

Părţile trebuie să se conformeze cu următoarele alineate.  

2. CPC
22 

84,codul ONU utilizat pentru descrierea serviciilor informatice şi altor servicii 

conexe, cuprinde funcţiile de bază utilizate pentru a oferi tuturor serviciilor informatice şi 

altor servicii conexe: programe de calculator definite ca seturi de instrucţiuni necesare 

pentru a permite computerelor să funcţioneze şi să comunice (inclusiv dezvoltarea şi 

punerea în aplicare a acestora), procesarea şi păstrarea datelor, şi servicii conexe, cum ar fi 

servicii de consultanţă şi instruire pentru personalul clienţilor. Evoluţiile tehnologice au 

condus la o ofertă crescîndă a acestor servicii ca un grup sau pachet de servicii aferente, 

care pot include unele sau toate aceste funcţii de bază. De exemplu, servicii precum 

hostingul web sau a domeniului, servicii de extragere a datelor şi de calcul distributiv 

(grid), fiecare constă dintr-o combinare a funcţiilor de bază ale serviciilor în domeniul 

informatic. 

3. Serviciile informatice şi alte serviciu conexe, indiferent de faptul dacă sunt livrate printr-

o reţea, inclusiv Internet, includ toate serviciile care oferă: 
 

(a) consultanţă, strategie, analiză, planificare, specificare, design, dezvoltare, instalare, 

implementare, integrare, testare, corectarea erorilor, actualizare, suport, asistenţă 

tehnică, sau management al sau pentru calculatoare sau sisteme de calculatoare; sau  
 
 
 
 

 
22 

CPCînseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilit în Oficiul Statistic al ONU, Lucrările 

Statistice, SeriaM,N°77,CPCprovizorie,1991. 
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(b) programe informatice definite ca seturi de instrucţiuni necesare pentru a permite 

calculatoarelor să funcţioneze şi să comunice (în şi de ei înşişi), plus consultare, 

strategie, analiză, planificare, specificare, design, dezvoltare, instalare, punere în 

aplicare, integrare, testate, corectarea erorilor, actualizare, adaptare, întreţinere,, 

suport, asistenţă tehnică, management sau utilizare de sau pentru programe de 

calculator; sau 
 

(c) procesarea datelor, păstrarea datelor, găzduirea de date sau servicii pentru baze de date; 

sau  
 

- servicii de întreţinere sau reparare pentru utilajul şi echipamentul de birou, inclusiv 

calculatoare; sau  
 

- servicii de instruire pentru personalul clienţilor, legate de programe informatice, 

calculatoare sau sisteme de calculatoare, şi neclasificate în altă parte. 
 

4. Calculatoarele şi serviciile aferente permit prestarea altor servicii (de exemplu, bancare) 

prin mijloace electronice şi altele. Cu toate acestea, există o distincţie importantă între 

serviciul intermediar (de exemplu, web-hosting sau găzduirea aplicaţiei)şi conţinut sau 

serviciul principal, care este furnizat electronic (de exemplu, bancar). În astfel de cazuri, 

conţinutul sau serviciul principal nu cad sub incidenţa CPC 84.  
 

 
 

Sub-Secţiunea4 
 

Servicii Poştale şi de 

Curierat  
 

Articolul 225 
 

Domeniul de aplicare şi definiţii  

1. Prezenta Sub-Secţiune stabileşte principiile cadrului de reglementare pentru toate 

serviciile poştale şi de curierat liberalizate în conformitate cu Secţiunile 2 (Înfiinţarea), 3 

(Furnizarea transfrontalieră de servicii) şi 4 (Prezenţa temporară a persoanelor fizice în 

scopuri de afaceri) din prezentul Capitol.  
 

2. În scopul prezentei Sub-Secţiuni şi al Secţiunilor 2 (Înfiinţarea), 3 (Furnizarea 

transfrontalieră de servicii) şi 4 (Prezenţa temporară a persoanelor fizice în scopuri de 

afaceri) din prezentul Capitol: 
 

(a)     o“licenţă” înseamnă o autorizare acordată unui furnizor individual de către o 

autoritate de reglementare, care este necesară înainte de desfăşurarea unei activităţi 

de furnizarea a unui anumit serviciu; 
 

(b) “serviciu universal”înseamnă prestarea permanentă a unui serviciu poştal de 

calitate specificată în toate punctele de pe teritoriul unei Părţi la preţuri accesibile 

pentru toţi utilizatorii. 
 

Articolul 226 
 

Prevenirea practicilor anti-concurenţiale  

în sectorul poştal şi de curierat  
 

Măsuri adecvate trebuie să fie întreţinute sau introduse în scopul de a preveni furnizorii, care, 

singuri sau împreună, au capacitatea de a afecta material condiţiile de participare (în ceea ce 

priveşte preţul şi oferta) pe piaţa relevantă a serviciilor poştale şi de curierat drept urmare a 
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utilizării poziţiei lor pe piaţă, de la implicarea în sau continuarea practicilor anti-concurenţiale. 
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Articolul 227 
 

Serviciu universal  
 

Fiecare Parte are dreptul să definească tipul obligaţiei de serviciu universal, pe care doreşte să-l 

menţină. Astfel de obligaţii nu vor fi considerate drept anti-concurenţiale în sine, cu condiţia că 

sunt administrate într-un mod transparent, nediscriminatoriu şi competitiv neutru şi nu sunt mai 

împovărătoare decît este necesar pentru tipul de serviciu universal definit de către Partea 

respectivă. 
 

 

Articolul 228 
 

Licenţe 

1 O licenţă poate fi necesară doar pentru serviciile care sunt din sfera serviciului universal.  
 

2.          În cazul în care este necesară o licenţă, următoarele trebuie făcute publice: 
 

(a) toate criteriile de licenţiere şi perioada, care în mod normal este necesară pentru 

luarea deciziei cu privire la cererea pentru o licenţă; şi  
 

(b) termenii şi condiţiile licenţelor. 
 

3. Motivele pentru refuzul unei licenţe trebuie aduse la cunoştinţa solicitantului, la cerere, şi 

fiecare Parte trebuie să stabilească o procedură de apel printr-un organ independent. O 

astfel de procedură trebuie să fie transparentă, nediscriminatorie şi bazată pe criterii 

obiective.  
 

 

Articolul 229 
 

Independenţa organului de 

reglementare  
 

Organul de reglementare trebuie să fie separat în mod legal de la şi să nu poarte răspundere faţă 

de oricare furnizor de servicii poştale şi de curierat. Deciziile şi procedurile utilizate de organul de 

reglementare trebuie să fie imparţiale faţă de toţi participanţii pieţei.  
 

 

Articolul 230 
 

Armonizarea treptată  

Fiecare Parte recunoaşte importanţa armonizării treptate a legislaţiei existente şi viitoare a 

Republicii Moldova la lista acquis-lui Uniunii inclus în Anexa XXVIII-Cla prezentul Acord. 
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Sub-Secţiunea5 
 

Reţele şi Servicii de Comunicaţii Electronice  
 

 

Articolul 231 

Domeniul de aplicare şi definiţii  
 

1 Prezenta Sub-Secţiune stabileşte principiile cadrului de reglementare pentru toate 

serviciile de comunicare electronică liberalizate în conformitate cu Secţiunile 2 

(Înfiinţarea), 3 (Furnizarea transfrontalieră de servicii),şi4(Prezenţa temporară a 

persoanelor fizice în scopuri de afaceri) din prezentul Capitol.  
 

2. În scopul prezentei Sub-Secţiuni şi Secţiunilor 2(Înfiinţarea),3(Furnizarea transfrontalieră 

de servicii), şi4 (Prezenţa temporară a persoanelor fizice în scopuri de afaceri) din 

prezentul Capitol: 
 

(a)     "servicii de comunicaţii electronice"înseamnă toate serviciile, care constau, în 

totalitate sau în principal, în transmiterea de semnale în cadrul reţelelor de 

comunicaţii electronice, inclusiv servicii de telecomunicaţii şi servicii de 

transmisie în reţele utilizate pentru radiodifuziune. Aceste servicii exclud serviciile 

care asigură sau exercită control editorial asupra conţinutului transmis prin 

utilizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice; 
 

(b)   "reţea de comunicaţii publice"înseamnă o reţea de comunicaţii electronice utilizată, 

în totalitate sau în principal, pentru prestarea serviciilor de comunicaţii electronice 

puse la dispoziţia publicului; 
 

(c)  "reţea de comunicaţii electronice" înseamnă sisteme de transmisie şi, în cazurile 

aplicabile, echipament de comutare sau de rutare şi alte resurse, care permit 

transmiterea semnalelor prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace 

electromagnetice, inclusiv reţele de satelit, reţele terestre fixe (cu circuite şi 

pachete-comutate, inclusiv Internet) şi mobile, sisteme de electricitate prin cablu, 

în măsura în care acestea sunt utilizate în scopul transmiterii semnalelor, reţele 

utilizate pentru difuzarea programelor de radio şi televiziune, şi reţele de 

televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţii transmise; 
 

(d)   o"autoritate de reglementare"în sectorul de comunicaţii electronice înseamnă 

organul sau organele responsabile pentru reglementarea comunicaţiilor 

electronice menţionate în prezentul Capitol; 
 

(e)    un furnizor de servicii este considerat că are "putere semnificativă pe piaţă"dacă, 

individual sau împreună cu alţii, se bucură de o poziţie echivalentă cu poziţia 

dominanţă, ceea ce ar însemna o poziţie cu putere economică care îi permite de a  

se comporta într-o măsură apreciabilă independent de concurenţi, clienţi şi, în final, 

de consumatori; 
 

(f) "interconectare"înseamnă legătura fizică şi logică a reţelelor publice de comunicaţii 

utilizate de acelaşi sau de un alt furnizor în scopul de a permite utilizatorilor unui 

furnizori de servicii să comunice cu utilizatorii aceluiaşi sau altui furnizor de 

servicii sau de accesa servicii prestate de alt furnizor de servicii. Serviciile pot fi 

prestate de Părţile implicate sau de alte părţi care au acces la reţea. 
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Interconectarea este un tip specific de acces pus în aplicare între operatorii reţelelor 

publice.  
 

(g) "serviciu universal"înseamnă setul de servicii de calitate specificată, care sunt puse 

la dispoziţia tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei Păţi indiferent de amplasarea 

lor geografică şi la preţuri accesibile; domeniul lor de acoperire şi punerea în 

aplicare sunt stabilite de fiecare Parte; 
 

(h) "acces" înseamnă punerea la dispoziţia altui furnizor de servicii a infrastructurilor 

şi/sau serviciilor, în condiţii definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, în 

scopul prestării serviciilor de comunicaţii electronice. Acesta acoperă, printre 

altele, accesul la elementele de reţea şi facilităţi conexe, ceea ce poate presupune 

conectarea echipamentului, prin mijloace fixe sau non-fixe (în special aceasta 

include accesul la bucla locală şi la instalaţiile şi serviciile necesare pentru 

prestarea serviciilor pin bucla locală), acces la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, 

conducte şi piloni; acces la sistemele de software relevante, inclusiv sistemele de 

suport operaţionale, acces la sistemele de numerotare care oferă funcţionalitate 

echivalentă, acces la reţelele fixe şi mobile, în special pentru roaming, acces la 

sistemele de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală; acces la 

serviciile de reţea virtuală; 
 

(i) "utilizator final"înseamnă un utilizator care nu furnizează reţele publice de 

comunicaţie sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; 
 

(j) "bucla locală"înseamnă circuitul fizic, care conectează punctul terminal al reţelei 

din locuinţa abonatului cu repartitorul principal sau o instalaţie echivalentă în 

reţeaua publică de comunicare fixă. 

 

Articolul 232 
 

Autoritatea de reglementare  
 

1. Fiecare Parte asigură că autorităţile de reglementare pentru serviciile de comunicaţii 

electronice trebuie să fie distincte, din punct de vedere legal, şi independente, din punct 

de vedere funcţional, de orice furnizor de servicii de comunicaţii electronice. În cazul în 

care o Parte deţine proprietatea sau controlul asupra unui furnizor, care oferă reţele sau 

servicii de comunicaţii electronice, această Parte asigură separarea structurală efectivă a 

funcţiei de reglementare de activităţile asociate cu proprietatea sau controlul.  

2. Fiecare Parte se asigură ca autoritatea de reglementare trebuie să fie suficient 

împuternicită să reglementeze acest sector. Sarcinile, care trebuie îndeplinite de o 

autoritate de reglementare, sunt făcute publice într-o formă uşor accesibilă şi clară, în 

special în cazul în care aceste sarcini sunt încredinţate mai multor organe. 

3. Fiecare Parte se asigură că deciziile şi procedurile utilizate de autorităţile de reglementare 

sunt imparţiale faţă de toţi participanţii pe piaţă şi sunt transparente. 

4. Autoritatea de reglementare are competenţa de a efectua o analiză a pieţelor de produse şi 

servicii susceptibile la o reglementare ex ante. În cazul în care autoritatea de 

reglementare trebuie să stabilească, în temeiul Articolului 234 din prezentul Acord, dacă 

este necesar de a impune, menţine, modifica sau retrage obligaţiile, aceasta va stabili în 

baza unei analize a pieţei dacă piaţa relevantă este efectiv concurenţială.  
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5.  În cazul în care autoritatea de reglementare stabileşte că o piaţă anumită nu este efectiv      
concurenţială, aceasta va identifica şi va desemna furnizorii de servicii cu o putere 
semnificativă pe această piaţă şi va impune, va menţine sau va modifica obligaţiile specifice de 
reglementare menţionate în Articolul 234 din prezentul Acord, aşa cum este necesar. În cazul în 
care autoritatea de reglementare stabileşte că o piaţă este efectiv concurenţială, aceasta nu va 
impune sau menţine oricare din obligaţiile de reglementare menţionate în Articolul 234 din 
prezentul Acord.  

 

6. Fiecare Parte asigură că un furnizor de servicii, afectat de decizia unei autorităţi de 

reglementare, va avea dreptul de a contesta această decizie la un organ de apel, care este 

independent de părţile implicate în decizia respectivă. Fiecare Parte asigură că fondul 

cauzei este luat în considerare în modul corespunzător. Pînă la soluţionarea unei astfel de 

acţiuni, decizia autorităţii de reglementare va rămîne în vigoare, cu excepţia cazului în 

care instanţa de apel va decide altfel. În cazul în care instanţa de apel nu este de natură 

judiciară, vor fi date întotdeauna motive în scris pentru decizia sa, iar deciziile sale vor fi 

întotdeauna supuse unei revizuiri de către o autoritate judiciară imparţială şi independentă. 

Deciziile luate de instanţele de apel trebuie puse în aplicare în mod eficient. 
 

7. Fiecare Parte asigură că în cazul în care autorităţile de reglementare intenţionează să ia 

măsuri legate de oricare din prevederile prezentei Sub-Secţiuni şi care au un impact 

semnificativ asupra pieţei relevante, acestea acordă părţilor interesate oportunitatea de a 

comenta asupra proiectului de măsură într-o perioadă rezonabilă de timp. Autorităţile de 

reglementare trebuie să publice procedurile sale de consultare. Rezultatele procedurii de 

consultare vor fi puse la dispoziţia publicului cu excepţia cazurilor de informaţie 

confidenţială. 
 

8. Fiecare Parte asigură că furnizorii care furnizează reţele şi servicii de comunicaţii 

electronice prezintă toată informaţia, inclusiv informaţia financiară, necesară autorităţilor 

de reglementare pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei Sub-Secţiuni sau 

deciziile luate în conformitate cu prezenta Sub-Secţiune. Aceşti furnizori trebuie să 

prezinte această informaţie prompt şi la cerere, respectînd termenii şi nivelul de detalii 

solicitat de către autoritatea de reglementare. Informaţia solicitată de autoritatea de 

reglementare trebuie să fie proporţionată cu îndeplinirea sarcinii respective. Autoritatea 

de reglementare trebuie să prezinte motive, care să justifice solicitarea sa de informaţie. 
 

Articolul 233 
 

Autorizarea pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii 

electronice  
 

1. Fiecare Parte asigură că furnizarea serviciilor, în măsura posibilă, este autorizată în urma 

unei simple notificări. 

2. Fiecare Parte se asigură că ar putea fi nevoie de o licenţă pentru a aborda subiectele ce ţin 

de atribuirea de numere şi frecvenţe. Termenii şi condiţiile pentru obţinerea unor astfel 

de licenţe vor fi puse la dispoziţia publicului. 

3. Fiecare Parte asigură că în cazul în care este necesară o licenţă: 

 (a) toate criteriile de licenţiere şi perioada rezonabilă de timp necesară în mod normal 

pentru luarea deciziei cu privire la o cerere pentru licenţă vor fi puse la dispoziţia 

publicului; 

(b) motivele pentru refuzarea unei licenţe vor fi aduse la cunoştinţa solicitantului în 

scris şi la cerere; 
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(c)    solicitantul unei licenţe trebuie să fie în măsură să caute recurs în faţa unei instanţe de     
apel în cazul în care o licenţă este refuzată în mod nejustificat; 

(d) taxele pentru licenţă
23 

solicitate de oricare Parte pentru acordarea unei licenţe nu 

trebuie să depăşească costurile administrative suportate în mod normal în legătură 

cu gestionarea, controlul şi punerea în aplicare a licenţelor aplicabile. Taxele de 

licenţiere pentru utilizarea spectrului de radio şi resursele de numerotare nu se supun 

cerinţelor prezentului alineat.  
 

 

Articolul 234 
 

Acces şi interconectare  
 

1. Fiecare Parte asigură că oricare furnizori de servicii autorizaţi să furnizeze servicii de 

comunicaţii electronice au dreptul şi obligaţia de a negocia accesul şi interconectarea cu 

furnizorii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice disponibile publicului. Accesul 

şi interconectarea trebuie, în principiu, să fie stabilite în baza negocierii comerciale între 

furnizorii de servicii în cauză.  
 

2. Fiecare Parte asigură că furnizorii de servicii, care obţin informaţii de la alt furnizor în 

timpul procesului de negociere a aranjamentelor de interconectare, utilizează această 

informaţie doar în scopul pentru care aceasta a fost furnizată şi respectă întotdeauna 

confidenţialitatea informaţiei transmise sau păstrate. 
 

3. Fiecare Parte asigură că, la constatarea în conformitate cu Articolul 232din prezentul 

Acord că o piaţă relevantă nu este efectiv concurenţială, autoritatea de reglementare are 

împuternicirea de a impune furnizorului desemnat ca avînd putere semnificativă pe piaţă 

una sau mai multe din următoarele obligaţii cu privire la interconectare şi/sau acces: 
 

(a)   obligaţia de nediscriminare pentru a asigura că operatorul aplică condiţii echivalente 

în circumstanţe echivalente faţă de alţi furnizori, care prestează servicii 

echivalente, şi furnizează servicii şi informaţii altora în aceleaşi condiţii şi de 

aceeaşi calitate precum le furnizează propriilor servicii sau celor ale filialelor sau 

partenerilor săi. 
 

(b) obligaţia unei companii integrate vertical de a face transparente preţurile cu ridicata 

şi preţurile sale de transfer intern, în cazul în care există cerinţa de nediscriminare 

sau prevenire a subvenţiilor încrucişate neloial. Autoritatea de reglementare poate 

să specifice formatul şi metodologia contabilă care trebuie aplicate. 
 

(c)     obligaţii de a satisface cererile rezonabile de acces la şi utilizarea elementelor 

specifice de reţea şi a infrastructurii asociate, inclusiv acces necondiţionat la bucla  

locală, printre altele, în situaţii în care autoritatea de reglementare consideră că 

refuzul accesului sau termenii şi condiţiile nerezonabile, care au un efect similar, ar 

împiedica crearea unei pieţe competitive şi durabile la nivel de vînzare cu 

amănuntul sau nu ar fi în interesul utilizatorului final. 
 

(d) a furniza servicii anumite cu ridicata pentru revînzare de către terţe părţi; a oferi 

acces deschis la interfeţele tehnice, protocoale sau alte tehnologii cheie, care  
 

 
23 

Taxele pentru licenţă nu includ plăţile pentru licitaţie, tender sau alte mijloace nediscriminatorii de acordare a 

concesiilor sau contribuţiilor mandatate pentru furnizarea de servicii universale.  
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sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor sau serviciilor de reţele 

virtuale; a asigura co-amplasare sau alte forme de utilizare în comun a 

infrastructurii, inclusiv a conductelor, clădirilor sau pilonilor; a furniza servicii 

specificate necesare pentru a asigura interoperabilitatea serviciilor end-to-end (de la 

un capăt la altul) pentru utilizatori, inclusiv  infrastructura pentru serviciile de reţea 

inteligentă; a asigura acces la sistemele de suport operaţional sau sisteme de 

software similare necesare pentru a asigura o concurenţă loială în furnizarea de 

servicii; a interconecta reţele sau infrastructuri de reţele. 
 

Autorităţile de reglementare pot impune condiţii referitoare la echitatea, caracterul 

rezonabil şi oportun al obligaţiilor incluse în prezentul alineat şi cel precedent.  
 

(e)     obligaţii cu privire la recuperarea costurilor şi controlul preţurilor, inclusiv obligaţii 

pentru orientarea preţurilor şi obligaţii privind sistemele de contabilitate a 

costurilor, pentru furnizarea tipurilor specifice de interconectare şi/sau acces, în 

situaţiile în care analiza pieţei arată că lipsa unei concurenţe eficiente înseamnă că 

operatorul în cauză ar putea menţine preţurile la un nivel excesiv de înalt sau poate 

comprima preţurile în detrimentul utilizatorilor finali. 
 

Autorităţile de reglementare trebuie să ia în considerare investiţiile efectuate de 

operator şi îi permit realizarea unui venit din capitalul angajat, ţinînd cont de 

riscurile implicate. 
 

(f) a publica obligaţii specifice impuse furnizorilor de servicii de către autoritatea de 

reglementare, care identifică produsul/serviciul specific şi pieţele geografice. 

Informaţia actualizată, cu condiţia că nu este confidenţială şi nu conţine secrete 

comerciale, este pusă la dispoziţia publicului într-un mod care garantează tuturor 

părţilor interesate acces liber la această informaţie.  
 

(g) obligaţii pentru transparenţă, care îi obligă pe operatori să publice informaţia 

specificată şi, în special, în cazul în care un operator are obligaţii în ceea ce 

priveşte nediscriminarea, autoritatea de reglementare poate solicita ca acest operator 

să publice o ofertă de referinţă, care să fie separată şi să asigure ca furnizorii de 

servicii să nu plătească pentru facilităţi ce nu sunt necesare pentru serviciul 

solicitat, oferind o descriere a ofertelor relevante divizate pe componente în 

conformitate cu necesităţile pieţei, precum şi termenii şi condiţiile aferente, 

inclusiv preţurile. 
 

4. Fiecare Parte asigură că un furnizor de servicii, care solicită interconectarea cu un 

furnizor desemnat ca avînd putere semnificativă pe piaţă, trebuie să aibă recurs, în orice 

moment sau după o perioadă rezonabilă de timp, care fost pusă la dispoziţia publicului, la 

un organ naţional independent, care poate fi o autoritate de reglementare, astfel cum este 

menţionat în Articolul 231(2)(d)din prezentul Acord pentru a soluţiona litigiile privind 

termenii şi condiţiile legate de interconectare şi/sau acces. 
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Articolul 235 
 

Resurse limitate 
 

1. Fiecare Parte asigură că orice proceduri pentru alocarea şi utilizarea resurselor limitate, 

inclusiv frecvenţele, numerele şi drepturile de trecere, sunt executate într-un mod obiectiv, 

proporţionat, în timp util, transparent şi nediscriminatoriu. Starea actuală a benzilor de 

frecvenţă alocate vor fi puse la dispoziţia publicului, însă identificarea detaliată a 

frecvenţelor alocate pentru utilizarea specifică de către guvern nu este necesară. 
 

2. Fiecare Parte asigură gestionarea eficientă a frecvenţelor de radio pentru serviciile de 

comunicaţii electronice pe teritoriul lor cu scopul de a asigura utilizarea efectivă şi 

eficientă a spectrului. În cazul în care cererea pentru frecvenţe specifice depăşeşte 

disponibilitatea lor, vor fi urmate proceduri adecvate şi transparente pentru alocarea 

acestor frecvenţe în scopul de a optimiza utilizarea lor şi a facilita dezvoltarea 

concurenţei. 
 

3. Fiecare Parte asigură că alocarea resurselor naţionale de numerotare şi gestionarea 

planurilor naţionale de numerotare sunt încredinţate autorităţii de reglementare. 
 

4. În cazul în care autorităţile publice sau locale deţin proprietatea sau controlul asupra 

furnizorilor, care operează reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii, trebuie asigurată 

o separare structurală eficientă între funcţia responsabilă pentru acordarea drepturilor de 

trecere şi activităţile asociate cu proprietatea şi controlul. 
 

 

Articolul 236 
 

Serviciu universal  

1. Fiecare Parte are dreptul de a defini tipul obligaţiilor de servicii universale, pe care 

doreşte să le menţină.  
 

2. Astfel de obligaţii nu vor fi considerate drept anticoncurenţiale în sine, cu condiţia că 

sunt administrate într-un mod transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu. Administrarea 

unor astfel de obligaţii trebuie, de asemenea, să fie neutră în ceea ce priveşte 

concurenţa şi să nu fie mai împovărătoare decît este necesar pentru tipul de servicii 

universale definite de către o Parte. 
 

3. Fiecare Parte asigură că toţi furnizorii sunt eligibili pentru asigurarea serviciilor 

universale şi nici un furnizor de servicii nu trebuie exclus a priori. Desemnarea se 

efectuează printr-un mecanism eficient, transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu. În cazul 

în care este necesar, fiecare Parte trebuie să evalueze dacă furnizarea serviciilor 

universale reprezintă o povară neloială asupra organizaţiei(lor) desemnate să furnizeze 

servicii universale. În cazul în care se justifică în baza unor astfel de calcule, şi ţinînd 

cont de beneficiile pe piaţă, dacă există, pe care le obţine organizaţia care oferă servicii 

universale, autoritatea de reglementare va determina dacă este necesar un mecanism 

pentru a compensa furnizorul(ii) de servicii în cauză sau pentru a partaja costul net al 

obligaţiilor de servicii universale. 
 

4. Fiecare Parte asigură că: 
 

(a) directoriile tuturor abonaţilor sunt disponibile pentru utilizatori, fie tipărite sau 

electronice, sau ambele, şi sunt actualizate cu regularitate şi cel puţin o dată pe an; 
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(b) organizaţiile care furnizează serviciile menţionate în alineatul (a) aplică principiul 

de nediscriminare la tratarea informaţiei care le-a fost furnizată de către alte 

organizaţii. 
 

 

Articolul 237 
 

Furnizarea transfrontalieră a serviciilor de comunicaţii 

electronice  
 

Nici una din Părţi nu poate cere unui furnizor de servicii ai celeilalte Părţi să înfiinţeze o unitate, să 

stabilească orice formă de prezenţă sau să fie rezident pe teritoriul său ca o condiţie pentru 

furnizarea transfrontalieră a unui serviciu. 
 

 

Articolul 238 
 

Confidenţialitatea informaţiei  

Fiecare Parte asigură confidenţialitatea comunicaţiilor electronice şi a datelor de trafic aferente 

prin intermediul reţelei publice de comunicaţii şi a serviciilor de comunicaţii electronice 

disponibile publice fără a restricţiona comerţul cu servicii.  
 

 

Articolul 239 
 

Litigii între furnizorii de servicii  
 

1. Fiecare Parte asigură că în cazul în care apare un litigiu între furnizorii de reţele şi 

servicii de comunicaţii electronice în legătură cu drepturile şi obligaţiile menţionate în 

prezentul Capitol, autoritatea de reglementare în cauză, la cererea uneia dintre Părţi, 

trebuie să emită o decizie cu caracter obligatoriu pentru a soluţiona litigiul într-un termen 

cît mai scurt posibil şi în orice caz în termen de patru luni. 
 

2. Decizia autorităţii de reglementare este pusă la dispoziţia publicului, ţinînd seama de 

cerinţele de confidenţialitate în afaceri. Furnizorii de servicii în cauză trebuie să 

primească o expunere deplină a motivelor pe care a fost bazată. 
 

3. În cazul în care un astfel de litigiu se referă la furnizarea transfrontalieră de servicii, 

autoritatea de reglementare în cauză trebuie să coordoneze eforturile sale pentru a 

soluţiona litigiul dat. 
 

 

Articolul 240 
 

Armonizarea treptată  

Fiecare Parte recunoaşte importanţa armonizării treptate a legislaţiei existente şi viitoare a 

Republicii Moldova la lista acquis-lui Uniunii inclusă în Anexa XXVIII-B la prezentul Acord.  
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Sub-Secţiunea 6 
 

Servicii Financiare  
 

Articolul 241 
 

Domeniul de aplicare şi definiţii  
 

1 Prezenta secţiune stabileşte principiile cadrului de reglementare pentru toate serviciile 

financiare liberalizate în conformitate cu Secţiunile 2 (Înfiinţarea), 3 (Furnizarea 

transfrontalieră de servicii) şi 4 (Prezenţa temporară a persoanelor fizice în scopuri de 

afaceri)din prezentul Capitol.  
 

2. În sensul prezentei Sub-Secţiuni şi al Secţiunilor 2 (Înfiinţarea), 3 (Furnizarea 

transfrontalieră de servicii) şi 4 (Prezenţa temporară a persoanelor fizice în scopuri de 

afaceri) din prezentul Capitol: 
 

(a)"serviciu financiar"înseamnă orice serviciu de natură financiară oferit de un furnizor 

de servicii financiare al unei Părţi. Serviciile financiare includ următoarele activităţi: 
 

(i) Servicii de asigurare şi servicii conexe asigurărilor 
 

(1) asigurare directă (inclusiv co-asigurarea): 

(a) de viaţă; 

(b) generală; 
 

(2) reasigurare şi retrocedare; 
 

(3) activitățile de intermediere a asigurărilor, precum activități 
de brokeraj și de agenție;; şi  

 

(4) servicii auxiliare de asigurare, cum ar fi servicii de consultanţă, de 

actuariat, de evaluare a riscurilor şi de soluţionare a cererilor de despăgubire. 
 

(ii) Servicii bancare şi alte servicii financiare (cu excepţia serviciilor de asigurare): 
 

(1) acceptarea depozitelor şi altor fonduri rambursabile de la public; 
 

(2) împrumuturi de orice natură, inclusiv credite de consum, crediteipotecare, 

factoring-ul şi finanţarea tranzacţiilor comerciale; 
 

(3) leasing financiar; 
 

(4) toate serviciile de plaţi şi ransferuri monetare, inclusiv cărţile de credit, de 

plată şi de debit, cecuri de călătorie şi cecuri bancare; 
 

(5) garanţii şi angajamente; 
 

(6) operaţiuni în nume propriu sau în numele clienţilor, pe o piaţă valutară, 

piaţă extrabursieră, sau pe alte pieţe, şi anume: 
 

(a) instrumente ale pieţei monetare (inclusiv cecuri, cambii, 

certificate de depozit); 
 

(b) tranzacţii valutare; 
 

(c) produse derivate, inclusiv, dar fără a se limita la futures şi opţiuni; 
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(d) instrumente ale cursului de schimb şi ratei dobânzii, inclusiv produse 

cum ar fi swap-uri, acordurile la termen pe rata dobânzii; 
 

(e) valori mobiliare transferabile; 

(f) alte instrumente negociabile şi active financiare, inclusiv lingouri;  

(7) participarea la emisiuni de orice tip de valori mobiliare, inclusiv 

subscrierea şi plasarea în calitate de agent (fie public sau privat) şi prestarea 

serviciilor legate de astfel de emisiune; 
 

(8) brokeraj monetar; 
 

(9) gestionarea activelor, cum ar fi gestionarea numerarului sau a 

portofoliului, toate formele de gestionare a investiţiilor colective, 

managementul fondului de pensii, servicii de custodie, de depozitare şi 

servicii fiduciare; 
 

(10)  servicii de decontare şi compensare aferente activelor financiare, 

inclusiv valorile mobiliare, produsele derivate şi alte instrumente 

negociabile; 
 

(11) furnizarea şi transferul informaţiei financiare şi procesarea datelor 

financiare şi software aferent; 
 

(12)servicii de consultanţă, de intermediere şi alte servicii financiare 

auxiliare privind toate activităţile indicate în sub-alineatele (1) - (11), 

inclusiv furnizarea de informaţii şi evaluarea dosarelor de credit, investigaţii 

şi informaţii privind investiţiile şi constituirea portofoliilor, consiliere 

privind achiziţiile, restructurările şi strategiile societăţilor comerciale. 
 

(b) "furnizor de servicii financiare"înseamnă orice persoană fizică sau juridică a unei 

Părţi, care urmăreşte să ofere sau furnizează servicii financiare. Termenul „furnizor 

de servicii financiare‟ nu include o entitate publică.  

 (c) "entitate publică"înseamnă: 

(i)  un guvern, o bancă centrală sau o autoritate monetară şi financiară, a unei 

Părţi, sau o entitate deţinută sau controlată de o Parte, care, în principal, este 

implicată în exercitarea funcţiilor sau activităţilor guvernamentale în scopuri 

guvernamentale, şi nu include entitatea care, în principal, este implicată în 

furnizarea de servicii financiare în condiţii comerciale; sau  

(ii) o entitate privată, care exercită funcţii realizate în mod normal de o bancă 

centrală sau autoritate monetară şi financiară, atunci cînd exercită aceste 

funcţii. 

(d)"serviciu financiar nou"înseamnă un serviciu de natură financiară, inclusiv servicii 

legate de produse noi şi existente sau modul în care un produs este livrat, care nu 

este furnizat de orice furnizor de servicii financiare pe teritoriul unei Părţi, dar care 

este furnizat pe teritoriul celeilalte Părţi. 
 

Articolul 242 
 

Disociere prudenţială  
 

1. Fiecare Parte poate să adopte sau să menţină măsuri din motive prudenţiale, cum ar fi: 

 (a) protejarea investitorilor, deponenţilor, titularilor de poliţe sau a persoanelor cărora 

li se datorează drepturi cu caracter fiduciar de către un furnizor de servicii 

financiare; 
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(b) asigurarea integrităţii şi stabilităţii sistemului financiar al unei Părţi. 
 

2. Aceste măsuri nu trebuie să fie mai împovărătoare decît este necesar pentru a-şi 

atinge scopurile, şi nu trebuie să discrimineze furnizorii de servicii financiare ai 

celeilalte Părţi în comparaţie cu furnizorii săi similari de servicii financiare. 
 

3. Nimic în prezentul Acord nu se interpretează ca impunînd uneia dintre Părţi 

divulgarea de informaţii referitoare la afacerile şi conturile consumatorilor individuali 

sau oricare informaţii confidenţiale sau protejate deţinute de organismele publice. 
 

 

Articolul 243 
 

Reglementări eficiente şi transparente 
 

1. Fiecare Parte va depune toate eforturile pentru a oferi în prealabil tuturor persoanelor 

interesate oricare măsură de aplicare generală, pe care o Parte o propune spre 

adoptare, în scopul de a oferi o oportunitate la astfel de persoane să comenteze 

privind măsura în cauză. Această măsură va fi prezentată: 
 

(a) prin publicare oficială; sau 
 

(b) în altă formă scrisă sau electronică. 
 

2. Fiecare Parte va pune la dispoziţia persoanelor interesate cerinţele sale pentru 

completarea cererilor cu privire la furnizarea de servicii financiare. 
 

La cererea unui solicitant, Partea în cauză trebuie să informeze solicitantul despre 

statutul cererii lui. În cazul în care Partea în cauză solicită informaţie adiţională de la 

solicitant, aceasta trebuie să notifice solicitantul fără întîrziere nejustificată. 

3. Fiecare Parte va depune toate eforturile pentru a asigura că standardele internaţionale 

aprobate pentru reglementarea şi supravegherea în sectorul de servicii financiare şi 

pentru combaterea evaziunii şi fraudei fiscale sunt implementate şi puse în aplicare pe 

teritoriul său. Astfel de standarde aprobate la nivel internaţional  sunt, printre altele, 

"Principiul de Bază pentru o Supraveghere Bancară Eficientă" al Comitetului de la 

Basel,"Principiile de Asigurare de Bază" ale Asociaţiei Internaţionale a 

Supraveghetorilor în Asigurări,”Obiectivele şi Principiile de Reglementare a Valorilor 

Mobiliare” ale Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare, "Acordul 

cu privire la schimbul de informaţii în materie fiscală" al OCDE,"Declaraţia cu privire 

la Transparenţă şi schimb de informaţii în scopuri fiscale" G20 şi "Patruzeci de 

Recomandări cu privire la Spălarea Banilor"şi"Nouă recomandări speciale cu privire la 

Finanţarea Terorismului" ale Acţiunii Financiare ale Grupului Operativ. 
 

Părţile iau act, de asemenea, de "Zece Principii de bază pentru schimbul de informaţii" 

promulgate de Miniştrii de Finanţe ai Naţiunilor G7 şi iau toate măsurile necesare 

pentru a încerca să le aplice în cadrul contactelor bilaterale. 
 

 

Articolul 244 
 

Servicii financiare noi  
 

Fiecare Parte permite unui furnizor de servicii financiare ai celeilalte Părţi să furnizeze orice 

serviciu financiar nou de un tip similar cu acele servicii, pe care Partea le-ar permite propriilor 

furnizori de servicii financiare să le furnizeze în temeiul legislaţiei naţionale în circumstanţe 

similare. O Parte poate să stabilească forma juridică prin care să fie prestat serviciul şi poate 

cere autorizare pentru furnizarea serviciului. În cazul în care o astfel de autorizare este 

necesară, decizia trebuie luată în termeni rezonabil, iar autorizarea poate fi refuzată doar din 

motive prudenţiale. 
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Articolul  245 
 

Procesarea datelor  
 

1. Fiecare Parte va permite unui furnizor de servicii financiar ai celeilalte Părţi să 

transfere informaţie în formă electronică sau în altă formă, pe teritoriul său şi în afara 

lui, pentru procesarea datelor, în cazul în care o astfel de procesare este necesară în 

cursul obişnuit al afacerilor unui astfel de furnizor de servicii financiare. 
 

2. Fiecare Parte adoptă măsuri de salvgardare adecvate pentru protejarea vieţii private şi 

a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, în special în ceea ce priveşte 

transferul datelor personale. 
 

 

Articolul 246 
 

Excepţii specifice  
 

1. Nimic în prezentul Capitol nu se interpretează ca împiedicînd o parte, inclusiv 

organismele sale publice, de la efectuarea exclusivă sau furnizarea pe teritoriul său a 

activităţilor sau serviciilor, care fac parte dintr-un plan public de pensii sau sistem 

legal de asistenţă socială, cu excepţia cazurilor în care aceste activităţi pot fi 

efectuate, astfel cum este prevăzut în regulamentele naţionale ale Părţii, de către 

furnizori de servicii financiare în concurenţă cu entităţile publice sau instituţiile 

private. 
 

2. Nimic în prezentul Acord nu se aplică la activităţile efectuate de o bancă centrală sau 

autoritate monetară sau de oricare altă entitate publică în cadrul politicilor monetare 

sau celor privind cursul de schimb. 
 

3. Nimic în prezentul Acord nu se interpretează ca împiedicînd o Parte, inclusiv 

entităţile sale publice, de la efectuarea exclusivă sau furnizarea pe teritoriul său a 

activităţilor sau serviciilor în contul sau cu garanţia sau prin utilizarea resurselor 

financiare ale Părţii sau ale entităţilor sale publice. 
 

Articolul 247 
 

Organizaţii de autoreglementare 
 

În cazul în care o Parte solicită statutul de membru sau participarea în, sau acces la, oricare 

organ de autoreglementare, piaţa sau bursa de valori mobiliare sau futures, agenţie de 

compensare, sau oricare altă organizaţie sau asociaţie, cu scopul de a permite furnizorilor de 

servicii financiare ai celeilalte Părţi să furnizeze servicii financiare pe bază egală cu furnizorii 

de servicii financiare ai Părţii, sau în cazul în care Partea oferă unor astfel de entităţi, direct 

sau indirect, privilegii sau avantaje în furnizarea de servicii financiare, Partea trebuie să 

asigure respectarea obligaţiilor Articolului 205(1)  şi Articolului 211 din prezentul Acord.  
 

 

Articolul 248 
 

Sistemele de compensare şi de plăţi  
 

În conformitate cu termenii şi condiţiile care acordă tratament naţional, fiecare Parte se obligă 

să acorde furnizorilor de servicii financiare ai celeilalte Părţi, stabiliţi pe teritoriul său, acces la 

sistemele de compensare şi de plăţi  operate de entităţi publice, precum şi la facilităţi oficiale de 

finanţare şi pre-finanţare disponibile în cursul normal al afacerilor obişnuite. Prezentul Articol 

nu intenţionează să confere acces la facilităţile de creditor de ultima instanţă ale unei Părţi. 
 

 

 

Articolul  249 
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Armonizarea treptată  
 

Fiecare Parte recunoaște importanța armonizării treptate a legislației existente și viitoare a 

Republicii Moldova la cele mai bune practici și standarde internaționale indicate în Articolul  

243(3)din prezentul Acord, precum și la lista acquis-lui Uniunii inclus în Anexa 

XXVIII-A la prezentul Acord.  

Sub-Secțiunea7 
 

  Servicii de Transport  
 

 

Articolul 250 
 

Domeniul de acoperire 
 

Prezenta Secțiune stabilește principiile cu privire la liberalizarea serviciilor de transport 

internațional în conformitate cu Secțiunile 2 (Înființarea), 3 (Furnizarea transfrontalieră de 

servicii) și 4 (Prezența temporară a persoanelor fizice în scopuri de afaceri) din prezentul 

Capitol.  
 

 

Articolul 251 
 

Transportul maritim internațional  
 

1. În scopul prezentei Sub-secțiuni și Secțiunilor 2(Înființarea), 3 (Furnizarea 

transfrontalieră de servicii) și 4 (Prezența temporară a persoanelor fizice în scopuri de 

afaceri) din prezentul Capitol: 
 

(a)     "transportul maritim internațional"includeoperațiuni de transport din poartă în 

poartă (door-to-door) și multimodal, ceea ce înseamnă transportarea 

mărfurilor utilizînd mai mult de un singur mod de transport, care cuprinde 

un traseu maritim, sub un singur document de transport, și în acest scop 

dreptul de a contracta direct furnizorii de alte moduri de transport;  
 

(b) "servicii de manipulare a încărcăturilor maritime" înseamnă activități exercitate 

de companii docher, inclusiv operatori de terminale, dar fără a include 

activitățile directe ale docherilor, în cazul în care această forță de muncă este 

organizată independent de companiile docher sau de operare a terminalelor. 

Activitățile vizate includ organizarea și supravegherea următoarelor:  
 

(i) încărcarea/descărcarea mărfurilor de pe/pe o navă; 

(ii) legarea/dezlegarea mărfurilor; 

(iii) recepția/livrarea și păstrarea în siguranță a încărcăturii înainte de 

expediere sau după descărcare; 
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(c)     "servicii de vămuire" (alternativ servicii'ale brokerilor vamali') înseamnă activități 
ce constau în îndeplinirea, din numele altei Părți, a formalităților vamale privind 

importul, exportul sau prin transportul de mărfuri, fie că acest serviciu este 

activitatea principală a prestatorului de servicii sau o completare obișnuită a 

activității sale de bază; 
 

(d) "servicii de stație și depozitare a containerelor" înseamnă activități care constau în 

depozitarea containerelor, fie în zonele portuare sau interioare, în scopul de 

umplere/golire, reparare și a le face disponibile pentru expediere; 
 

(e)    "serviciile agențiilor maritime"înseamnă activități ce constau în reprezentarea, într-

un spațiu geografic anumit, în calitate de agent, a intereselor de afaceri a uneia sau 

mai multor linii de navigație sau companii maritime în următoarele scopuri: 
 

Marketingul și vînzările de transport maritim și servicii conexe, de la cotare la 

facturare, și eliberarea conosamentelor din numele companiilor, achiziția și re-

vînzarea serviciilor conexenecesare, pregătirea documentației și prezentarea 

informației de afaceri; 
 

Acționarea din numele companiilor, care organizează escala navei sau preluarea 

încărcăturilor atunci cînd este necesar; 
 

(f) "servicii de expediere a mărfurilor" înseamnă activitatea care constă în organizarea 

și monitorizarea operațiunilor de expediere din numele expeditorilor, prin achiziția 

transportului și serviciilor conexe, pregătirea documentației și furnizarea 

informației de afaceri; 
 

(g) "servicii de legătură" înseamnă transportarea înainte și mai departe a încărcăturilor 

internaționale pe cale maritimă, în special în containere, între porturi situate într-o 

Parte. 
 

2. În ceea ce privește transportul maritim internațional, fiecare Parte este de acord să 

asigure aplicarea eficientă a principiului de acces nerestricționat la încărcături în bază 

comercială, libera circulație de a furniza servicii maritime internaționale, precum și 
tratament național în cadrul furnizării acestor servicii. 

 

Avînd în vedere nivelurile existente de liberalizare între Părți în transportul maritim 

internațional: 
 

(a)    fiecare Parte aplică în mod eficient principiul de acces nerestricționat la piețele 

maritime internaționale și schimburile în bază comercială și nediscriminatorie; 
 

(b) fiecare Parte oferă navelor, care arborează pavilionul celeilalte Părți sau care sunt 

exploatate de furnizorii de servicii ai celeilalte Părți, tratament nu mai puțin 

favorabil decît cel acordat propriilor nave sau ale terțelor părți, oricare sunt mai 

bune, în ceea ce privește, printre altele, accesul la porturi, utilizarea 

infrastructurii și serviciilor portuare, și utilizarea serviciilor maritime auxiliare, 

precum și taxele și tarifele aferente, facilitățile vamale și alocarea posturilor de 

acostare și instalații pentru încărcare și descărcare. 
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3. În aplicarea acestor principii, Părțile se obligă la următoarele: 

(a)   să nu introducă aranjamente de partajare a încărcăturii în acordurile viitoare cu țările 

terțe cu privire la serviciile de transport maritim, inclusiv în vrac uscate și lichide 

și comerțul de linie, și să rezilieze, într-o perioadă de timp rezonabilă, astfel de 

aranjamente de partajare a încărcăturii în cazul în care acestea există în acordurile 

precedente; și 

(b) la intrarea în vigoare a prezentului Acord, să elimine și să se abțină de la 

introducerea oricăror măsuri unilaterale și obstacole administrative, tehnice și de 

altă natură, care ar putea constitui o restricție camuflată sau să aibă consecințe 

discriminatorii asupra furnizării libere de servicii în transportul maritim 

internațional. 
 

4. Fiecare Parte va permite furnizorilor de servicii de transport maritim internațional ai 

celeilalte Părți să aibă o unitate pe teritoriul său în condiții de înființare și funcționare nu 

mai puțin favorabile decît cele acordate propriilor furnizori de servicii sau celor din terțele 

țări, oricare sunt mai bune.  
 

5. Fiecare Parte va pune la dispoziția furnizorilor de servicii de transport maritim ai 

celeilalte Părți în termeni și condiții rezonabile și nediscriminatorii următoarele servicii 

în port: pilotaj, asistență de remorcare, aprovizionare, de alimentare cu apă și combustibil, 

colectarea gunoiului și eliminarea deșeurilor din balast, servicii căpitanului de port, 

echipamente de navigație, servicii operaționale pe uscat esențiale pentru exploatările de 

nave, inclusiv comunicații, furnizare de apă și dispozitive electrice, instalații pentru 

reparații de urgență, de ancorare, dană și servicii de acostare.    
 

6. Fiecare Parte trebuie să permită mișcarea de echipamente, cum ar fi containere goale, 

care nu sunt transportate ca încărcătură, contra plată, între porturile Republicii Moldova 

sau între porturile unui Stat Membru al UE. 
 

7. Fiecare Parte, sub rezerva autorizării autorității competente, trebuie să permită 

furnizorilor de servicii de transport maritim internațional ai celeilalte Părți să presteze 

servicii de legătură între porturile lor naționale. 
 

 

Articolul 252 
 

Transportul aerian 
 

Liberalizarea progresivă a transportului aerian între Părți adaptat la necesitățile lor comerciale 

reciproce și condițiile de acces reciproc pe piață sunt reglementate de Acordul privind Spațiul 

Aerian Comun între UE și Statele sale Membre și Republica Moldova. 
 

 

Articolul  253 
 

Armonizarea treptată  
 

Fiecare Parte recunoaște importanța armonizării treptate a legislației existente și viitoare a 

Republicii Moldova la lista acquis-lui Uniunii în Anexa  XXVIII-Dla prezentul Acord.  
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Secţiunea 6 

Comerţul electronic  

Sub-secţiunea 1  

Dispoziţii generale 

 

Articolul 254 

Obiective şi principii 

1. Recunoscând faptul că comerţul electronic sporeşte posibilităţile de liber schimb în mai multe sectoare, Părţile 

convin să promoveze dezvoltarea comerţului electronic între ele, în special, cooperând în probleme legate de 

aplicarea dispoziţiilor privind comerţul electronic prevăzute în prezentul Capitol. 

2. Părţile convin că, în vederea asigurării încrederii utilizatorilor comerţului electronic, dezvoltarea acestuia va fi 

deplin compatibilă cu cele mai exigente standarde internaţionale în materie de protecţie a datelor. 

3. Părţile convin că transmiterile electronice sunt prestări de servicii, având semnificaţia elucidată în Secţiunea 3 

(Prestare transfrontalieră de servicii) din prezentul Capitol, care nu sunt supuse taxelor vamale.  
 

Articolul 255 

Cooperare în domeniul comerţului electronic 

1. Părţile menţin un dialog pe marginea problemelor de reglementare invocate de comerţul electronic, care 

abordează, inter alia, următoarele aspecte: 

(a) recunoaşterea certificatelor de semnătură electronică eliberate publicului şi facilitarea serviciilor 

transfrontaliere de certificare; 

(b) răspunderea/obligaţia prestatorilor de servicii intermediare de a transmite sau de a stoca informaţiile;  

(c) tratamentul comunicaţiilor electronice comerciale nesolicitate; 

(d) protecţia consumatorilor în domeniul comerţului electronic; 

(e) orice alt aspect cu relevanţă pentru dezvoltarea comerţului electronic. 

2. O astfel de cooperare poate lua forma unui schimb de informaţii prevăzute de actele legislative ale Părţilor 

referitoare la aceste aspecte, precum şi referitoare la punerea în aplicare a acestor dispoziţii legislative.  

 

Sub-secţiunea 2 

Răspunderea prestatorilor de servicii intermediare 

Articolul 256  

Utilizarea serviciilor prestate de intermediari 

1. Părţile recunosc faptul că serviciile prestate de intermediari pot fi folosite de terţi pentru activităţi de contrafacere, 

prin urmare, Părţile vor asigura îndeplinirea măsurilor stabilite în această Subsecţiune în privinţa prestatorilor de 

servicii intermediare. 

2. În sensul Articolului 257 din prezentul Acord, "prestator de servicii" înseamnă un prestator de transmitere, rutare 

sau conectare pentru comunicările digitale online dintre două sau mai multe puncte specificate de către utilizator, a 

materialului selectat de acesta fără a altera conţinutul. În sensul Articolelor 258 şi 259 din prezentul Acord, 
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"prestator de servicii" înseamnă un prestator sau un operator al instalaţiilor pentru prestarea serviciilor online sau 

de acces la reţea. 

Articolul 257 

Răspunderea prestatorilor de servicii intermediare: ”transmitere simplă”/”mere conduit” 

1. În cazul în care este prestat un serviciu al societăţii informaţionale care constă din transmiterea în reţeaua de 

comunicare a informaţiilor oferite de un destinatar al serviciului sau din asigurarea accesului la reţeaua de 

comunicare, fiecare Parte va asigura faptul ca prestatorul de servicii să nu poarte răspundere pentru informaţia 

transmisă, cu condiţia ca prestatorul: 

(a) să nu iniţieze transmiterea; 

(b) să nu selecteze destinatarul transmiterii; şi 

(c) să nu selecteze sau modifice informaţiile care fac obiectul transmiterii. 

 

2. Activităţile de transmitere şi de asigurare a accesului prevăzute la alineatul 1 includ stocarea automată, 

intermediară şi tranzitorie a informaţiilor transmise atâta timp cât stocarea se face exclusiv în scopul efectuării 

transmiterii în cadrul reţelei de comunicare, cu condiţia ca durata stocării informaţiilor să nu depăşească timpul 

necesar transmiterii în mod rezonabil.  

3. Prezentul Articol nu va afecta posibilitatea ca o instanţă sau o autoritate administrativă, în conformitate cu cadrul 

legislativ al Părţilor, să-i ceară prestatorului de servicii să pună capăt sau să prevină o încălcare. 

Articolul 258 

Răspunderea prestatorilor de servicii intermediare: "stocare-tampon ”/”caching" 

1. În cazul în care este prestat un serviciu al societăţii informaţionale care constă din transmiterea în reţeaua de comunicare a 

informaţiilor oferite de un destinatar al serviciului, fiecare Parte va asigura faptul ca prestatorul de servicii să nu 

poarte răspundere pentru stocarea automată, intermediară şi tranzitorie a informaţiilor transmise, atâta timp cât 

stocarea servește exclusiv pentru a face mai eficientă transmiterea mai departe a informaților către alți destinatari 

ai serviciului, la cerere, cu condiția ca: 

(a) prestatorul să nu modifice informaţia; 

(b) prestatorul să îndeplinească condiţiile de acces la informaţie; 

(c) prestatorul să îndeplinească normele privind actualizarea informaţiei, recunoscute pe scară largă și folosite 

de entităţile din sector; 

(d) prestatorul să nu împiedice utilizarea legală a tehnologiei, recunoscute pe scară largă și folosite de entităţile 

din sector, pentru a obţine datele cu privire la utilizarea informaţiei; şi 

(e) prestatorul să acţioneze prompt pentru eliminarea informațiilor pe care le-a stocat sau pentru a bloca accesul 

la acestea de îndată ce ia la cunoștință că informațiile transmise inițial au fost eliminate din rețea ori accesul 

a fost blocat sau că o instanță sau o autoritate administrativă a dispus eliminarea informației sau blocarea 

acesteia. 

2 Prezentul articol nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să ceară 

prestatorului de servicii, în conformitate cu cadrul legislativ al Părţilor, să pună capăt unei încălcări sau să o 

prevină.  

Articolul 259 

Răspunderea prestatorilor de servicii intermediare: "găzduire”/”hosting" 
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1. În cazul în care este prestat un serviciu al societății informaționale care constă în stocarea informațiilor furnizate 

de un destinatar al serviciului, fiecare Parte se va asigura de faptul ca prestatorul acelui serviciu să nu fie 

responsabil pentru informațiile stocate/găzduite la cererea unui destinatar al serviciului, cu condiția ca: 

(a) prestatorul să nu aibă cunoștință despre activitatea sau informația ilegală, iar în ceea ce privește acțiunile în 

daune, să nu aibă cunoștință de fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este 

vădit ilegală; sau  

(b) prestatorul, din momentul în care cunoaşte sau este informat despre acestea, acționează prompt pentru a 

elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la informaţii. 

2. Alineatul 1 nu se aplică atunci când destinatarul serviciului acționează sub autoritatea sau sub controlul 

prestatorului. 

3 Prezentul Articol nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să impună 

prestatorului de servicii, în conformitate cu cadrul legislativ al Părţilor, să pună capăt unei încălcări sau să o 

prevină și nici nu afectează posibilitatea ca Părţile să instituie proceduri de reglementare a eliminării informațiilor 

sau blocării accesului la acestea. 

Articolul 260 

Lipsa obligaţiei de monitorizare 

1. Părţile nu trebuie să impună prestatorilor obligaţia generală în cazul în care aceştia prestează serviciile prevăzute la 

Articolele 257, 258 şi 259 din prezentul Acord, să monitorizeze informaţiile pe care le transmit sau stochează, nici 

obligația generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitățile sunt ilegale. 

2. Oricare dintre Părţi poate institui obligația prestatorilor de servicii ai societății informaționale de a informa prompt 

autoritățile publice competente despre presupuse activități ilicite pe care le-ar desfășura destinatarii serviciilor lor 

ori despre presupuse informații ilegale pe care aceștia le-ar furniza sau obligația de a comunica autorităților 

competente, la cererea acestora, informații care să permită identificarea destinatarilor serviciilor cu care au 

încheiat un acord de stocare. 
 

Secţiunea 7  

Excepţii 

Articolul 261  

Excepţii generale 

1. Fără a aduce atingere excepţiilor de ordin general prevăzute la Articolul 446 din prezentul Acord, dispoziţiile 

prezentului Capitol şi ale Anexelor XXVII-A şi XXVII-E, XXVII-B şi XXVII-F, XXVII-C şi XXVII-G, XXVII-

D şi XXVII-H din prezentul Acord fac obiectul excepţiilor prevăzute la prezentul Articol. 

2. Sub rezerva cerinţei conform căreia astfel de măsuri nu sunt puse în aplicare într-un mod care ar constitui un 

mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată între Părţi atunci când există condiţii similare sau o restricţie 

disimulată privind crearea sau furnizarea transfrontalieră a serviciilor, nicio dispoziţie a prezentului Capitol nu se 

interpretează astfel încât să împiedice Părţile să adopte sau să aplice măsuri care: 

(a) sunt necesare pentru protejarea securităţii publice sau a moralităţii publice sau pentru menţinerea ordinii 

publice; 

(b) sunt necesare pentru protejarea vieţii sau sănătăţii oamenilor, animalelor sau plantelor; 

(c) sunt legate de conservarea resurselor naturale epuizabile, în cazul în care astfel de măsuri sunt aplicate 

împreună cu restricţii privind oferta sau consumul intern de servicii, precum şi cu restricţii care vizează 

investitorii autohtoni; 

(d) sunt necesare pentru protejarea patrimoniului naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică; 
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(e) sunt necesare pentru a asigura respectarea legilor sau normelor care nu contravin prevederilor prezentului 

Capitol, inclusiv acelora legate de: 

(i) prevenirea unor practici neloiale şi frauduloase sau remedierea efectelor nerespectării unor 

contracte; 

(ii) protejarea vieţii private a persoanelor în legătură cu prelucrarea şi difuzarea datelor cu caracter 

personal şi protejarea confidenţialităţii dosarelor şi a conturilor personale; 

(iii) siguranţa; 

(f) nu sunt conforme cu Articolele 205(1) şi 211 din prezentul Acord, cu condiţia ca diferenţa de tratament să 

vizeze asigurarea instituirii sau colectării eficiente sau echitabile de impozite directe aplicate activităţilor 

economice, investitorilor sau prestatorilor de servicii ai celeilalte Părţi
1
.  

3.      Prevederile prezentul Capitol şi ale Anexelor XXVII-A şi XXVII-E, XXVII-B şi XXVII-F, XXVII-C şi XXVII-G, 

XXVII-D şi XXVII-H la prezentul Acord nu se aplică sistemelor de securitate socială ale Părţilor sau activităţilor 

desfăşurate pe teritoriul fiecărei dintre Părţi, care sunt conectate, fie ocazional, cu exercitarea 

autorităţii/competenţei oficiale.  

 

 

Articolul 262 

Măsuri fiscale 

Regimul națiunii celei mai favorizate acordat în conformitate cu dispoziţiile prezentului Capitol nu va fi aplicat în ceea ce 

priveşte regimul fiscal pe care Părţile îl aplică sau îl vor aplica în viitor pe baza acordurilor dintre Părţi conceput în vederea 

evitării dublei impozitări 

Articolul 263 

Excepţii privind securitatea 

Nicio dispoziţie a prezentului Acord nu se interpretează în sensul că: 

(a) impune oricare dintre Părţi să furnizeze orice informaţii a căror divulgare o consideră contrară intereselor sale 

fundamentale în domeniul securităţii; sau 

(b) împiedică oricare dintre Părţi să întreprindă orice acţiune pe care o consideră necesară pentru protejarea intereselor 

sale fundamentale în domeniul securităţii: 

(i) în ceea ce priveşte producţia sau comerţul cu arme, muniţii şi materiale de război; 

                                                           
1Măsurile care visează asigurarea impunerii sau colectării echitabile sau eficace a impozitelor directe includ măsurile întreprinse de una 
dintre Părţi în temeiul regimului său fiscal, care: 

(a) se aplică investitorilor şi prestatorilor de servicii nerezidenţi pentru recunoaşterea faptului că obligaţia fiscală a acestora este 
determinată în privinţa elementelor impozabile care provin sau sunt situate pe teritoriul Părţii; sau 

(b) se aplică nerezidenţilor în vederea asigurării impunerii sau colectării impozitelor pe teritoriul Părţii; sau 
(c) se aplică nerezidenţilor sau rezidenţilor în vederea împiedicării evaziunii sau fraudei fiscale, inclusiv măsurile de 
conformitate; sau 

(d) se aplică consumatorilor de servicii prestate pe teritoriul Părţii sau de pe teritoriul unei alte Părţi în vederea asigurării 
impunerii sau colectării impozitelor datorate de consumatorii în cauză, dobândite din surse amplasate pe teritoriul Părţii; sau 
(e) se face deosebirea dintre investitorii şi prestatorii de servicii care fac obiectul impunerii la nivel mondial pentru anumiţi 
itemi impozabili şi alţi investitori şi prestatori de servicii, în virtutea diferenţei dintre aceştia în materie de bază impozabilă; sau 
(f) determină, alocă sau repartizează veniturile, profitul, câştigurile, pierderile, deducerile sau creditele persoanelor fizice sau 
filialelor rezidente, sau între persoanele asociate sau filialele aceleiaşi persoane , în vederea protejării bazei impozabile a Părţii. 

Termenii sau conceptele fiscale incluse în alineatul (f) din prezenta dispoziţie şi notă de subsol sunt determinate în concordanţă cu 

definiţiile şi conceptele fiscale sau cu definiţiile şi conceptele echivalente sau similare cuprinse în dreptul naţional al Părţii care 

întreprinde măsura în cază.  
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(ii) în ceea ce priveşte activităţile economice realizate în mod direct sau indirect în scopul aprovizionării sau 

echipării unei unităţi militare; 

(iii) în ceea ce priveşte materialele fisionabile şi fuzionabile sau materialele din care sunt obţinute acestea; sau 

(iv)  decisă pe timp de război sau în alte situaţii de urgenţă în relaţiile internaţionale; sau 

(c) împiedică oricare dintre Părţi să întreprindă orice acţiune în scopul de a îndeplini obligaţiile pe care le-a acceptat 

pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. 
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CAPITOLUL 7 

PLĂŢI CURENTE ŞI CIRCULAŢIADE CAPITAL 

Articolul 264  

Plăţi curente 

Părţile se angajează să autorizeze, în monedă liber convertibilă, în conformitate cu prevederile Articolului VIII din Acordul 

Fondului Monetar Internaţional, orice plăţi sau transferuri între Părţi din contul curent al balanţei de plăţi. 

Articolul 265  

Circulaţia de capital 

1. În ceea ce priveşte tranzacţiile aferente contului de capital şi contului financiar din balanţa de plăţi, de la intrarea 

în vigoare a prezentului Acord, Părţile prevăd libera circulaţie de capital care se referă la investițiile directe, 

inclusiv la achiziţionarea de bunuri imobiliare, efectuată în conformitate cu legile ţării-gazdă, investiţiile efectuate 

în conformitate cu prevederile Capitolului 6 (Prezenţa comercială, comerţul cu servicii şi comerţul electronic) din 

Titlul V (Comerţul şi aspectele conexe) din prezentul Acord şi lichidarea sau repatrierea capitalului investit şi a 

oricărui beneficiu ce rezultă din acesta. 

2. În ceea ce priveşte tranzacţiile aferente contului de capital şi contului financiar din balanţa de plăţi altele decât cele 

enumerate la alineatul 1 din prezentul Articol, de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, fiecare Parte va 

asigura fără a aduce atingere altor prevederi din prezentul Acord, 

 

(a) libera circulaţie a capitalului conex creditelor legate de tranzacţiile comerciale sau prestării serviciilor la 

care participă un rezident al uneia dintre Părţi, 

(b) libera circulaţie a capitalului conex portofoliului de investiţii, împrumuturilor şi creditelor financiare 

efectuate de către investitorii celeilalte Părţi. 

Articolul 266 

Măsuri de salvgardare 

În cazul în care, în circumstanţe excepționale, plăţile sau circulaţia de capital cauzează sau ameninţă să cauzeze dificultăţi 

semnificative în ceea ce priveşte buna funcţionare a politicii cursurilor de schimb sau politicii monetare, inclusiv dificultăţi 

substanţiale referitoare la balanţa de plăţi, în una sau mai multe state membre ale Uniunii Europene sau în Republica 

Moldova, Părţile vizate pot adopta măsuri de salvgardare pentru o perioadă ce nu depăşeşte 6 luni cu condiţia că astfel de 

măsuri sunt absolut necesare. Partea care adoptă măsurile de salvgardare va informa imediat cealaltă Parte despre adoptarea 

unor astfel de măsuri de salvgardare şi, cât de curând posibil, despre calendarul stabilit pentru anularea acestor măsuri.  

 

Articolul 267 

Dispoziţii de facilitare şi dezvoltare 

1. Părţile se consultă în vederea facilitării circulaţiei de capital între Părţi pentru a promova obiectivele prezentului 

Acord. 

2. În decursul primilor 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, Părţile adoptă măsuri care permit crearea 

condiţiilor necesare pentru aplicarea progresivă a normelor Uniunii Europene privind libera circulaţie a 

capitalurilor.  

3. Până la sfârşitul celui de al 5-a an de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, Comitetul de asociere reunit în 

configuraţia pentru comerţ, conform celor definite la Articolul 438(4) din prezentul Acord, va revizui măsurile 

adoptate şi va determina modalităţile pentru continuarea liberalizării. 
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CAPITOLUL 8  

ACHIZIŢII PUBLICE 

             Articolul 268 

              Obiective 

1. Părţile recunosc contribuţia ofertelor transparente, non-discriminatorii, competitive şi deschise pentru dezvoltarea 

economică sustenabilă şi stabilesc în calitate de obiectiv deschiderea eficientă, reciprocă şi graduală a pieţelor sale 

de achiziţii publice. 

2. Prezentul Capitol abordează accesul reciproc la pieţele de achiziţii publice pe baza principiului de tratament 

naţional la nivel naţional, regional şi local pentru contractele publice şi concesionările din sectorul public, precum 

şi din sectorul de servicii publice. Acesta prevede armonizarea/apropierea graduală/treptată a legislaţiei privind 

achiziţiile publice din Republica Moldova cu/de Acquis-ul comunitar în domeniul achiziţiilor publice, însoţită de 

reforma instituţională şi crearea unui sistem mai eficace de achiziţii publice pe baza principiilor de reglementare a 

acestora aplicate în Uniunea Europeană şi a termenilor şi definiţiilor stabilite de Directiva 2004/18/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (Directiva 2004/18/CE) şi de Directiva 

2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (Directiva 

2004/17/CE). 

Articolul 269 

Domeniul de aplicare 

1. Prezentul Capitol se aplică contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi contractelor de 

achiziţii de lucrări, bunuri şi servicii din sectorul de servicii publice şi concesionărilor de lucrări şi servicii. 

2. Prezentul Capitol se aplică oricărei autorităţi contractante şi oricărei entităţi contractante care îndeplineşte cerinţele 

definiţiilor din Acquis-ul comunitar privind achiziţiile publice (denumite în continuare "entităţi contractante"). 

Capitolul mai vizează organismele de drept public şi întreprinderile din domeniul serviciilor publice cum sunt 

întreprinderile de stat care prestează activităţi relevante şi întreprinderile private care funcţionează pe baza unor 

drepturi speciale şi exclusive în domeniul serviciilor publice. 

3. Prezentul Capitol se aplică contractelor sus-menţionate valoarea cărora depăşeşte pragurile stabilite în Anexa 

XXIX-A la prezentul Acord. 

4. Calculul valorii estimate a unui contract public se va baza pe valoarea totală plătibilă, fără taxa pe valoarea 

adăugată. Atunci când sunt aplicate aceste praguri, Republica Moldova va calcula şi converti valorile contractelor în 

monedă sa naţională, folosind cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei. 

5. Valoarea pragurilor va fi revizuită sistematic peste fiecare 2 ani, începând cu anul intrării în vigoare a 

prezentului Acord, pe baza mediei valorii zilnice a monedei euro exprimată în Drepturi special de tragere, în 

decursul celor 24 de luni care se încheie în ultima zi a lunii august anterioare revizuirii cu efect de la data de 01 

ianuarie. Valoarea pragurilor astfel revizuite se rotunjește, dacă este necesar, la cea mai apropiată mie de euro 

inferioară cifrei care rezultă din respectivul calcul. Revizuirea pragurilor va fi adoptată de Comitetul de asociere 

reunit în configuraţia pentru comerţ, în conformitate cu prevederile Articolului 438(4) din prezentul Acord. 

Articolul 270  

Context instituţional  
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1. Părţile vor institui sau vor menţine un cadru instituţional adecvat şi mecanismele necesare pentru buna funcţionare 

a sistemului de achiziţii publice şi punerea în aplicare a principiilor din prezentul Capitol. 

2. În cadrul reformei instituţionale, Republica Moldova urmează să desemneze, în special: 

 

(a) un organism executiv responsabil cu politica economică la nivelul administraţiei publice centrale care să 

asigure o politică coerentă în toate domeniile conexe achiziţiilor publice. Un astfel de organism va facilita şi 

coordona punerea în aplicare a prezentului Capitol şi va dirija procesul de armonizare graduală cu Acquis-ul 

comunitar; 

(b) un organism imparţial şi independent responsabil cu examinarea/revizuirea deciziilor adoptate de autorităţile 

sau entităţile contractante în procesul de atribuire a contractelor. În acest context, "independent" înseamnă 

că acel organism este o autoritate publică distinctă de toate entităţile contractante şi agenţii economici. La 

fel, va exista posibilitatea de a supune deciziile adoptate de acest organism unor controale jurisdicţionale. 

3. Părţile vor asigura punerea în aplicare în mod eficace a deciziilor adoptate de autorităţile responsabile cu 

examinarea plângerilor depuse de agenţii economici referitoare la încălcările dreptului naţional.  

Articolul 271 

Standarde de bază de reglementare a procesului de atribuire a contractelor  

1. Nu mai târziu de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile se vor conforma cu un set de 

standarde de bază pentru atribuirea tuturor contractelor în concordanţă cu alineatele 2-15 din prezentul Articol. 

Aceste standarde de bază derivă direct din normele şi principiile de achiziţii publice, reglementate de Acquis-ul 

comunitarîn domeniul achiziţiilor publice, inclusiv principiile non-discriminatorii, de tratament egal, de 

transparenţă şi proporţionalitate. 

Publicarea 

2. Părţile vor asigura publicarea tuturor anunţurilor de intenţie referitoare la contractele de achiziţie publică în 

mijloace media adecvate într-o manieră suficientă pentru: 

(a) a permite pieţei să fie deschisă pentru concurenţă; şi 

(b) a permite oricărui agent economic interesat să aibă acces adecvat la informaţiile referitoare la achiziţiile 

intenţionate înainte de atribuirea contractelor şi să-şi exprime interesul în obţinerea contractelor. 

3. Publicarea va fi potrivită, în interesul economic al contractului, pentru agenţii economici. 

4. Publicarea va conţine cel puţin detaliile de bază ale contractului ce va fi atribuit, criteriile pentru selectarea 

calitativă, metoda de atribuire, criteriile de atribuire a contractului şi orice alte informaţii adiţionale de care au 

nevoie agenţii economici pentru a adopta decizia privind eventuala exprimare a interesului în obţinerea 

contractului în cauză.  

Atribuirea contractelor 

5. Toate contractele vor fi atribuite folosind proceduri transparente şi imparţiale care previn practicile de corupţie. 

Această imparţialitate va fi asigurată, în particular, prin descrierea non-discriminatorie a obiectului contractului, 

asigurarea accesului egal tuturor agenţilor economici, prin termene-limită adecvate şi metode de abordare 

transparente şi obiective. 

6. În cazul în care sunt descrise caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor solicitate, entităţile contractante 

vor folosi descrierii generale ale performanţei şi funcţiilor, precum şi standardele internaţionale, europene sau 

naţionale.  

7. Descrierea caracteristicilor lucrărilor, bunurilor sau serviciilor solicitate nu se va referi la o anumită fabricaţie sau 

sursă ori la un anumit proces sau la o marcă, brevet sau la un tip, la o origine sau producție determinată cu 
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excepţia cazului când o astfel de referinţă este justificată de obiectul contractului şi este însoţită de sintagma 'sau 

echivalente'. Preferinţă va fi acordată utilizării descrierilor generale ale performanţei sau funcţiilor.  

8. Entităţile contractante nu vor impune condiţii ce se soldează, direct sau indirect, cu discriminarea agenţilor 

economici celeilalte Părţi, cum ar fi cerinţa ca agenţii economici interesaţi în obţinerea contractului să fie stabiliţi 

în aceeaşi ţară, regiune sau teritoriu cu entitatea contractantă. 

Fără a aduce atingere celor menţionate mai sus, în cazurile în care este justificat de anumite circumstanţe ale contractului, 

solicitantului câştigător i s-ar putea cere să instituie o anumită infrastructură de afaceri în locul desfăşurării 

lucrărilor/contractului. 

9. Termenele-limită pentru exprimarea interesului şi pentru prezentarea ofertelor vor avea o durată suficientă pentru 

ca agenţii economici celeilalte Părţi să realizeze o evaluare pertinentă a concursului/tenderului şi să pregătească oferta 

proprie.  

10. Toţi participanţii trebuie să cunoască în prealabil normele aplicabile, criteriile de selectare şi cele de atribuire a 

contractului. Aceste norme vor fi aplicate în mod egal tuturor participanţilor.  

11. Entităţile contractante pot invita un număr limitat de solicitanţi să depună oferta cu condiţia că: 

(a) această acţiune este transparentă şi non-discriminatorie, şi  

(b) selectarea se bazează doar pe factori obiectivi cum ar fi experienţa solicitanților în domeniul vizat, amploarea şi 

infrastructura afacerilor sau abilităţile/capacităţile tehnice şi profesionale. 

În cazul în care este invitat un număr limitat de solicitanţi să prezinte oferta, se va garanta o concurenţă adecvată.  

12. Entităţile contractante pot recurge la proceduri de negociere doar în cazuri excepţionale şi definite cu condiţia că 

aceste proceduri nu denaturează concurenţa.  

13. Entităţile contractante pot folosi sisteme de calificare doar cu condiţia că lista agenţilor calificaţi este compilată pe 

baza unei proceduri publicate, transparente şi deschise. Contractele care cad sub incidenţa (domeniul de aplicare al) unui 

astfel de sistem vor fi atribuite pe bază non-discriminatorie. 

14. Părţile vor asigura atribuirea contractelor într-un mod transparent solicitantului care a depus cea mai avantajoasă 

ofertă din punct de vedere economic sau oferta cu cel mai mic preţ, pe baza criteriilor de concurs şi normelor de procedură 

stabilite şi anunţate în prealabil. Deciziile finale vor fi comunicate tuturor solicitanților fără întârziere inoportună. La cererea 

unui solicitant a cărui ofertă a fost respinsă, vor fi dezvăluite motivele în detaliu suficient pentru a permite reexaminarea 

deciziei.  

Protecţia juridică 

15. Părţile vor asigura faptul că orice persoană care are sau a avut interes în obţinerea unui anumit contract şi căreia i-

au fost sau riscă să-i fie aduse pagube de pe urma unei pretinse încălcări, este în drept să solicite protecţie juridică 

eficace şi imparțială împotriva oricărei decizii adoptate de entitatea contractantă cu referinţă la atribuirea 

contractului vizat. Deciziile adoptate în cursul şi la sfârşitul unei asemenea proceduri de reexaminare vor fi făcute 

publice într-un mod suficient pentru a informa toţi agenţii economici interesaţi. 

Articolul 272 

Planificarea armonizării/ legislative graduale  

1. Anterior lansării procesului de armonizare legislativă graduală, Republica Moldova urmează să prezinte 

Comitetului de asociere reunit în configuraţia pentru comerţ, conform prevederilor stabilite la Articolul 438(4) din prezentul 

Acord, o foaie de parcurs comprehensivă pentru punerea în aplicare a prezentului Capitol, însoţită de un calendar şi repere 

care vor include toate reformele în termeni de armonizare cu Acquis-ul comunitar şi dezvoltare a capacităţilor instituționale. 

Foaia de parcurs va fi conformă cu toate etapele şi calendarele stabilite în Anexa XXIX-B la prezentul Acord. 

2. Foaia de parcurs va cuprinde toate aspectele reformei şi cadrul juridic general pentru punerea în aplicare a 

activităţilor în materie de achiziţii publice, în special: armonizarea pentru contractele publice, contractele din sectorul de 
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servicii publice, concesionările de lucrări şi procedurile de reexaminare; consolidarea capacităţii administrative la toate 

nivelurile, inclusiv organismele de reexaminare şi mecanismele de punere în aplicare.  

3. Ulterior obţinerii unui aviz favorabil  din partea Comitetului de asociere reunit în configuraţia pentru comerţ, foaia 

de parcurs se va considera document de referinţă pentru punerea în aplicare a prezentului Capitol. Uniunea Europeană va 

depune eforturile necesare pentru a susţine Republica Moldova în procesul de punere în aplicare a foii respective de parcurs. 

Articolul 273 

Armonizarea/ legislativă graduală 

1. Republica Moldova va asigura faptul că legislaţia în vigoare şi cea viitoare în domeniul achiziţiilor publice treptat va 

deveni compatibilă cu Acquis-ul comunitarîn domeniul achiziţiilor publice. 

2. Armonizarea cu Acquis-ul comunitar va fi realizată în etape consecutive stabilite în calendarul din Anexa XXIX-B 

la prezentul Acord şi descrise în detaliu în Anexele XXIX-C - XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I şi XXIX-K la prezentul Acord. 

Anexele XXIX-G şi XXIX-J la prezentul Acord identifică elementele opţionale care nu fac obiectul armonizării, iar Anexele 

XXIX-L - XXIX-O identifică elementele Acquis-ului comunitar care nu cad sub incidenţa domeniului de armonizare 

legislativă. În acest proces, se vor lua în considerare actele de jurisprudenţă corespunzătoare ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene şi de măsurile de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană, precum şi de eventualele modificări ale 

Acquis-ul comunitar operate între timp, după caz. Punerea în aplicare a fiecărei etape va fi evaluată de Comitetul de asociere 

reunit în configuraţia pentru comerţ în conformitate cu prevederile Articolului 438(4) din prezentul Acord, şi, după 

obţinerea unei evaluări pozitive din partea respectivului Comitet, va fi corelată cu oferirea reciprocă a accesului pe piaţă în 

concordanţă cu dispoziţiile din Anexa XXIX-B la prezentul Acord. Comisia Europeană va notifica Republica Moldova fără 

întârziere despre orice modificări operate în Acquis-ul comunitar, oferindu-i Republicii Moldova consiliere adecvată şi 

asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare a acestor modificări.  

3. Comitetul de asociere reunit în configuraţia pentru comerţ va iniţia procedura de evaluare a următoarei etape 

numai în cazul în care măsurile pentru punerea în aplicare a etapei anterioare au fost îndeplinite şi aprobate în conformitate 

cu modalităţile stabilite la alineatul 2.  

4. Părţile se vor asigura de faptul că acele aspecte şi domenii de achiziţii publice care nu sunt reglementate de 

prezentul Articol vor fi conforme cu principiile de transparenţă, nediscriminare şi egalitate de tratament stabilite la Articolul 

271 din prezentul Acord. 

Articolul 274  

Accesul pe piaţă 

1. Părţile convin că deschiderea efectivă şi reciprocă a pieţelor lor se va realiza gradual şi simultan. În timpul 

procesului de armonizare legislativă, măsura în care accesul pe piaţă se acordă reciproc va fi corelat cu progresul realizat în 

acest proces, în conformitate cu dispoziţiile din Anexa XXIX-B la prezentul Acord. 

2. Decizia de a trece la următoarea etapă a deschiderii pieţelor se va lua pe baza unei evaluări a calităţii legislaţiei 

adoptate, precum şi a punerii în aplicare practică a acesteia. Evaluarea în cauză va fi realizată periodic de Comitetul de 

asociere reunit în configuraţia pentru comerţ în conformitate cu Articolul 438(4) din prezentul Acord. 

3. În măsura în care una dintre Părţi, potrivit Anexei XXIX-B la prezentul Acord, şi-a deschis piaţa de achiziţii 

publice către cealaltă Parte: 

(a) Uniunea Europeană va acordă acces la procedurile de atribuire a contractelor companiilor din Republica Moldova, 

indiferent dacă acestea sunt prezente sau nu în Uniunea Europeană, în conformitate cu normele UE în domeniul achiziţiilor 

publice, în condiţiile unui tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat companiilor din UE; 

(b) Republica Moldova va acorda acces la procedurile de atribuire a contractelor companiilor din UE, indiferent dacă 

acestea sunt prezente sau nu în Republica Moldova, în conformitate cu normele naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în 

condiţiile unui tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat companiilor autohtone. 
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4. După punerea în aplicare a ultimei etape a procesului de armonizare legislativă, Părţile vor examina posibilitatea 

de a acorda reciproc acces pe piaţă în ceea ce priveşte achiziţiile publice chiar sub pragurile de valoare stabilite în Anexa 

XXIX-A la prezentul Acord. 

5. Finlanda îşi rezervă poziţia în ceea ce priveşte insuleleAland. 

Articolul 275  

Informare 

1. Părţile vor asigura faptul că entităţile contractante şi agenţii economici sunt informaţi adecvat despre procedurile 

de achiziţii publice, inclusiv prin publicarea tuturor actelor legislative şi de reglementare relevante. 

2. Părţile vor asigura difuzarea eficace a informaţiilor privind posibilităţile de participare la diferite 

concursuri/tendere.  

Articolul 276  

Cooperare 

1. Părţile vor spori colaborarea dintre ele prin schimburi de experienţă şi de informaţii referitoare la cele mai bune 

practici şi la cadrele regulatorii.  

2. Uniunea Europeană va facilita punerea în aplicare a prezentului Capitol, inclusiv prin asistenţă tehnică, după caz. 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Titlul VI (Asistenţă financiară şi dispoziţii antifraudă şi de control) din 

prezentul Acord, vor fi adoptate dispoziţii concrete privind asistenţa financiară prin intermediul mecanismelor şi 

instrumentelor de finanţare relevante ale UE. 

3. O listă indicativă a domeniilor de cooperare este inclusă în Anexa XXIX-P la prezentul Acord. 
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CAPITOLUL 9 

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Secţiunea 1 

Dispoziţii şi principii generale  

Articolul 277 

Obiective 

Obiectivele prezentului Capitol sunt după cum urmează: 

(a) facilitarea producţiei şi a comercializării de produse inovatoare şi creative pe teritoriul Părţilor; şi 

b) atingerea unui nivel adecvat şi efectiv de protecţie şi de punere în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. 

Articolul 278  

Natura şi domeniul de aplicare al obligaţiilor  

1. Părţile se asigură de faptul că aplicarea adecvată şi eficientă a tratatelor internaţionale care reglementează 

proprietatea intelectuală şi la care acestea sunt părţi, inclusiv a Acordului OMC privind aspectele drepturilor de proprietate 

intelectuală legate de comerţ (denumit în continuare ”Acordul TRIPS"). Dispoziţiile prezentului Capitol completează şi 

precizează drepturile şi obligaţiile care revin părţilor în temeiul Acordului TRIPS şi al altor tratate internaţionale în 

domeniul proprietăţii intelectuale.  

2. În sensul prezentului Acord, sintagma "proprietate intelectuală" se referă cel puţin la toate categoriile de 

proprietate intelectuală ce cad sub incidenţa Articolelor 280-317 din prezentul Acord. 

3. Protecţia proprietăţii intelectuale include protejarea împotriva concurenţei neloaiale menţionate la Articolul 10bis 

din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (1967) (denumită în continuare ”Convenţia de la Paris”). 

Articolul 279 

Epuizarea drepturilor 

Părţile vor stabili propriul regim intern sau regional de epuizare a drepturilor de proprietate intelectuală. 
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Secţiunea 2 

Standarde privind drepturile de proprietate intelectuală 

Sub-secţiunea 1  

Drepturile de autor şi drepturile conexe 

Articolul 280  

Protecţia acordată 

Părţile vor respecta drepturile şi obligaţiile stipulate în următoarele acorduri internaţionale: 

(a) Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice (Convenţia de la Berna); 

(b) Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executori, producătorilor de fonograme şi a 

organizaţiilor de radiodifuziune (1961); 

(c) Acordul TRIPS; 

(d) Tratatul WIPO privind drepturile de autor; 

(e) Tratatul WIPO privind interpretările şi fonogramele. 

Articolul 281  

Autori 

Părţile vor asigura autorilor dreptul exclusiv de a autoriza sau interzice: 

(a) reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace şi în orice formă, în totalitate sau în 

parte a operele lor;  

(b) orice formă de distribuire publicului prin vânzare sau prin alte mijloace a originalului sau copiei operelor lor; 

(c) orice comunicare publică a operelor lor, prin fir sau fără fir, inclusiv punerea la dispoziţia publicului a operelor lor, 

astfel încât oricine să poată avea acces la acestea din orice loc şi în orice moment ales individual.  

Articolul 282 

Artişti interpreţi sau executori 

Părţile le asigură artiştilor interpreţi sau executori dreptul exclusiv de a: 

(a) autoriza sau interzice fixarea
2
interpretărilor lor; 

(b) autoriza sau interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace şi în orice 

formă, în totalitate sau în parte a interpretărilor lor; 

(c) orice formă de distribuire publicului prin vânzare sau prin alte mijloace a înregistrărilor interpretărilor lor; 

(d) autoriza sau interzice orice punere la dispoziţia publicului a interpretărilor lor, prin fir sau fără fir, astfel încât oricine 

să poată avea acces la înregistrările interpretărilor lor din orice loc şi în orice moment ales individual; 

(e) autoriza sau interzice difuzarea interpretărilor lor, indiferent dacă difuzările se fac prin mijloace fără fir, şi punerea 

interpretărilor lor la dispoziţia publicului, cu excepţia cazurilor când interpretarea este una difuzată sau este efectuată de pe 

o înregistrare. 

Articolul 283  

Producători de fonograme 

                                                           

2În sensul prezentul Capitol; "înregistrare" înseamnă fixarea coloanei sonore şi vizuale sau reprezentarea acestora, de pe care acestea pot 

fi percepute, reproduse sau comunicate prin intermediul unui dispozitiv.  
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Părţile prevăd producătorilor de fonograme dreptul exclusiv: 

(a) de a autoriza sau de a interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace şi în 

orice formă, în totalitate sau în parte a fonogramelor lor;  

(b) de a pune la dispoziţia publicului, prin vânzare sau prin alte mijloace, a fonogramelor lor, inclusiv a copiilor acestor 

fonograme; 

(c) de a autoriza sau de a interzice orice punere la dispoziţia publicului a fonogramelor lor, prin fir sau fără fir, astfel încât 

oricine să poată avea acces la aceste fonograme din orice loc şi în orice moment ales individual. 

Articolul 284 

Organizaţii de radiodifuziune 

Părţile prevăd organizaţiilor de radiodifuziune dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice: 

(a) înregistrarea programelor difuzate de acestea; 

(b) reproducerea înregistrărilor programelor difuzate de acestea;  

(c) punerea la dispoziţia publicului, prin fir sau fără fir, a înregistrărilor programelor difuzate de acestea; şi 

(d) re-difuzarea programelor difuzate de acestea fără fir, precum şi comunicarea acestor programe publicului în cazul în 

care astfel de comunicaţii sunt realizate în locuri accesibile pentru public contra plată. 

Articolul 285 

Difuzarea şi comunicarea către public 

1. Părţile oferă dreptul utilizatorului să achite în mod echitabil remunerarea unică în cazul în care fonograma publicată 

în scopuri comerciale sau reproducerea unei astfel de fonograme este utilizată pentru difuzare fără fir sau pentru comunicare 

publicului, şi asigură că această remunerare este partajată între interpreți şi producătorii de fonograme.  

2. În absenţa unui acord între artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme, Părţile pot stabili condiţiile 

de partajare a acestei remunerări între ei. 

Articolul 286  

Durata protecţiei drepturilor de autor 

1. Dreptul de autor asupra unei opere literare sau artistice în înţelesul articolului 2 din Convenţia de la Berna se 

aplică pe întreaga durată de viaţă a autorului şi încă 70 de ani după decesul acestuia, indiferent de data la care opera a fost 

pusă în mod legal la dispoziţia publicului. 

2. Durata de protecţie a unei compoziţii muzicale cu text încetează după cel puţin 70 de ani de la decesul ultimului 

supravieţuitor dintr-un grup de persoane specificate, indiferent dacă acestea au fost sau nu desemnate drept coautori: autorul 

versurilor/textului şi autorul compoziţiei muzicale, cu condiţia că ambele contribuţii au fost efectuate anume pentru 

respectiva compoziţie muzicală cu text.  

3. Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi expiră după cel puţin 50 de ani de la data interpretării. Cu toate 

acestea, 

(a) în cazul în care înregistrarea interpretării, alta decât o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei 

comunicări publice legale în decursul acestei perioade, drepturile expiră după cel puţin 50 de ani de la data primului dintre 

aceste acte, 

(b) în cazul în care înregistrarea interpretării pe o fonogramă face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări 

publice legale în decursul acestei perioade, drepturile expiră după cel puţin 70 de ani de la data primului dintre aceste. 

4. Drepturile producătorilor de fonograme expiră la cel puţin 50 de ani de la data înregistrării lor. Cu toate acestea, în 

cazul în care în această perioadă fonograma face obiectul unei publicări legale, drepturile expiră după cel puţin 70 de ani de 
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la data primei publicări legale. În cazul în care nu a avut loc o publicare legală în perioada menţionată la prima teză, iar 

fonograma face obiectul unei comunicări publice legale în această perioadă, aceste drepturi expiră după 70 de ani de la data 

primei comunicări publice legale. Cu toate acestea, în cazul în care după 50 de ani de la data publicării sau comunicări 

publice legale a fonogramei, producătorul acesteia nu oferă pentru vânzare copii ale acestei fonograme în cantitate suficientă 

sau nu le pune la dispoziţia publicului, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care el/ea a transferat sau 

a atribuit drepturile sale producătorului de fonograme în înregistrarea interpretării sau executării sale.  

5. Drepturile organizaţiilor de radiodifuziune încetează după 50 de ani de la prima difuzare a unei emisiuni, 

indiferent dacă această emisiune a fost difuzată cu fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau prin satelit.   

6. Termenele prevăzute la prezentul Articol vor fi calculate din prima zi a lunii ianuarie a anului următor celui în care 

s-a produs/a luat naştere evenimentul. 

 

Articolul 287 

Protecția măsurilor tehnice  

1. Părţile prevăd o protecţie juridică adecvată împotriva nerespectării măsurilor tehnice eficiente, pe care persoana 

respectivă o efectuează în cunoştinţă de cauză sau având motive întemeiate să ştie că urmăreşte acest obiectiv. 

2. Părţile prevăd o protecţie juridică adecvată împotriva fabricării, importului, distribuirii, vânzării, închirierii, 

publicităţii în scopul vânzării sau închirierii sau posesiunii în scopuri comerciale a dispozitivelor, produselor sau 

componentelor sau prestării de servicii care: 

(a) fac obiectul unei promovări, publicităţi sau vânzări în scopuri de nerespectare, sau 

(b) au doar un scop comercial sau o utilizare semnificativ limitată, alta decât cea de nerespectare, sau 

(c) sunt proiectate, produse, adaptate sau realizate, în principal, în scopul de a permite şi facilita nerespectarea măsurilor 

tehnice efective. 

3. În sensul prezentului Acord, expresia „măsuri tehnice" se referă la orice tehnologie, dispozitiv sau componentă 

care, în cadrul funcţionării normale, este proiectată pentru a preveni sau limita, în ceea ce priveşte operele sau alte 

obiecte protejate, acte care nu sunt autorizate de titularul dreptului de autor sau al unui drept conex dreptului de 

autor, conform legislaţiei naţionale. Măsurile tehnice sunt considerate ”efective” când utilizarea unei opere sau a 

unui alt obiect protejat este controlată de către titularii de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui 

procedeu de protecţie, cum ar fi criptarea, bruierea sau alte transformări ale operei sau ale altui obiect protejat, sau 

a unui mecanism de control al copierii, care îndeplineşte obiectivul de protecţie. 

Articolul 288 

Protecţia informării privind regimul de gestionare a drepturilor 

1. Părţile prevăd o protecţie juridică adecvată împotriva oricărei persoane care, în cunoştinţă de cauză, desfăşoară 

fără autorizaţie următoarele acte: 

(a) eliminarea sau modificarea oricăror informaţii referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic; 

(b) distribuirea, importul în vederea distribuirii, radiodifuzarea, comunicarea către public sau punerea la dispoziţia 

publicului a unor opere sau a altor obiecte protejate în temeiul prezentului Acord, din care au fost eliminate sau modificate 

fără autorizaţie informaţiile referitoare la regimul drepturilor în format electronic în cazul în care persoana ştie sau are 

motive serioase să ştie că prin aceste acţiuni el/ea induce, facilitează sau ascunde o încălcare a dreptului de autor sau a 

drepturilor conexe prevăzute de dreptul naţional.  

2. În sensul prezentul Capitol, expresia ”informaţii privind regimul de gestionare a drepturilor" se referă la orice 

informaţie furnizată de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricărui alt obiect protejat 

menţionat în acest Capitol 1, a autorului sau a oricărui alt titular de drepturi; de asemenea, se referă la informaţii 

despre condiţiile si modalităţile de utilizare a operei sau a oricărui alt obiect protejat, precum si orice numere sau 

coduri care reprezintă aceste informaţii. Alineatul 1 se aplică atunci când oricare dintre aceste informaţii este 
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asociată unei copii a unei opere sau a altui obiect protejat menţionat în acest Capitol sau apare în legătură cu o 

comunicare către public a operei sau a obiectului protejat respectiv. 

Articolul 289  

Excepţii şi limitări 

1. În conformitate cu dispoziţiile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care sunt Părţi semnatare, Părţile pot 

prevedea limitări sau derogări de la drepturile stipulate la Articolele 281-286 din prezentul Acord doar în anumite cazuri 

speciale care nu contravin utilizării normale a obiectului protejat fără a aduce atingere intereselor legitime ale titularilor de 

drepturi.  

2. Părţile prevăd că acţiunile temporare de reproducere menţionate la Articolele 282-285 din prezentul Acord, care 

sunt tranzitorii sau incidentale, care constituie o parte integrantă şi esențială a procesului tehnologic, scopul cărora este doar 

de a permite  

(a) transmiterea în reţeaua dintre terțele părţi de către un intermediar, sau 

(b) utilizarea legală a lucrării sau a obiectului protejat ce urmează a fi fabricat şi care n-are semnificaţie economică 

esenţială, urmează a fi exonerat de dreptul de reproducere stipulat la Articolele 282-285 din prezentul Acord. 
 

Articolul 290 

Dreptul de suită al artiştilor Părţile prevăd, în beneficiul autorului unei opere de artă originale, un drept de suită, definit ca 

un drept inalienabil și la care nu se poate renunța nici chiar anticipat, de a încasa un procent/redevenţă din prețul de vânzare 

obținut la orice revânzare a operei ulterioară primei înstrăinări a operei de către autor. 

1. Dreptul menționat la alineatul (1) se aplică tuturor actelor de revânzare care implică, în calitate de vânzători, 

cumpărători sau intermediari, profesioniști ai pieței obiectelor de artă, cum ar fi saloane, galerii de artă și, în general, orice 

comerciant de opere de artă. 

2. Părţile pot să prevadă că dreptul menționat la alineatul (1) nu se aplică actelor de revânzare în cadrul cărora 

vânzătorul a achiziționat opera direct de la autorul acesteia cu mai puțin de trei ani înainte de data revânzării în cauză și 
dacă prețul de revânzare nu depășește o anumită sumă minimă. 

3. Suma redevenţei se plătește de către vânzător. Părţile pot să prevadă că una dintre persoanele fizice sau juridice 

menționate la alineatul 2, alta decât vânzătorul, poate fi singura obligată la această plată sau poate împărți cu vânzătorul 

această obligație.   

4. Protecţia prevăzută poate fi contestată în măsura permisă de Partea unde protecţia în cauză este contestată. 

Procedura de colectare, precum şi mărimea sumei sunt subiecte ce urmează a fi determinate de dreptul naţional.  

 

Articolul 291 

Cooperare în domeniul gestionării colective a drepturilor  

Părţile vor depune eforturi să promoveze dialogul şi cooperare dintre societăţile respective de gestionare colectivă în scopul 

promovării operelor disponibile şi altor obiecte protejate şi transferul redevenţelor pentru utilizarea unor asemenea opere sau 

a altor obiecte protejate. 

          Sub-secţiunea 2 

        Mărci comerciale 

Articolul 292 

Acorduri internaţionale 
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Părţile: 

(a) vor îndeplini dispoziţiile Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a 

mărcilor, Legea WIPO privind mărcile comerciale şi Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a 

produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, şi  

(b) vor face tot posibilul pentru a accede la Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor. 

Articolul 293 

Procedura de înregistrare 

1. Părţile prevăd un sistem pentru înregistrarea mărcilor în cadrul căruia deciziile de refuz al înregistrării unei mărci 

adoptate de autoritatea competentă în materie de mărci sunt comunicate solicitantului în formă scrisă şi justificate în mod 

corespunzător.   

2. Părţile prevăd posibilitatea de opoziţie la înregistrarea unei mărci. Aceste proceduri de opoziţie sunt contradictorii.   

3. Părţile furnizează o bază de date electronice disponibilă pentru consultare publică care conţine cereri de înregistrare şi 

înregistrări ale mărcilor. 
 

Articolul 294 

Mărci comerciale notorii 

În scopul punerii în aplicare a Articolului 6bis din Convenţia de la Paris (1967) şi a Articolului 16(2) şi (3) din Acordul 

TRIPS privind protecţia mărcilor comerciale notorii, Părţile vor aplica Recomandarea comună adoptată de Adunarea 

generală a Uniunii pentru protecţia proprietăţii industriale şi de Adunarea generală a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 

Intelectuale (WIPO) la cea de a 34-a rundă de adunări ale statelor membre WIPO (septembrie 1999). 

 

Articolul 295 

Excepţii de la drepturile conferite de o marcă comercială 

Părţile prevăd utilizarea echitabilă a termenilor descriptivi, inclusiv a indicaţiilor geografice stipulate la Articolul 303, cu 

titlu de excepţie limitată de la drepturile conferite de o marcă, cu condiţia ca aceste excepţii limitate să ţină cont de 

interesele legitime ale titularilor mărcii sau ale terţilor. În aceleaşi condiţii, părţile pot să prevadă alte excepţii limitate. 

Sub-secţiunea 3  

Indicaţii geografice 

Articolul 296 

Domeniul de aplicare 

1. Prezenta Subsecţiune se aplică recunoaşterii şi protecţiei indicaţiilor geografice originare din teritoriile Părţilor. 

2. Indicaţiile geografice ale unei Părţi, care urmează a fi protejate de către cealaltă Parte, intră sub incidenţa 

prezentului Acord numai dacă intră în domeniul de aplicare al legislaţiei menţionate la articolul 297 din prezentul Acord. 

3. "Indicaţia geografică" înseamnă o indicaţie definită la Articolul 22(1) din Acordul TRIPS, care mai include şi 

"denumirile de origine". 
 

Articolul 297  

Indicaţii geografice recunoscute 
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1. După examinarea legislaţiei Republicii Moldova referitoare la protecţia indicaţiilor geografice enumerate în partea 

A din anexa XXX-A la prezentul Acord, Uniunea Europeană concluzionează că aceste acte legislative sunt în conformitate 

cu elementele prevăzute în partea C din anexa XXX-A la prezentul Acord. 

2. După examinarea legislaţiei UE enumerate în partea A din Anexa XXX-A la prezentul Acord, Guvernul 

Republicii Moldova concluzionează că aceste acte legislative sunt în conformitate cu elementele prevăzute în partea C din 

Anexa XXX-A la prezentul Acord. 

3. Guvernul Republicii Moldova, după încheierea unei proceduri de prezentare a obiecţiilor în conformitate cu 

criteriile stabilite în anexa XXX-B la prezentul Acord şi după examinarea indicaţiilor geografice pentru produsele agricole 

şi produsele alimentare ale Uniunii Europene enumerate în Anexa XXX-C la prezentul Acord şi a indicaţiilor geografice 

pentru vinurile, vinurile aromatizate sau băuturile spirtoase ale Uniunii Europene, enumerate în Anexa XXII- D la prezentul 

acord, care au fost înregistrate de Uniunea Europeană în temeiul legislaţiei menţionate la alineatul 2, va protejă aceste 

indicaţii geografice în conformitate cu nivelul de protecţie stabilit în prezenta Subsecţiune.      

4. Uniunea Europeană, după încheierea unei proceduri de prezentare a obiecţiilor în conformitate cu criteriile stabilite 

în anexa XXX-B la prezentul Acord şi după examinarea indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi produsele 

alimentare ale Republicii Moldova, enumerate în Anexa XXX-C şi a indicaţiilor geografice pentru vinurile, vinurile 

aromatizate sau băuturile spirtoase ale Republicii Moldova, enumerate în Anexa XXX-D la prezentul Acord, care au fost 

înregistrate de Republica Moldova în temeiul legislaţiei menţionate la alineatul 1, va proteja aceste indicaţii geografice în 

conformitate cu nivelul de protecţie stabilit în prezenta Subsecţiune 

5.  Deciziile adoptate de Comitetul comun constituit prin Articolul 11 din Acordul UE-RM privind protecţia 

indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi produsele alimentare referitoare la modificarea Anexelor III şi 

IV la prezentul Acord, înainte de intrarea în vigoare a prezentului Acord, vor fi considerate a fi deciziile Sub-

comitetului responsabil cu indicaţiile geografice, iar indicaţiile geografice adăugate în Anexele III şi IV vor fi 

considerate a fi părţi ale Anexelor XXX-C şi XXX-D din prezentul Acord. Respectiv, Părţile vor asigura protecţia 

acelor indicaţii geografice care sunt definite în cadrul prezentului Acord. 
 

Articolul 298  

Includerea unor noi indicaţii geografice 

1. Părţile convin asupra posibilităţii de a include în Anexele XXX-C şi XXX-D la prezentul Acord noi indicaţii 

geografice pentru a fi protejate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 306 alineatul (3) din prezentul Acord, 

după încheierea procedurii de prezentare a obiecţiilor şi după examinarea indicaţiilor geografice menţionate la Articolele 

297(3) şi 297(4) din prezentul Acord, în mod satisfăcător pentru ambele părţi. 

2. O parte nu este obligată să protejeze ca indicaţie geografică o denumire care este în conflict cu denumirea unei 

specii de plante, inclusiv a unui soi de struguri de vin, sau a unei rase de animale şi, în consecinţă, poate induce 

consumatorul în eroare cu privire la adevărata origine a produsului. 
 

Articolul 299 

Domeniul de aplicare al protecţiei indicaţiilor geografice 

1.  Indicaţiile geografice enumerate în Anexele XXX-C şi XXX-D la prezentul Acord, cele adăugate în conformitate 

cu articolul 298 din prezentul Acord, sunt protejate împotriva următoarelor situaţii: 

(a) utilizarea comercială directă sau indirectă a denumirii protejate: 

(i) pentru produsele comparabile care nu sunt conforme cu specificarea denumirii protejate, sau 

(ii) în măsura în care această utilizare exploatează reputaţia unei indicaţii geografice; 
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(b) utilizarea abuzivă, imitarea sau evocarea
3
, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau 

dacă denumirea protejată este tradusă, transcrisă sau transliterată sau însoţită de expresii precum ”stil", 

”tip", ”metodă", ”produs(ă) ca la/în", ”imitaţie", ”gust", ”similar" sau alte formulări similare;  
 

(c) menţiuni false sau înşelătoare privind provenienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale produsului, care apar pe 

partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, 

precum şi ambalarea produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia; 

(d) alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. 

2. În cazul indicaţiilor geografice total sau parţial omonime, protecţia se acordă fiecărei indicaţii, cu condiţia ca aceasta 

să fi fost utilizată cu bună credinţă şi să se ţină cont în mod corespunzător de utilizarea locală şi tradiţională şi de riscul real 

de confuzie. Fără a aduce atingere articolului 23 din Acordul TRIPS, Părţile decid de comun acord cu privire la condiţiile 

concrete de utilizare care permit diferenţierea indicaţiilor geografice omonime, ţinând cont de necesitatea de a asigura un 

tratament echitabil pentru producătorii în cauză şi de a evita inducerea în eroare a consumatorilor. O denumire omonimă 

care lasă consumatorilor impresia greşită că produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu nu se înregistrează, chiar dacă 

denumirea este exactă în ceea ce priveşte teritoriul, regiunea sau localitatea din care este originar produsul respectiv.  

3. Atunci când, în cadrul negocierilor cu o ţară terţă, una dintre Părţi propune protejarea unei indicaţii geografice a 

respectivei ţări terţe care este omonimă cu o indicaţie geografică a celeilalte Părţi, aceasta din urmă este informată şi are 

posibilitatea de a prezenta comentarii înainte ca denumirea să devină protejată.    

4. Nicio dispoziţie din prezenta Subsecţiune nu obligă o Parte să protejeze o indicaţie geografică a celeilalte Părţi care 

nu este protejată sau care încetează să mai fie protejată în ţara de origine. Părţile se notifică reciproc în cazul în care o 

indicaţie geografică a încetat să mai fie protejată în ţara sa de origine. 

5. Nicio dispoziţie din prezenta Subsecţiune nu aduce atingere dreptului oricărei persoane de a-şi folosi, în cursul 

comercializării, numele propriu sau al predecesorului său, cu excepţia cazului în care numele respectiv este folosit într-un 

mod menit să inducă în eroare consumatorii. 
 

Articolul 300  

Dreptul de  folosinţă a indicaţiilor geografice 

1. Utilizarea comercială a unei denumiri protejate în temeiul prezentei Subsecţiuni este accesibilă oricărui agent care 

comercializează, produce, prelucrează sau prepară produse agricole, produse alimentare, vinuri, vinuri aromatizate sau 

băuturi spirtoase, conform specificării corespunzătoare. 

2. Odată ce o indicaţie geografică este protejată în temeiul prezentului Acord, utilizarea denumirii protejate nu mai 

face obiectul nici unei înregistrări a utilizatorilor şi al nici unei alte taxe.  

 

Articolul 301 

Asigurarea respectării protecţiei 

Părţile prevăd respectarea protecţiei stipulate la articolele 297-300 din prezentul Acord prin măsuri administrative adecvate 

sau proceduri judiciare, inclusiv la frontiera vamală (export şi import) întreprinse în scopul prevenirii şi sistării utilizării 

ilegale a indicaţiilor geografice protejate. Părţile aplică o astfel de protecţie şi la cererea unei părţi interesate. 

Articolul 302 

Punerea în aplicare a acţiunilor complementare 

                                                           

3Prin termenul "evocare" se înţelege, în genere, utilizarea în orice mod a produselor cărora le este atribuit codul tarifar 20.09 

dinSistemul armonizat, cu toate că acele produse se referă la vinuri care au codul tarifar 22.04, vinurile aromatizate au codul tarifar 

22.05, iar băuturile spirtoase – codul tarifar 22.08 din acel sistem. 
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Fără a aduce atingere angajamentelor anterioare asumate de Republica Moldova de a garanta protecţie indicaţiilor 

geografice ale UE care derivă din acordurile internaţionale de protecţie a indicaţiilor geografice şi punerea denumirilor de 

origine şi înregistrarea internaţională a acestora, şi în conformitate cu Articolul 301 din prezentul Acord, Republica 

Moldova va beneficia de o perioadă de tranziţie de 5 ani cu începere din 1 aprilie 2013 pentru a realiza toate acţiunile 

complementare necesare în vederea sistării oricărei utilizări ilegale de indicaţii geografice protejate, în special măsurile 

necesare la frontiera vamală. 

Articolul 303 

Relaţia cu mărcile comerciale 

1. Părţile vor refuza să înregistreze sau vor declara nulă, ex officio sau la solicitarea oricărei părţi interesate în 

conformitate cu legislaţia Părţilor, o marcă care corespunde oricăreia dintre situaţiile menţionate la articolul 299 alineatul 

(1) din prezentul Acord în legătură cu o indicaţie geografică protejată pentru produse similare, cu condiţia ca depunerea unei 

cereri de înregistrare a mărcii să aibă loc după data depunerii cererii de înregistrare a indicaţiei geografice pe teritoriul în 

cauză. 

2. În cazul indicaţiilor geografice menţionate la articolul 297 din prezentul Acord, data cererii de înregistrare este 1 

aprilie 2013. 

3. În cazul indicaţiilor geografice menţionate la articolul 298 din prezentul Acord, data cererii de înregistrare este 

data transmiterii către cealaltă Parte a unei cereri de protecţie a unei indicaţii geografice.     

4. Părţile nu au obligaţia să protejeze o indicaţie geografică în conformitate cu articolul 298 din prezentul Acord în 

cazul în care, dată fiind existenţa unei mărci comerciale renumite sau notorii, protecţia poate induce în eroare consumatorii 

cu privire la adevărata identitate a produsului. 

5. Fără a aduce atingere alineatului 4, Părţile vor proteja indicaţiile geografice, de asemenea, în cazul în care exista 

deja o marcă anterioară. O marcă anterioară înseamnă o marcă a cărei utilizare corespunde cu una dintre situaţiile 

menţionate la articolul 299 alineatul (1) din prezentul Acord, solicitată, înregistrată sau consacrată prin uz, în cazul în care 

această posibilitate este prevăzută de legislaţia aplicabilă, pe teritoriul uneia dintre Părţi, înainte de data la care s-a solicitat 

protecţia indicaţiei geografice de către cealaltă Parte în temeiul prezentei Subsecţiuni. O astfel de marcă poate continua să 

fie utilizată şi reînnoită fără să se aducă atingere protecţiei acordate indicaţiei geografice, cu condiţia să nu existe motive de 

declarare a nulităţii sau de revocare a mărcii respective în legislaţia referitoare la mărci a Părţilor.  

Articolul 304  

Norme generale 

1. Această Subsecţiune va fi aplicată fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor asumate de Părţi în cadrul 

Acordului OMC. 

2. Importul, exportul şi comercializarea oricărui produs menţionat la articolele 297 şi 298 din prezentul Acord se 

desfăşoară în conformitate cu actele cu putere de lege aplicabile pe teritoriul Părţii în care produsele sunt introduse pe piaţă 

fără a aduce atingere dispoziţiilor Articolului 302 din prezentul Acord. 

3. Orice chestiune referitoare la specificările tehnice ale indicaţiilor geografice înregistrate sunt examinate de 

Comitetul instituit în conformitate cu articolul 306 din prezentul Acord. 

4. Înregistrarea indicaţiilor geografice protejate în temeiul prezentei Subsecţiuni poate fi anulată numai de către 

Partea din care este originar produsul.  

5. Specificarea produsului menţionată în prezenta Subsecţiune este cel aprobat, inclusiv orice modificare aprobată la 

rândul ei, de către autorităţile Părţii de pe teritoriul căreia este originar produsul.  

Articolul 305 

Cooperare şi transparenţă 
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1. Părţile vor menţine, direct sau prin intermediul Subcomitetului instituit prin articolul 306 din prezentul Acord 

contactul cu privire la toate aspectele legate de punerea în aplicare şi funcţionarea prezentei Subsecţiuni. În special, o Parte 

poate solicita celeilalte Părţi informaţii privind specificările produsului şi modificările acestora, precum şi punctele de 

contact pentru dispoziţiile în materie de control.  

2. Fiecare Parte poate face publice specificările sau o fişă rezumat a acestor specificări, precum şi punctele de contact 

pentru dispoziţiile în materie de control corespunzătoare indicaţiilor geografice ale celeilalte Părţi, protejate în temeiul 

prezentului Articol. 

Articolul 306  

Subcomitetul pentru indicaţii geografice  

1. Se instituie Subcomitetul pentru indicaţii geografice.  

2. Subcomitetul pentru indicaţii geografice este format din reprezentanţi ai Părţilor, având ca scop monitorizarea 

dezvoltării prezentei Subsecţiuni şi intensificarea cooperării şi a dialogului în materie de indicaţii geografice. Subcomitetul 

va raporta Comitetului de asociere reunit în configuraţia pentru comerţ potrivit prevederilor Articolului 438(4) din prezentul 

Acord. 

3. Subcomitetul pentru indicaţii geografice îşi adoptă deciziile prin consens. Subcomitetul îşi stabileşte propriul 

regulament de procedură. Subcomitetul se întruneşte cel puţin o dată pe an şi la solicitarea oricăreia dintre Părţi, alternativ în 

Uniunea Europeană şi în Republica Moldova, la o dată, într-un loc şi într-un mod (care poate include videoconferinţa) 

stabilite de comun acord de către Părţi, dar nu mai târziu de 90 de zile de la depunerea cererii.  

4. Subcomitetul pentru indicaţii geografice asigură, de asemenea, funcţionarea adecvată a prezentei Subsecţiuni şi 

poate lua în considerare orice aspect legat de punerea în aplicare şi funcţionarea acestuia. În special, Subcomitetul este 

responsabil cu: 

(a) modificarea părţii A şi părţii B din anexa XXX-A la prezentul Acord în ceea ce priveşte referinţele la legislaţia 

aplicabilă de către Părţi; 

(b) modificarea Anexelor XXX-C şi XXX-D în ceea ce priveşte indicaţiile geografice;  

(c) schimburile de informaţii cu privire la evoluţiile politice şi legislative în materie de indicaţii geografice, precum şi la 

orice alt aspect de interes comun în acest domeniu; 

(d) schimburile de informaţii cu privire la indicaţiile geografice în vederea analizării posibilităţii de protejare în 

conformitate cu prezenta Subsecţiune; 

(e) monitorizarea celor mai recente realizări referitoare la punerea în aplicare a normelor indicaţiilor geografice 

enumerate în Anexele XXX-C şi XXX-D la prezentul Acord. 

 

Sub-secţiunea 4 

Desene şi modele industriale 

Articolul 307 

Acorduri internaţionale 

Părţile vor îndeplini dispoziţiile Actului de la Geneva al Acordului de la Haga privind înregistrarea internaţională a 

desenelor şi modelelor industriale (1999). 

Articolul 308 

Protecţia desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
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1. Părţile prevăd protecţia desenelor şi modelelor industriale create independent considerate noi şi originale
4
. Această 

protecţie va fi asigurată prin înregistrare care conferă drept exclusiv titularului desenului înregistrat în conformitate cu 

prevederile prezentului Articol. 

2. Un desen aplicat sau incorporat într-un produs care constituie o parte componentă a unui produs compus va fi 

considerat nou şi original doar: 

(a)   în cazul în care partea componentă, după incorporarea în produsul compus, rămâne vizibilă pe tot parcursul 

utilizării normale a celui din urmă, şi 

(b)   în măsura în care acele noi trăsături ale părţii componente îndeplinesc cerinţele de noutate şi originalitate. 

3 Expresia "utilizare normală " din alineatul 2(a) înseamnă exploatarea de un utilizator final, fără serviciul de 

întreţinere, deservire şi reparaţie.  

4. Desenul înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia 

fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, 

introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a 

aplicat desenul sau modelul în cauză, atunci când astfel de acţiuni sunt întreprinse în scopuri comerciale, aducând daună 

nejustificată exploatării normale a desenului sau care nu sunt compatibile cu practicile de comerţ pe bază de reciprocitate.  

5. Durata protecţiei acestor drepturi este de 25 de ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare. 

Articolul 309 

Protecţia conferită desenelor industriale neînregistrate  

1. Părţile prevăd mijloace juridice pentru a preveni utilizarea desenelor neînregistrate doar în cazul în care utilizarea 

contestată rezultă din copierea aspectului produsului neînregistrat. În sensul din acest Articol, termenul "utilizare" va 

include ofertarea, introducerea pe piață, importul sau exportul produsului. 

2. Durata protecţiei disponibile pentru desenele neînregistrate va fi de cel mult 5 ani din data când desenul a fost pus 

la dispoziţia publicului în una dintre Părţi. 

 

Articolul 310  

Excepţii şi excluziuni 

1. Părţile pot acorda derogări limitate în materie de protecţie a desenelor industriale, cu condiţia ca acestea să nu 

contravină exploatării normale a desenelor protejate şi să nu dăuneze intereselor legitime ale proprietarului desenelor 

protejate, luând în considerare interesele legitime ale terţilor.  

2. Protecţia desenelor industriale nu va cuprinde desenele dictate primordial de consideraţii tehnice sau funcţionale. 

În special, dreptul asupra unui desen nu va subzista în caracteristici aspectul produsului care urmează a fi reprodus în forma 

şi dimensiunile exacte astfel încât să permită produsului în care este incorporat desenul sau căruia i se aplică să fie conectat 

mecanic sau să fie plasat în jurul sau contra altui produs care-i poate îndeplini funcţia. 

Articolul 311 

Raportul cu drepturile de autor 

Un desen sau model industrial poate fi, la fel, eligibil pentru protecţia acordată în temeiul legislaţiei privind dreptul de autor 

a Părţii în cauză începând cu data la care desenul sau modelul a fost creat sau stabilit sub orice formă. Fiecare Parte 

stabileşte amploarea şi condiţiile în care se poate obţine protecţia în cauză, inclusiv gradul de originalitate necesar. 

 

Brevete 

                                                           
4În sensul din acest Articol, una dintre Părţi poate considera că un desen cu caracter individual este original.  
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Articolul 312 

Acorduri internaţionale  

Părţile vor îndeplini prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor şi vor face tot posibilul pentru a se conforma 

Tratatului privind dreptul brevetelor.  

Articolul 313 

Brevetele şi sănătatea publică 

1. Părţile recunosc importanţa Declaraţiei privind Acordul TRIPS şi sănătatea publică, adoptată la 14 noiembrie 2001 

de Conferinţa ministerială a OMC. În interpretarea şi punerea în aplicare a drepturilor şi obligaţiilor care decurg din 

prezentul Capitol, Părţile asigură coerenţa cu Declaraţia în cauză. 

2. Părţile vor contribui la punerea în aplicare şi respectarea deciziei Consiliului General al OMC din 30 august 2003 

privind alineatul (6) din Declaraţia privind Acordul TRIPS.  

Articolul 314  

Certificatul suplimentar de protecţie 

1. Părţile recunosc că medicamentele şi produsele de protecţie a plantelor protejate de un brevet pot să facă obiectul 

unei proceduri de autorizare administrativă înainte de introducerea pe pieţele părţilor. Părţile recunosc că perioada cuprinsă 

între depunerea cererii de brevet şi prima autorizare de a introduce produsul pe pieţele lor respective, în conformitate cu 

dispoziţiile prevăzute în acest scop în legislaţia naţională, poate să reducă perioada protecţiei efective în temeiul brevetului.  

2. Părţile prevăd o perioadă suplimentară de protecţie pentru un medicament sau un produs de protecţie a plantelor 

care este protejat de un brevet şi a făcut obiectul unei proceduri de autorizare administrativă, perioada respectivă fiind egală 

cu perioada menţionată la alineatul 1 (fraza a doua) din care se scad cinci ani. 

3. Fără a aduce atingere alineatului 2, durata perioadei suplimentare de protecţie nu va depăşi 5 ani. 

4. În cazul unor produse medicinale pentru care au fost realizate studii pediatrice, iar rezultatele studiilor respective 

se reflectă în informaţiile referitoare la produs, Părţile prevăd o prelungire cu şase luni a perioadei de protecţie menţionate la 

alineatul 2.  

 

Articolul 315 

Protecţia datelor prezentate pentru obţinerea unei autorizaţii 

de introducere pe piaţă a unui medicament 

1. Fiecare parte va pune în aplicare un sistem comprehensiv pentru a garanta confidenţialitatea, nedezvăluirea şi 

nefolosirea datelor prezentate în scopul obţinerii unei autorizaţii de introducere pe piaţă a unui medicament
5
. 

2. Fiecare parte va asigura faptul că orice informaţie solicitată ce este prezentată în vederea obţinerii autorizaţiei de a 

introduce pe piaţă un medicament nu va fi dezvăluită unor terţi, beneficiind de protecţie împotriva utilizării 

comerciale neloaiale.  

În acest scop, 

                                                           

5În sensul prezentului Articol: Produse medicinale înseamnă : (i) orice substanţă sau combinare de substanţe prezentate pentru tratarea 
sau prevenirea unei maladii la oameni; sau (ii) orice substanţă sau combinare de substanţe care pot fi administrate oamenilor în vederea 

diagnosticării medicale sau recondiţionării, corectării sau modificării funcţiilor fiziologice ale oamenilor.  
Produsele medicinale includ, de exemplu, produse medicinale chimice, produse medicinale biologice (de exemplu, vaccinuri, 

(anti)toxine) inclusiv produse medicinale derivate din sângele şi plasma umană, produse medicinale pentru terapia avansată (de 

exemplu,produse medicinale pentru terapia genetică, produse medicinale pentru terapia celulară), produse fito-medicinale, radio-

farmaceutice. 
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(a) timp de cel puţin cinci ani de la data primei aprobări de introducere pe piaţă pe teritoriul unei Părţi, nici unei persoane 

fizice sau juridice, publice sau private, alteia decât persoana care a prezentat informaţiile nedezvăluite, nu i se va permite să 

se bazeze direct sau indirect pe aceste date în favoarea unui solicitant ulterior care doreşte să obţină autorizaţia de 

introducere pe piaţă a unui medicament, cu excepţia cazului în care solicitantul care a furnizat efectiv datele şi-a exprimat 

consimţământul în acest sens; 

(b) timp de cel puţin 7 ani de la data acordării autorizaţiei de comercializare de către Partea vizată, nu va fi acordată o 

astfel de autorizaţie în favoarea unui solicitant ulterior, cu excepţia cazului în care cel din urmă prezintă datele sale sau 

datele utilizate cu acordul titularului primei autorizaţii, care întrunesc aceleaşi cerinţe ca şi în cazul primei autorizaţii. 

Produsele înregistrate fără prezentarea unor astfel de date vor fi scoase de pe piaţă până când cerinţele în cauză nu vor fi 

îndeplinite. 

3. Perioada de 7 ani menţionată la alineatul 2(b) va fi prelungită până la cel mult 8 ani în cazul în care în cursul 

primilor 5 ani după obţinerea autorizaţiei titularul a obţinut autorizaţie pentru una sau mai multe indicaţii terapeutice care se 

consideră că au un beneficiu clinic mai semnificativ în raport cu terapiile existente.  

4. Dispoziţiile prezentului Articol nu vor avea efect retroactiv. Prin urmare, acestea nu for afecta comercializarea 

medicamentelor autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului Acord. 

5. Republica Moldova îşi asumă obligaţia de a armoniza legislaţia referitoare la protecţia medicamentelor cu 

legislația Uniunii Europene cu un termen-limită ce va fi stabilit de Comitetul de asociere reunit în configuraţia pentru 

comerţ, conform celor prevăzute la Articolul 438(4) din prezentul Acord. 
 

Articolul 316 

Protecţia datelor privind produsele de protecţie a plantelor 

1. Părţile stabilesc cerinţele în materie de siguranţă şi eficacitate înainte de a autoriza introducerea pe piaţă a 

produselor de protecţie a plantelor. 

2. Părţile recunosc dreptul temporar al autorului unui raport de testare sau de studiu prezentat pentru prima dată în 

vederea obţinerii unei autorizaţii de introducere pe piaţă a unui produs de protecţie a plantelor.  

În această perioadă, raportul de testare sau de studiu nu va fi utilizat în favoarea unei alte persoane care doreşte să 

obţină o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui produs de protecţie a plantelor, cu excepţia cazului în care 

primul solicitant şi-a exprimat consimţământul explicit în acest sens.  

3. Părţile stabilesc condiţiile care trebuie îndeplinite de raportul de testare sau de studiu după cum urmează: 

(a) să fie necesare pentru autorizarea sau pentru un amendament la autorizare în vederea permiterii utilizării pentru alte 

plante, şi 

(b) să fie certificat în conformitate cu principiile de bune practici de laborator sau cu buna practică experimentală. 

4. Perioada de protecţie a datelor trebuie să fie de cel puţin 10 ani de la data primei autorizaţii de pe teritoriul Părţii în 

cauză. Părţile pot să decidă să prelungească perioada de protecţie pentru produsele de protecţie a plantelor cu risc scăzut 

(până la 13 ani). 

5. Părţile pot să decidă extinderea perioadelor menţionate la alineatul 3 cu încă 3 luni pentru fiecare prelungire a 

autorizaţiei pentru utilizări minore,
6
în cazul în care titularul autorizaţiei depune cerere pentru astfel de autorizaţii în ultimii 5 

ani după eliberarea primei autorizaţii. În astfel de situaţii, perioada totală de protecţie nu poate să depăşească în niciun caz 

13 ani. Pentru produsele de protecţie a plantelor cu risc scăzut, perioada totală de protecţie nu poate să depăşească în niciun 

caz 15 ani.  

                                                           
6În sensul acestui Articol, utilizare minoră este utilizarea unui produs de protecţie a plantelor pe teritoriul unei părţi pe plantele sau produsele vegetale cultivate la 

scară mică în partea respectivă sau cultivate la scară mare pentru a satisface onecesitate fitosanitară cucaracter de excepţie. 
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6. Un test sau un studiu este protejat, de asemenea, dacă este necesar pentru reînnoirea sau revizuirea unei autorizaţii. 

În aceste cazuri, datele sunt protejate pe o perioadă de 30 de luni. 

Articolul 317  

 Soiuri de plante 

Părţile vor asigura protecţiei soiurilor de plante în conformitate cu Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de 

plante (UPOV), inclusiv excepţia opţională de la dreptul multiplicatorului, după cum se menţionează la articolul 15.2 din 

Convenţia menţionată şi vor coopera în vederea promovării şi punerii în aplicare a acestor drepturi.  

 

Asigurarea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală 

Articolul 318  

Obligaţii generale 

1. Părţile reafirmă angajamentele luate în temeiul Acordului TRIPS şi, în special, a părţii III a acestuia, şi prevăd 

următoarele măsuri, proceduri şi acţiuni corective suplimentare necesare pentru asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală
7
. 

2. Aceste măsuri, proceduri şi acţiuni corective sunt adecvate şi echitabile, fără a fi complicate sau costisitoare inutil 

sau a impune termene-limită nerezonabile sau amânări nemotivate.  

3. De asemenea, măsurile şi despăgubirile vor fi eficiente, proporţionale şi disuasive şi se vor aplica astfel încât să se 

evite crearea de bariere în calea comerţului legitim şi să se prevadă garanţii împotriva utilizării lor abuzive.  
 

Articolul 319  

Solicitanţii eligibili 

Părţile recunosc următoarele ca persoane eligibile să solicite aplicarea măsurilor, procedurilor şi acţiunilor corective 

menţionate în prezenta Secţiune şi în partea III din Acordul TRIPS: 

(a) titularii de drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei aplicabile; 

(b) toate celelalte persoane autorizate să utilizeze drepturile respective, în special, beneficiarii de licenţe, în măsura în 

care acest lucru este permis şi în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei aplicabile;  

(c) organismele de apărare a intereselor profesionale care sunt recunoscute periodic ca având dreptul de a-i reprezenta 

pe titularii drepturilor de proprietate intelectuală, în măsura în care acest lucru este permis şi în conformitate cu dispoziţiile 

legislaţiei aplicabile;  

(d) organismele de gestionare colectivă a drepturilor de proprietate intelectuală care sunt recunoscute periodic ca 

având dreptul de a-i reprezenta pe titularii drepturilor de proprietate intelectuală, în măsura în care acest lucru este permis şi 

în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei aplicabile.  
 

                                                           
7În sensul prezentei Secţiuni, noţiunea de „drepturi de proprietate intelectuală" vor cuprinde cel puţin următoarele drepturi: dreptul de autor, drepturile conexe dreptului de 

autor, dreptul sui generis al autorului de baze de date, drepturile creatorilor de topografii ale produselor din materiale semiconductoare, drepturile conferite de marcă, 

drepturile asupra desenelor şi modelelor, drepturile de brevet, inclusiv drepturile derivate din certificatele de protecţie suplimentară, indicaţiile geografice, drepturile 

referitoare la modelele de utilitate, drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante, denumirile comerciale, dacă sunt protejate ca drepturi exclusive de legislaţia 
naţională în cauză.  
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Sub-secţiunea 1 

Punerea în aplicare a sancțiunilor civile 

Articolul 320  

Elemente de probă 

1. Părţile vor asigura faptul că înainte chiar de introducerea unei acțiuni pe fond, autoritățile judecătorești 
competente pot, la cererea unei părți care a prezentat dovezi în mod rezonabil accesibile și suficiente în sprijinul pretențiilor 

sale privind încălcarea drepturilor sale de proprietate intelectuală sau iminența unei astfel de încălcări, să dispună 

întreprinderea unor măsuri provizorii rapide și eficiente pentru a conserva dovezile pertinente referitoare la încălcarea 

menționată, sub rezerva asigurării protecției informațiilor confidențiale. 

2. Astfel de măsuri pot să includă descrierea detaliată cu sau fără prelevare de eșantioane sau sechestrul fizic al 

mărfurilor în litigiu și, în cazurile corespunzătoare, al materialelor și instrumentelor utilizate pentru a produce și/sau a 

distribui aceste mărfuri, precum și documentele care se referă la ele. Aceste măsuri sunt luate, dacă este cazul, fără audierea 

celeilalte părți, în special atunci când orice întârziere este susceptibilă să provoace o vătămare ireparabilă titularului 

dreptului sau atunci când există riscul, care poate fi demonstrat, de distrugere a dovezilor. 
 

Articolul 321 

Dreptul la informare 

1. Părţile se asigură ca, în cadrul unei acţiuni referitoare la încălcarea unui drept de proprietate intelectuală şi ca 

răspuns la o cerere justificată şi rezonabilă a titularului de drepturi, autorităţile judecătoreşti competente să poată 

dispune ca informaţiile privind originea şi reţelele de distribuţie a mărfurilor sau a serviciilor care încalcă un drept 

de proprietate intelectuală să fie furnizate de contravenient şi/sau de orice altă persoană care: 

(a) a fost găsită că deţine în scop comercial mărfuri care aduc atingere unui drept; 

(b) a fost găsită că foloseşte în scop comercial servicii care aduc atingere unui drept; 

(c) a fost găsită că prestează în scop comercial servicii utilizate în activităţi care aduc atingere unui drept; sau 

(d) a fost semnalată de către o persoană menţionată la literele (a), (b) sau (c) de la prezentul alineat că a intervenit în 

producerea, fabricarea sau distribuirea bunurilor sau în prestarea serviciilor. 

2. Informaţiile menţionate la alineatul 1 cuprind, după caz: 

(a) numele şi adresele producătorilor, fabricanţilor, distribuitorilor, prestatorilor şi ale celorlalţi titulari anteriori ai 

mărfurilor sau serviciilor, precum şi ale angrosiştilor şi ale vânzătorilor cu amănuntul destinatari; 

(b) informaţii privind cantităţile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum şi preţul obţinut pentru 

mărfurile sau serviciile în cauză. 

3.        Dispoziţiile alineatelor 1 şi 2 se aplică fără a aduce atingere altor dispoziţii legale în temeiul cărora: 

(a) se acordă titularului dreptul de a primi o informaţie mai cuprinzătoare; 

(b) este reglementată utilizarea în materie civilă sau penală a informaţiilor comunicate în conformitate cu dispoziţiile 

prezentului Articol; 

(c) este reglementată răspunderea pentru abuzul privind dreptul la informaţie; sau 

(d) se acordă posibilitatea de a refuza furnizarea de informaţii care ar constrânge o persoană prevăzută la alineatul 1 să 

recunoască propria participare sau participarea rudelor apropiate la o încălcare a unui drept de proprietate intelectuală; sau 

(e) reglementează protecţia confidenţialităţii surselor de informaţii sau prelucrarea datelor cu caracter personal.  
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Articolul 322 

Măsuri provizorii şi asiguratorii  

1. Părţile se asigură că autorităţile judiciare pot, la cererea reclamantului, să dispună măsuri provizorii în scopul de a 

preveni orice încălcare iminentă a unui drept de proprietate intelectuală sau să interzică cu titlu provizoriu ca încălcarea 

presupusă a dreptului respectiv să mai continue, recurgând, eventual, la penalităţi cu titlu cominatoriu prevăzute de legislaţia 

naţională, sau să subordoneze o astfel de continuare constituirii de garanţii destinate să asigure despăgubirea titularului 

dreptului. De asemenea, măsurile provizorii pot fi luate, în aceleaşi condiţii, împotriva unui intermediar ale cărui servicii 

sunt utilizate de către un terţ în scop de încălcare a unui drept de proprietate.  

2. Măsurile provizorii pot fi luate, de asemenea, în vederea sechestrării sau a restituirii bunurilor bănuite că ar aduce 

atingere unui drept de proprietate intelectuală pentru a împiedica introducerea sau circulaţia lor în circuitele comerciale. 

3. În cazul unei încălcări săvârşite la nivel comercial, Părţile se vor asigura că, în cazul în care solicitantul dovedeşte 

că există circumstanţe care ar pune în pericol recuperarea daunelor, autorităţile judiciare pot să dispună confiscarea cu titlu 

asiguratoriu a bunurile mobile şi imobile ale persoanei care se presupune că a încălcat un drept protejat, inclusiv blocarea 

conturilor bancare şi a altor active. În acest scop, autorităţile competente pot să dispună comunicarea unor documente 

bancare, financiare sau comerciale sau accesul corespunzător la informaţiile relevante. 

Articolul 323 

Măsuri corective 

1.  Părţile se vor asigura de faptul că autorităţile judiciare competente pot să dispună, la cererea solicitantului şi fără a 

aduce atingere daunelor-interese datorate titularului dreptului ca urmare a încălcării săvârşite, şi fără despăgubiri de 

vreun fel, retragerea din circuitele comerciale, scoaterea definitivă din circuitele comerciale sau distrugerea 

bunurilor care fac obiectul încălcării unui drept de proprietate intelectuală. Dacă este cazul, autorităţile judiciare 

competente pot, de asemenea, dispune distrugerea materialelor şi a instrumentelor utilizate, în principal, pentru 

crearea sau fabricarea acestor bunuri.  

2.  Autorităţile judiciare vor dispune ca măsurile respective să fie puse în aplicare pe contul persoanei care a încălcat 

un drept protejat, cu excepţia cazului în care există motive speciale care să împiedice materializarea acestui 

deziderat. 

Articolul 324  

Acţiuni în încetare Ordonanţe 

Părţile se vor asigura de faptul că, atunci când s-a constatat, printr-o hotărâre judecătorească, o încălcare a unui drept de 

proprietate intelectuală, autorităţile judiciare pot să interzică, printr-o  ordonanţă, persoanei care a încălcat dreptul respectiv, 

continuarea acţiunii sale de încălcare.  

Articolul 325 

Măsuri de alternativă  

Părţile pot să prevadă că, în cazurile în care este necesar şi la cererea persoanei susceptibile să facă obiectul măsurilor 

prevăzute la Articolele 323 şi/sau 324 din prezentul Acord, autorităţile judiciare competente pot dispune plata unei 

despăgubiri băneşti în favoarea reclamantului în loc să aplice măsurile prevăzute la articolele sus-menţionate, în cazul în 

care persoana respectivă a acţionat fără intenţie şi fără neglijenţă, dacă aplicarea măsurilor respective ar cauza acelei 

persoane un prejudiciu disproporţionat şi dacă despăgubirile băneşti acordate reclamantului par a fi, în mod rezonabil, 

satisfăcătoare.  

Articolul 326  

Daune-interese 
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1. Părţile se vor asigura de faptul că autorităţile judiciare, la solicitarea reclamantului, pot dispune ca reclamatul care, 

știind sau având motive rezonabile pentru a ști, s-a angajat într-o activitate de încălcare a drepturilor, să plătească 

titularului dreptului daune-interese corespunzătoare în scopul de a compensa prejudiciul pe care titularul dreptului 

l-a suferit în urma încălcării. Pentru a determina valoarea daunelor-interese pentru încălcarea drepturilor de 

proprietate intelectuală, autoritățile judiciare ale unei părți dispun de autoritatea: 

(a) de a lua în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, inclusiv pierderea 

câştigurilor suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de 

proprietate intelectuală şi, după caz, alte elemente decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului 

dreptului de către încălcarea respectivă; sau 

(b) cu titlu de alternativă pentru litera (a), de a stabili, după caz, o sumă forfetară pentru daune-interese, pe baza unor 

elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate dacă persoana care a încălcat 

un drept de proprietate intelectuală ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală în cauză.  

2. În cazul în care persoana care a încălcat un drept de proprietate intelectuală a desfăşurat o activitate de încălcare a 

dreptului, fără a avea cunoştinţă sau fără a avea motive justificate de a avea cunoştinţă de acest fapt, părţile pot să 

prevadă că autorităţile judiciare pot dispune în favoarea persoanei care a încălcat dreptul protejat recuperarea 

beneficiilor sau plata daunelor-interese care pot fi prestabilite.  

 

Articolul 327 

Cheltuieli de judecată 

Părţile se vor asigura de faptul că partea care a pierdut cazul suportă cheltuielile judiciare rezonabile şi proporţionale, 

precum şi alte cheltuieli efectuate de partea care a avut câştig de cauză, cu excepţia situaţiei în care principiile de echitate nu 

permit acest lucru. 

Articolul 328 

Publicarea hotărârilor judecătoreşti 

Părţile se asigură că, în cadrul acţiunilor în justiţie introduse pentru încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, 

autorităţile judiciare pot să dispună, la cererea reclamantului şi pe cheltuiala persoanei care a încălcat dreptul protejat, 

măsuri corespunzătoare destinate difuzării informaţiei privind hotărârea judecătorească, inclusiv afişarea acesteia, precum şi 

publicarea integrală sau parţială a hotărârii. 

Articolul 329  

Prezumția calității de autor sau de titular al dreptului  

În sensul aplicării măsurilor, procedurilor şi remediilor prevăzute de prezenta Secţiune: 

(a) pentru ca autorul unei opere literare sau artistice să fie, până la proba contrară, considerat ca atare şi admis, prin 

urmare, să iniţieze proceduri împotriva nerespectării drepturilor, este suficient ca numele său să fie menţionat pe operă în 

modul obişnuit;  

(b) litera (a) din prezentul Articol se aplică mutatis mutandis titularilor de drepturi conexe dreptului de autor în ceea 

ce priveşte obiectul lor protejat.  

Sub-secţiunea 2  

Alte dispoziţii 

Articolul 330 

Măsuri frontaliere / de frontieră 
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1.  În lipsa unor dispoziţii contrare prevăzute în prezenta Subsecţiune, Părţile adoptă proceduri destinate să permită 

unui titular al unui drept, care are motive justificate să suspecteze că ar putea avea loc activităţi de import, export, 

reexport, intrare sau ieşire de pe teritoriul vamal, plasare sub regim vamal suspensiv sau introducere într-o zonă 

liberă sau într-un antrepozit liber a unor mărfuri care fac obiectul unei încălcări a dreptului de proprietate 

intelectuală,
8
să adreseze o cerere scrisă autorităţilor competente, administrative sau judiciare, prin care să solicite 

autorităţilor vamale să suspende punerea în liberă circulaţie sau să reţină mărfurile respective. 

2. Părţile prevăd că, atunci când autorităţile vamale, în cursul desfăşurării activităţii lor şi înainte ca o cerere să fi fost 

depusă de un titular al unui drept sau să fi fost acordată, au motive suficiente de a suspecta că mărfurile încălcă un drept de 

proprietate intelectuală, ele pot să suspende punerea în liberă circulaţie a mărfurilor sau să le reţină pentru a permite 

titularului dreptului să depună o cerere de intervenţie, în conformitate cu alineatul 1.  

3. Orice drept sau obligaţie referitoare la importator stabilite în legislaţia naţională şi în Secţiunea 4 din partea III a 

acordului TRIPS se aplică şi pentru exportator sau pentru titularul mărfurilor.  

4. Părţile prevăd ca autoritățile sale competente să ceară unui titular al dreptului care solicită procedurile descrise la 

alineatul 1 să furnizeze dovezi adecvate pentru a convinge autoritățile competente că, în temeiul legislației Părții care 

furnizează procedurile, există, prima facie, o încălcare a unui drept de proprietate intelectuală al titularului dreptului și să 

furnizeze informații suficiente despre care se poate aștepta în mod rezonabil să fie în posesia titularului dreptului pentru a 

permite autorităților competente să recunoască ușor mărfurile suspecte. Cerința de a furniza informații suficiente nu 

descurajează în mod nerezonabil recursul la procedurile descrise la alineatul 1. 

5. În vederea determinării cazului în care a fot adusă atingere unui drept de proprietate intelectuală, oficiul vamal va 

informa titularul dreptului, la solicitarea acestuia și, în cazul în care sunt cunoscute,numele și adresa expeditorului, a 

destinatarului sau a titularului de mărfuri, țara de origine a mărfurilor și numele și adresa producătorului de mărfuri 

suspectate de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală.  

Oficiul vamal va oferi posibilitate solicitantului de a inspecta mărfurile a căror liber de vamă a fost suspendat sau 

care au fost reţinute. În procesul de inspectare a mărfurilor oficiul vamal poate preleva probe şi pe care le 

transmite sau trimite titularului de drept, la solicitarea acestuia, numai pentru scopuri de examinare şi facilitare a 

procedurii ulterioare.   

6. Autorităţile vamale vor fi active în planificarea orientativă şi identificarea livrărilor suspecte că ar aduce atingere 

unui drept de proprietate intelectuală pe baza tehnicilor de evaluare a riscurilor. Autorităţile vamale vor institui sisteme 

pentru cooperare strânsă cu titularii de drepturi, inclusiv mecanisme eficace de colectare a informaţiilor pentru analiza 

riscului.  

7. Părţile convin să coopereze în vederea eliminării comerţului internaţional cu mărfuri care aduc atingere drepturilor 

de proprietate intelectuală. În special, în acest scop, acestea urmează să facă schimb de informaţii, după caz, şi să asigure 

                                                           
8În sensul prezentei dispoziţii, „mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietateintelectuală" înseamnă: 

(a) „mărfuri contrafăcute", şi anume: 
(i) mărfuri, inclusiv ambalajele lor, pe care este aplicată fără autorizare o marcă identică cu o marcă înregistrată în mod corespunzător pentru 

acelaşi tip de mărfuri sau care nu poate fi distinsă, în aspectele sale esenţiale, de o astfel de marcă şi care, prin urmare, încalcă drepturile 

titularului mărcii; 
(ii) orice simbol al unei mărci (logo, etichetă, autocolant, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie), chiar prezentat separat, 

care se află în aceeaşi situaţie ca mărfurile menţionate la punctul (i); 

(iii) ambalajele care poartă mărcile unor mărfuri contrafăcute, prezentate separat, care se află în aceleaşi condiţii care se aplică mărfurilor 
menţionate la punctul (i); 

(b) „mărfuri piratate" şi anume mărfuri care reprezintă sau conţin copii realizate fără acordul titularului sau al unei persoane autorizate în mod 

corespunzător, în ţara de fabricaţie, de către titularul unui drept de autor sau drept conex sau al unui drept asupra unui desen sau model industrial, 
înregistrat sau nu în legislaţia naţională; 

(c) mărfuri care, potrivit legislaţiei părţii în care se face cererea de intervenţie a autorităţilor vamale, aduc atingere: 

(i) unui brevet; 
(ii) unui certificat de protecţie suplimentară; 

(iii) unui drept de proprietate asupra unui soi de plante; 

(iv) unui desen sau model industrial; 
(v) unei indicaţii geografice. 
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cooperarea dintre autorităţile lor competente cu privire la comerţul cu mărfuri care aduc atingere drepturilor de proprietate 

intelectuală.  
 

8. Pentru mărfurile în regim de tranzit pe teritoriul unei Părţi destinat teritoriului celeilalte Părţi, prima asigură cu 

informaţii pe cea de a doua în vederea sistării livrării mărfurilor suspecte că aduc atingere unui drept de proprietate 

intelectuală. 

9. Fără a aduce atingere altor forme de cooperare, Protocolului III privind asistenţa administrativă reciprocă în 

aspecte vamale va fi aplicabil cu referinţă la alineatele 7 şi 8 în ceea ce priveşte încălcarea legislaţiei vamale conexe 

drepturilor de proprietate intelectuală.  

10. Subcomitetul vamal menționat la Articolul 200 din prezentul Acord va acţiona în calitate de comitet responsabil 

pentru asigurarea bunei funcţionări şi punerii în aplicare a prezentului Articol. 

Articolul 331  

Coduri de conduită 

1.        Părţile încurajează: 

a) elaborarea de către asociaţiile sau organizaţiile profesionale a unor coduri de conduită destinate să contribuie la 

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală; şi 

b) prezentarea către autorităţile competente ale Părţilor a proiectelor de coduri de conduită, precum şi a evaluărilor 

aplicării acestor coduri de conduită. 

Articolul 332 

Cooperare 

1. Părţile convin să coopereze în vederea sprijinirii punerii în aplicare a angajamentelor şi obligaţiilor luate în temeiul 

prezentului Capitol. 

2. Sub rezerva dispoziţiilor Titlului VI (Asistenţă financiară, dispoziţii antifraudă şi de control) din prezentul Acord, 

domeniile de cooperare includ, dar nu se limitează la următoarele activităţi: 

 

(a) schimb de informaţii privind cadrul legal referitor la drepturile de proprietate intelectuală şi normele relevante în 

materie de protecţie şi de asigurare a respectării; schimb de experienţă cu privire la progresul legislativ în domeniile vizate; 

(b) schimb de experienţă şi informaţii cu privire la asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală; 

(c) schimb de experienţă privind asigurarea aplicării la nivel central şi sub-central de către autorităţile vamale, 

poliţieneşti, administrative şi judiciare; coordonarea pentru prevenirea exporturilor de mărfuri contrafăcute, inclusiv cu alte 

ţări; 

(d) consolidarea capacităţilor; schimb de personal şi formarea personalului; 

(e) promovarea şi diseminarea informaţiilor privind drepturile de proprietate intelectuală, inter alia, în mediile de afaceri 

şi în societatea civilă; sensibilizarea consumatorilor şi a titularilor de drepturi; 

(f) îmbunătăţirea cooperării instituţionale, de exemplu, între oficiile pentru proprietate intelectuală; 

(g) promovarea activă a sensibilizării şi a educării publicului larg în ceea ce priveşte politicile legate de drepturile de 

proprietate intelectuală; elaborarea unor strategii eficiente pentru a identifica publicul-cheie şi a crea programe de 

comunicare pentru a sensibiliza consumatorii şi mijloacele de informare în masă cu privire la impactul încălcării drepturilor 

de proprietate intelectuală, inclusiv riscul pentru sănătate şi securitate şi legătura cu criminalitatea organizată. 
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CAPITOLUL 10 
 

CONCURENȚA 

Secțiunea 1 

Antitrust și fuziuni 
 

 
 
 
 
 

Pentru scopurile acestei Secțiuni: 

Articolul 333 
 

Definiții

 

1. noțiunea “autoritatea în domeniul concurenței” înseamnă pentru Uniune "Comisia  

Europeană"; iar pentru Republica Moldova - "Consiliul Concurenței". 
 

2.         noțiunea "legile în domeniul  concurenței" înseamnă: 
 

(a)     pentru Uniune,Articolele101,102 ș i  106 ale TFUE,Regulamentul 

Conciliului(EC) nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor dintre întreprinderi 

și regulamentele sau amendamentele pentru aplicarea acestora; 
 

(b) pentru RepublicaMoldova ,Legea privind concurența nr. 183din 11iulie2012și 
regulamentele sau amendamentele pentru aplicarea acesteia;precum și 

 

(c)    orice schimbări în instrumentele menționate mai sus,  care pot interveni după 

intrarea în vigoare a prezentului Acord. 
 

 

Articolul 334 
 

Principiile 
 

Părțile recunosc importanța concurenței libere și nedenaturate în relațiile lor de comerț. Părțile 

recunosc că practicile de afaceri anti-competitive au potențialul de a denatura funcționarea 

adecvată a piețelor și submina beneficiile liberalizării comerțului. 
 

 

Articolul 335 
 

Implementarea 
 

1. Fiecare Parte va menține pe teritoriul său, respectiv, legi cuprinzătoare cu privire la 

concurență, care abordează în mod efectiv acordurile anti-concurențiale și practicile 

concertate și comportamentul anti-concurențial unilateral al întreprinderilor cu putere 

dominantă pe piață și care asigură controlul efectiv al concentrărilor. 
 

2. Fiecare Parte va menține o autoritate independentă din punct de vedere operațional, 

cu resurse umane și financiare adecvate pentru a aplica eficient legile cu privire la 

concurență menționate mai sus. 
 

3. Părțile recunosc importanța aplicării legilor lor respective cu privire la concurență în 

mod transparent și nediscriminatoriu, respectând principiile echității procedurale și 
drepturile la apărare ale întreprinderilor vizate. 
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Articolul 336 
 

Monopolurile de stat, întreprinderile publice și întreprinderile cărora li s-au conferit 

drepturi speciale sau exclusive 
 

1. Nimic din acest Capitol nu împiedică o Parte să desemneze sau să mențină monopoluri 

de stat, întreprinderi publice sau să confere întreprinderilor drepturi speciale sau 

exclusive în conformitate cu legile lor respective. 
 

2. În ceea ce privește monopolurile de stat cu caracter comercial, întreprinderile publice și 
întreprinderile cărora li s-au conferit drepturi speciale sau exclusive, fiecare Parte va 

asigura ca aceste întreprinderi să fie supuse legilor cu privire la concurență menționate 

mai sus, în măsura în care aplicarea acestor legi nu împiedică, în drept sau în fapt, 

îndeplinirea sarcinilor speciale de interes public atribuite întreprinderilor în cauză. 
 

 

Articolul 337 
 

Cooperarea și schimbul de informații 
 

1. Părțile recunosc importanța cooperării și coordonării dintre autoritățile lor concurențiale 

respective pentru a consolida aplicarea efectivă a normelor cu privire la concurență și 
realiza obiectivele prezentului Acord prin promovarea concurenței și reducerea 

comportamentului anti-concurențial în afaceri sau tranzacțiilor anticoncurențiale. 
 

2. Pentru acest scop, fiecare autoritate responsabilă de concurență poate informa cealaltă 

autoritate de concurență despre dorința sa de a coopera în legătură cu activitatea de 

aplicare a oricărei dintre părți. Nici una dintre Părți nu va fi împiedicată să aprobe decizii 

în mod autonom cu privire la chestiunile supuse cooperării. 
 

3. Cu scopul de a facilita aplicarea efectivă a legilor lor respective cu privire la concurență, 

autoritățile responsabile de concurență pot face schimb de informație ne-confidențială. 

Tot schimbul de informații va fi supus standardelor de confidențialitate aplicabile în 

fiecare dintre Părți.Ori de câte ori Părțile vor face schimb de informație în baza 

acestui Articol,acestea vor lua în considerație restricțiile impuse de cerințele față de 

secretul profesional sau de afaceri din jurisdicțiile lor respective. 
 

 

Articolul 338 
 

Soluționarea  

diferendelor 
 

Prevederile privind mecanismul de soluționare a diferendelor din Capitolul 14 (Soluționarea l 

diferendelor), Titlul V (Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord nu se aplică la 

această Secțiune. 
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Secțiunea 2 
 

Ajutorul de stat 
 

 

Articolul 339 
 

Principiile generale și domeniul de aplicare 
 

1. Ajutorul de stat acordat de Republica Moldova sau de Uniune, sau prin resursele uneia 

dintre acestea, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența 

prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producerii anumitor produse și servicii care 

afectează comerțul dintre Părți va fi incompatibil cu prezentul Acord. 
 

2. Acest Capitol nu se aplică la ajutorul de stat acordat sectorului pisciculturii, produselor 

              prevăzute în Anexa 1 la Acordul OMC cu privire la agricultură sau la alte ajutoare  

            prevăzute în Acordul OMC cu privire la Agricultură. 
 

 

Articolul 340 
 

Evaluarea ajutorului de stat 
 

1. Ajutorul de stat este evaluat în baza criteriilor care decurg din aplicarea regulilor de 

concurență aplicabile în UE, în particular din Articolul107 al TFUE și instrumentele 

interpretative adoptate de instituțiile UE, inclusiv din jurisprudența relevantă a Curții de 

Justiție a UE. 
 

2. Obligațiile care derivă din acest Articol se aplică în termen de cinci ani din data 

intrării în vigoare a prezentului Acord . 
 

 

Articolul 341 
 

Legislația și autoritatea responsabilă pentru ajutorul de stat 
 

1. Părțile vor adopta sau menține, după caz, legislația pentru controlul ajutorului de stat. 

Părțile de asemenea vor crea sau menține, după caz, o autoritate independentă din punct 

de vedere operațional, cu competențe necesare pentru controlul ajutorului de stat. 

Această autoritate va avea, interalia, competența de autorizare a schemelor ajutorului 

de stat și măsurilor individuale de acordare a ajutoarelor de stat, precum și competențe 

de a dispune recuperarea ajutorului de stat care a fost acordat în mod nelegitim. 
 

2. Obligațiile ce derivă din acest Articolul vor fi îndeplinite în termen de doi ani din data 

intrării în vigoare a prezentului Acord. 
 

3. Orice scheme ale ajutorului de stat instituite înainte de crearea autorității responsabile 

pentru controlul ajutorului de stat vor fi armonizate în termen de opt ani din momentul 

intrării în vigoare a prezentului Acord. Fără a aduce atingere altor capitole din prezentul 

Acord, perioada de armonizare va fi extinsă pentru o perioadă maximală de până la zece 

ani din momentul intrării în vigoare a prezentului Acord în ce privește schemele 

ajutorului de stat instituite în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la 

zonele economice libere nr. 440-XV din 27iulie2001. 
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Articolul 342 
 

Transparența 
 

1. Fiecare Parte va asigura transparența în domeniul ajutoarelor de stat. Pentru acest 

scop,fiecare Parte va raporta, de la 1 ianuarie 2016, celeilalte Părți, la fiecare doi ani, 

respectând metodologia și prezentarea studiului anual al UE cu privire la ajutorul de 

stat. Acest raport se consideră drept fiind prezentat dacă informația relevantă este 

pusă la dispoziție de către Părți sau din numele lor pe o pagină web accesibilă 

publicului. 
 

2. Ori de câte ori o Parte consideră că relațiile sale de comerț sunt afectate de un caz 

individual de ajutor de stat acordat de cealaltă Parte, Partea vizată poate solicita de la 

cealaltă Parte să ofere informație cu privire la cazul individual de ajustor de stat. 
 

 

Articolul 343 
 

Confidențialitatea 
 

La efectuarea schimbului de informații în conformitate cu acest Capitol Părțile vor lua în 

considerație restricțiile impuse prin cerințele față de secretul profesional și de afaceri. 
 

 

Articolul 344 
 

Clauza de revizuire 
 

Părțile vor revizui în mod constant aspectele menționate în acest Capitol. Fiecare parte poate 

sesiza configurația Comisiei de Asociere în Comerț pe marginea acestor aspecte, precum este 

stabilit în Articolul438(4) al prezentului Acord. Părțile convin să analizeze progresul înregistrat 

în implementarea acestui Capitol odată la doi ani după intrarea în vigoare a prezentului Acord, 

doar dacă Părțile nu convin altfel. 
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CAPITOLUL 11 
 

COMERŢUL CU ENERGIA   
 

 
 
 
 
 

Pentru scopurile acestui Capitol: 

Articolul 345 
 

Definiții 

 

1. noțiunea "produse energetice" înseamnă țiței (cod SA:27.09), gaz natural (cod SA: 

27.11)și energie electrică(cod SA:27.16); 
 

2. noțiunea "infrastructură fixă" înseamnă orice rețea de transportare sau distribuție, 

instalație de gaze naturale lichefiate sau instalație de înmagazinare, conform celor 

definite în Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr.2003/55/EC din 26 

iunie2003 cu privire la regulile comune pentru piața internă de gaze naturale (Directiva 

2003/55) și în Directiva Parlamentului European și Consiliului nr. 2003/54/EC din 26 

iunie2003, cu privire la regulile comune pentru piața internă de energie 

electrică(Directiva2003/54); 
 

3. noțiunea "transport" înseamnă transportare și distribuție, conform celor definite în  

Directiva nr. 2003/54 și Directiva nr. 2003/55, și transportul petrolului prin conducte; 
 

4. noțiunea “luare neautorizată”înseamnă orice activitate care constă din însușirea ilicită a 

produselor energetice din infrastructura fixă. 
 

 

Articolul 346 
 

Prețurile interne reglementate 
 

1. În conformitate cu Protocolul de Aderare a Republicii Moldova l a  Comunitatea 

Energetică, prețul de livrare a gazelor și electricitate pentru consumatorii ne-casnici 

este determinat doar de cerere și ofertă. 
 

2. Prin derogare de la alineatul 1, o Parte poate impune în interesul economic general
32 

o 

obligație asupra întreprinderilor care se referă la prețul de livrare a gazului natural și 
energiei electrice(denumit în continuare "preț reglementat"). În cazul în care 

consumatorii ne-casnici nu sunt în stare să convină cu un furnizor asupra unui preț 
pentru energia electrică sau gazul natural care este mai mic sau egal cu pre țul 

reglementat pentru gazul natural sau electricitate, consumatorii ne-casnici au dreptul 

să încheie un contract de furnizare a electricității sau gazului natural cu un furnizor la 

condițiile și obligațiile de preț reglementat. În orice caz, consumatorii ne-casnici sunt 

liberi să negocieze și să semneze un contract cu orice furnizor alternativ. 
 

3. Partea care impune o obligație în conformitate cu alineatul 2asigură ca obligația 

respectivă să fie clar definită, transparentă, nediscriminatorie, verificabilă și pe o durată 

limitată. La impunerea unei astfel de obligație, Partea va garanta de asemenea 

egalitatea accesului pentru alte întreprinderi la consumatori. 
 
 
 
 

 
32

Fraza "interesul economic general" est e in t erpre ta tă  în  ace la ș i  mod ca  ș i  în  Articolul106 a l  TFUE și în particular în conformitate cu 

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
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4. În cazul în care prețul la care gazul natural și electricitate sunt comercializate pe piața 

internă este reglementat de o Parte, aceasta asigură ca metodologia de calculare a prețului 

reglementat să fie publicată înainte de intrarea în vigoare a prețului reglementat 

respectiv. 
 

 

Articolul 347 
 

Interzicerea sistemului dual de stabilire a prețurilor 
 

1. Fără a aduce atingere posibilității de impunere a prețurilor reglementate în conformitate 

cu paragrafele 2și 3 ale Articolului346al prezentului Acord, o Parte, sau o autoritate de 

reglementare a unei Părți, nu va adopta sau menține o măsură care rezultă dintr-un preț 
mai înalt pentru exporturile de produse energetice pentru cealaltă Parte decât prețul 

perceput pentru astfel de produse atunci când acestea sunt destinate pentru consumul 

intern. 
 

2. Partea exportatoare va oferi la cererea celeilalte Părți dovezi pentru faptul că un preț 
diferit pentru aceleași produse energetice realizate pe piața locală și pentru export nu 

rezultă dintr-o măsură interzisă prin alineatul 1. 
 

 

Articolul 348 
 

Tranzitul 
 

Părțile vor întreprinde orice măsuri necesare pentru facilitarea tranzitului, în concordanță cu 

principiul libertății de tranzit și în conformitate cu Articolele V.1,V.2,V.4 și V.5 ale Acordului 

General privind Tarifele și Comerțul (GATT) din 1994 și cu Articolele 7.1 și 7.3 ale Tratatului 

privind Carta Energiei, care sunt incorporate și constituie parte a prezentului Acord. 
 

 

Articolul 349 
 

Transportul 
 

Cât privește transportul de electricitate și gaz, în particular accesul părților terțe la infrastructura 

fixă, Părțile vor adapta legislația lor, precum este menționat în Anexa VIII la prezentul Acord și 
în Tratatul Comunității Energetice, pentru a asigura ca tarifele care trebuie să fie publicate înainte 

de intrarea lor în vigoare, procedurile de alocare a capacității și alte condiții să fie obiective, 

rezonabile și transparente și ca acestea să nu facă discriminări pe baza originii, proprietății sau 

destinației electricității sau gazului. 
 

 

Articolul 350 
 

Luarea neautorizată de produse în tranzit 
 

Fiecare Parte va întreprinde toate măsurile necesare pentru a interzice și aborda orice luare 

neautorizată de produse energetice în tranzit prin teritoriul său de către orice entitate supusă 

controlului sau jurisdicției Părții. 
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Articolul 351 

Tranzitul neîntrerupt 
 

1. O Parte nu va interveni în tranzitul produselor energetice prin teritoriul său, cu excepția 

cazurilor în care astfel de intervenție este prevăzută în mod concret într-un contract sau 

altfel de acord care reglementează tranzitul respectiv. 
 

2. În cazul unor litigii pe marginea oricăror chestiuni care implică Părțile sau una sau mai 

multe entități supuse controlului sau jurisdicției uneia dintre Părți, Partea prin teritoriul 

căreia produsele energetice tranzitează nu va întrerupe sau reduce, înainte de finalizarea 

procedurii de soluționare a litigiului în baza contractului sau acordului relevant sau 

procedurii de urgență în conformitate cu Anexa XXXI sau în conformitate cu Capitolul 

14 (Soluționarea litigiilor), Titlul V (Comerțul și aspectele legate de comerț) al 

prezentului Acord, tranzitul respectiv, sau nu va permite oricărei entități supuse 

controlului sau jurisdicției sale să întrerupă sau sa reducă atare tranzit, cu excepția 

circumstanțelor prevăzute în alineatul 1. 
 

3. O parte nu va fi trasă la răspundere pentru întreruperea sau reducerea tranzitului în 

conformitate cu acest Articol în cazul în care Partea nu este în stare să furnizeze sau să 

tranziteze produsele energetice ca rezultat al acțiunilor care se atribuie unei țări terțe sau 

unei entități sub controlul sau jurisdicția unei țări terțe. 
 

 

Articolul 352 
 

Obligațiile de tranzit pentru operatori 
 

Fiecare Parte asigură ca operatorii infrastructurii fixe să întreprindă orice măsuri  

necesare pentru a: 

(a) minimiza riscul întreruperii accidentale sau reducerii tranzitului; 

(b) restabili rapid funcționarea normală a tranzitului care a fost întrerupt sau redus 

accidental. 

 

 

Articolul 353 
 

Autoritate de reglementare a energiei electrice și 
gazului natural  

 

1. În conformitate cu Directiva nr. 2003/55/EC și Directiva nr. 2003/54/EC, autoritatea de 

reglementare a gazului natural și energiei electrice este distinctivă din punct de vedere 

legal și funcțional independentă de orice entitate publică sau privată, și trebuie să aibă 

împuterniciri suficiente pentru a asigura concurența efectivă și funcționarea eficientă a 

pieței. 
 

2. Deciziile aprobate și procedurile aplicate de autoritatea de reglementare sunt imparțiale 

față de toți participanții de pe piață. 
 

3. Operatorii afectați de o decizie a autorității de reglementare au dreptul de a contesta 

decizia întru-un organ de apel care este independent de părțile implicate. În cazul în care 

organul de apel nu este judiciar după caracter, motivele pentru luarea deciziei se expun 
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totdeauna în scris, iar deciziile organului de apel sunt de asemenea supuse analizei de 

către  o autoritate judiciară imparțială și independentă.Deciziile aprobate de organele de 

apel se aplică efectiv. 

 

Articolul 354 
 

Relația cu Tratatul Comunității Energetice 
 

1. În cazul unui conflict dintre prevederile acestui Capitol și prevederile Tratatului 

Comunității Energetice sau prevederile legislației Uniunii care sunt aplicabile în 

conformitate cu Tratatul Comunității Energetice, vor prevala prevederile Tratatului 

Comunității Energetice sau prevederile legislației Uniunii aplicabile în baza Tratatului 

Comunității Energetice, în măsura conflictului vizat. 
 

2. La implementarea acestui Capitol, se acordă preferință adoptării legislației sau altor 

acte care sunt în concordanță cu Tratatul Comunității Energetice sau se bazează 

pe legislația aplicabilă din Uniune. În cazul unui litigiu referitor la acest Capitol, 

legislația sau alte acte care corespund acestor criterii se consideră a fi conforme cu 

acest Capitol. La evaluarea faptului dacă legislația sau alte acte normative corespund 

acestor criterii se ia în considerație orice decizie aprobată în baza Articolului 91 al 

Tratatului Comunității Energetice. 
 

3. Nici o parte nu va utiliza prevederile cu privire la soluționarea litigiilor ale prezentului 

Acord pentru a pretinde o încălcare a prevederilor Tratatului Comunității Energetice. 
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CAPITOLUL 12 
 

TRANSPARENȚA 
 

 
 
 
 
 

Pentru scopurile acestui Capitol: 

Articolul 355 
 

Definiții 

 

1. noțiunea "măsuri de aplicare generală" include legile, regulamentele, hotărârile 

judecătorești, procedurile și hotărârile administrative de aplicare generală și oricare alt 

act, interpretare sau altă cerință generală sau abstractă care poate avea un impact asupra 

oricărei chestiuni reglementate de Titlul V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al 

prezentului Acord. Noțiunea nu include o hotărâre care se aplică unei persoane 

particulare; 
 

2. noțiunea "persoană interesată"înseamnă orice persoană fizică sau juridică care poate fi 

supusă oricăror drepturi sau obligații în cadrul măsurilor de aplicare generală, în sensul 

TitluluiV (Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord. 
 

 

Articolul 356 
 

Obiectivul și domeniul de aplicare 
 

Recunoscând impactul pe care mediul de reglementare îl poate avea asupra comerțului și 
investițiilor dintre Părți, Părțile asigură un cadru de reglementare previzibil pentru operatorii 

economici și proceduri eficiente, ținând cont de principiile securității juridice și 
proporționalității. 

 

 

Articolul 357 
 

Publicarea 
 

1.          Fiecare Parte va asigura ca măsurile de aplicare generală: 
 

(a)   să fie disponibile ușor și rapid printr-un mediu desemnat oficial și, în cazurile 

fezabile, prin mijloace electronice, în așa mod, încât să permită oricărei persoane să 

se familiarizeze cu acestea; 
 

(b) să ofere o explicație a obiectivului și motivului care stă la baza măsurilor respective; și 
 

(c)   să prevadă timp suficient între publicare și intrarea în vigoare a măsurilor respective, 

cu excepția cazurilor temeinic justificate. 
 

2.          Fiecare parte trebuie să: 
 

(a)    depună eforturi pentru a publica la o etapă timpurie adecvată orice propunere de 

adoptare sau modificare a oricărei măsuri de aplicare generală, incluzând o 

explicație a obiectivului și argumentului pentru înaintarea propunerii respective; 
 

(b) asigure oportunități rezonabile persoanelor interesate pentru a comenta astfel de 

propunere, oferind, în particular, timp suficient pentru astfel de oportunități; și  
 

(c)    depună eforturi pentru a lua în considerație comentariile primite de la persoanele 

interesate referitor la propunerile respective. 
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Articolul 358 
 

Cereri de informaţii și puncte de 

contact 
 

1. Pentru  afacilita comunicarea dintre Părți pe marginea oricăror chestiuni reglementate de 

Titlul V (Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord, fiecare Parte 

desemnează un punct de contact în calitate de coordonator. 
 

2. Fiecare Parte menține sau stabilește mecanisme corespunzătoare pentru a răspunde la 

întrebările din partea oricăror persoane referitor la orice măsură de aplicare generală 

propusă sau în vigoare și la aplicarea acesteia. Anchetele pot fi adresate prin intermediul 

punctului de contact stabilit în conformitate cu alineatul 1 sau prin alt mecanism, după 

caz. 
 

3. Părțile recunosc faptul că orice răspuns prevăzut în alineatul 2  poate să nu fie 

definitiv sau obligatoriu din punct de vedere juridic, ci doar pentru scopuri de 

informare, dacă nu este prevăzut altfel în legile și regulamentele lor respective. 
 

4. La solicitarea unei Părți, cealaltă Parte oferă prompt informație și răspunde la 

întrebările referitoare la orice măsură de aplicare generală sau la orice propunere 

de adoptare sau modificare a oricărei măsuride aplicare generală pe care Partea 

solicitantă o consideră că ar putea afecta funcționarea Titlului V(Comerțul și aspectele 

legate de comerț) al prezentului Acord, indiferent de faptul dacă Partea solicitantă a fost 

înștiințată anterior despre această măsură. 
 

 

Articolul 359 
 

Administrarea măsurilor de aplicare generală 
 

Fiecare Parte administrează toate măsurile de aplicare generală în mod obiectiv, imparțial și 

rezonabil. Pentru acest scop, la aplicarea măsurilor respective asupra persoanelor, produselor sau 

serviciilor particulare ale celeilalte Părți în cazuri specifice, fiecare Parte trebuie să: 
 

(a)        depună eforturi pentru a oferi persoanelor interesate, care sunt afectate în mod direct de o 

procedură, o înștiințare rezonabilă,în conformitate cu procedurile sale, atunci când este 

inițiată o procedură, care include o descriere a caracterului procedurii,o constatare a 

autorității juridice în baza căreia procedura respectivă este inițiată și o descriere 

generală a oricăror chestiuni în controversă; 
 

(b) ofere persoanelor interesate o oportunitate rezonabilă de a prezenta faptele și argumentele 

în susținerea opiniilor lor înainte de orice acțiune administrativă finală, atunci când 

timpul, caracterul procedurii și interesul public permit acest lucru; și să 
 

(c)     se asigure că procedurile sale se bazează pe și sunt aplicate în conformitate cu  

             legislația sa. 
 

 

Articolul 360 
 

 Reexaminare şi recurs 
 

1. Fiecare Parte creează sau menține tribunale sau proceduri judiciare, de arbitraj sau 

administrative în scopul revizuirii prompte și, dacă este justificat, corectării acțiunii 

administrative legate de chestiunile reglementate de Titlul V (Comerțul și aspectele 

legate de comerț) al prezentului Acord. Astfel de tribunale sau proceduri sunt imparțiale 
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și independente de oficiul sau autoritatea împuternicită pentru aplicarea 

administrativă,iar persoanele responsabile pentru acestea nu au nici un interes substanțial 

în rezultatul cauzei. 
 

2. Fiecare Parte asigură ca în oricare astfel de tribunal sau procedură, părților implicate în 

proces să li se asigure dreptul la: 
 

(a) o oportunitate rezonabilă de a susține sau apăra opiniile lor respective; și 
 

(b)o hotărâre bazată pe dovezi și prezentări de înregistrări sau, în cazurile impuse de legislația 

Părții, pe înregistrările compilate de autoritatea administrativă. 
 

3.         Fiecare Parte asigură ca,fiind supusă contestării sau revizuirii ulterioare în conformitate  

           cu prevederile legislației sale, astfel de hotărâre să fie implementată de către și să 

 reglementezepractica oficiului sau autorității competente în legătură cu acțiunea  

administrativă în cauză. 
 

 

Articolul 361 
 

Calitatea și performanța de reglementare și buna conduită administrativă 
 

1. Părțile convin să coopereze în promovarea calității și performanței de reglementare, 

inclusiv prin schimbul de informații și celor mai bune practici cu privire la politicile lor de 

reglementare și la analizele impactului de reglementare respective. 

2. Părțile aderă la principiile bunei conduite administrative
33

 și convin să coopereze în 

promovarea acestora, inclusiv prin schimbul de informații și celor mai bune practici. 
 

 

Articolul 362 
 

Reguli specifice 
 

Prevederile acestui Capitol se aplică fără a aduce atingere oricăror reguli specifice cu privire la 

transparență, stabilite în alte Capitole ale Titlului V (Comerțul și aspectele legate de comerț) al 

prezentului Acord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
Exprimate în Recomandarea Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la buna guvernare a 
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Conciliului Europei,CM/Rec(2007)7 din 20iunie2007. 
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CAPITOLUL 13 
 

COMERȚUL ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ 
Articolul 363 

 

Contextul și obiectivele 
 

1. Părțile reamintesc Agenda21 a Conferinței Organizației Națiunilor Unite cu privire 

la mediu și dezvoltare din 1992, Declarația Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă din1998, 

Planul de Implementare de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă din 2002, 

Declarația ministerială a Consiliului Economic și Social al ONU privind ocuparea 

deplină și productivă a forței de muncă și și un loc de muncă decent pentru toți din2006 

și Declarația OIM privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă din2008. Părțile 

reafirmă angajamentul lor de a promova dezvoltarea comerțului internațional în așa mod, 

încât să contribuie la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă, pentru bunăstarea 

generațiilor actuale și viitoare, și pentru a asigura integrarea și reflectarea acestui 

obiectiv la toate nivelele relațiilor lor de comerț. 
 

2. Părțile reafirmă angajamentul lor de a urma dezvoltarea durabilă și recunoaște faptul că 

dezvoltarea economică, socială și protecția mediului înconjurător constituie pilonii 

interdependenți și de consolidare reciprocă ai dezvoltării durabile. Părțile subliniază 

beneficiul examinării chestiunilor legate de forța de muncă în domeniul 

comerțului
34șichestiunilor de mediu drept parte a abordării globale pentru comerț și 

dezvoltarea durabilă. 
Articolul 364 

 

Dreptul de reglementare și nivelele de protecție 
 

1. Părțile recunosc dreptul fiecărei Părți de a determina politicile și prioritățile sale de 

dezvoltare durabilă, pentru a stabili nivelele interne proprii de protecție a mediului și a 

muncii,și pentru a adopta sau modifica în mod corespunzător legile și politicile sale 

relevante, în conformitate cu angajamentul lor față de standardele și acordurile 

recunoscute pe plan internațional menționate în Articolele 365 și 366 ale prezentului 

Acord. 
 

2. În acest context, fiecare Parte depune eforturi pentru a asigura ca legile și politicile 

sale să prevadă și să încurajeze nivele înalte de protecție a mediului și de protecție a 

muncii și va tinde să îmbunătățească în continuare legile și politicile respective, 

precum și nivelele de bază ale protecției. 

Articolul 365 
 

Norme şi acorduri multilaterale în domeniul muncii  
 

1. Părțile recunosc ocuparea deplină și productivă a forței de muncă și o muncă decentă pentru 

toți drept elemente cheie pentru gestionarea globalizării și reafirmă angajamentul lor de a 

promova dezvoltarea comerțului internațional în așa mod, încât acesta să conducă la 

ocuparea deplină și productivă a forței de muncă și la o muncă decentă pentru toți.În acest 

context,Părțile se angajează să se consulte și să coopereze, după caz, privind aspectele legate 

de forța de muncă de interes reciproc în domeniul comerțului. 
 

34 
Atunci când se face referință la forța de muncă în acest Capitol, aceasta include chestiunile relevante pentru obiectivele strategice 

ale OIM, prin care este exprimatăAgenda privind munca decentă, conform celor convenite în Declarația OIM privind justiția socială 
pentru o globalizare echitabilă din 2008. 
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2. În conformitate cu obligațiile lor de membri ai OIM și cu Declarația OIM privind principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă și modificările ulterioare ale acesteia,adoptată de 
Conferința internațională a muncii la cea de-a 86-a Sesiune din 1998, Părțile se angajează să 

respecte, să promoveze și să aplice în legislația și în practica lor și pe întreg teritoriul lor 
standardele fundamentale în domeniul muncii, recunoscute la nivel internațional, precum 
acestea sunt incorporate în Convențiile fundamentale ale OIM, și în particular: 

 

(a)libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negocieri colective; 
 

(b)  eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau 

obligatorie; 

(c) eliminarea efectivă a muncii copilului; și 

(d) eliminarea discriminări în legătură cu încadrarea în câmpul muncii și 
profesie. 

 

3. Părțile reafirmă angajamentul lor de a implementa efectiv în legislația și practica lor 

convențiile fundamentale, prioritare și alte convenții ale OIM ratificate de 

RepublicaMoldova și de statele membre ale UE, respectiv. 
 

4. Părțile vor examina de asemenea posibilitatea ratificării convențiilor prioritare rămase și 
altor convenții care sunt clasificate drept actuale de către OIM.În acest context,Părțile 

vor asigura schimbul permanent de informație cu privire la situația lor respectivă și 

avansarea în procesul de ratificare. 
 

5. Părțile recunosc că încălcarea principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă 

nu poate fi invocat sau altfel folosit drept avantaj comparativ legitim și că standardele de 

muncă nu ar trebui să fie folosite în scopuri comerciale protecționiste. 
 

 

Articolul 366 
 

Guvernarea și acordurile multilaterale în domeniul 

mediului 
 

1. Părțile recunosc valoarea guvernării și acordurilor internaționale în domeniul mediului ca 

răspuns al comunității internaționale la problemele de mediu globale sau regionale și 
accentuează necesitatea de a consolida sprijinul reciproc dintre politicile în domeniul 

comerțului și politicile de mediu.În acest context, Părțile se angajează să se consulte și să 

coopereze, după caz, în legătură cu negocierile privind aspectele de mediu legate de 

comerț și în legătură cu alte chestiuni de mediu legate de comerț de interes reciproc. 
 

2. Părțile reafirmă angajamentul lor de a implementa efectiv în legislația și practica lor 

acordurile multilaterale în domeniul mediului (AMM) la care acestea sunt parte. 
 

3. Părțile asigură schimbul permanent de informații cu privire la situația lor respectivă și 

progresul realizat în ratificarea AMM-lor sau amendamentelor la acordurile respective. 

 

4. Părțile reafirmă angajamentul lor de a realiza obiectivul final al Convenției – Cadru cu 

privire la Schimbarea Climei a Organizației Națiunilor Unite (CCSCONU) și al 

Protocolului de la Kyoto. Părțile se angajează să coopereze la dezvoltarea cadrului 

internațional viitor cu privire la schimbarea climei în cadrul CCSCONU și a acordurilor 

și deciziilor legate de acesta. 
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5.  Nimic din prezentul Acord nu va împiedica Părțile să adopte sau să mențină măsuri pentru 

implementarea AMM la care acestea sunt parte, cu condiția că aceste măsurisă nu fie aplicate 

într-un mod care ar constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată dintre Părți sau 

o restricție mascată asupra comerțului. 
 

 

Articolul 367 
 

Comerțul și investițiile care promovează dezvoltarea 

durabilă 
 

Părțile reconfirmă angajamentul lor de a consolida contribuția comerțului în realizarea scopului 

de dezvoltare durabilă pe dimensiunile economică, socială și de mediu ale acestuia. În mod 

corespunzător: 
 

(a)       Părțile recunosc efectul benefic pe care standardele principale de muncă și munca decentă 

îl pot avea asupra eficienței economice, inovațiilor și productivității și vor tinde spre o 

coerență de politică mai mare între politicile în domeniul comerțului, pe de o parte, și 
politicile în domeniul muncii, pe de altă parte. 

 

(c) Părțile vor depune eforturi pentru a facilita și promova comerțul și investițiile în bunuri și 
servicii ecologice, inclusiv prin abordarea barierelor ne-tarifare. 
 

(c)       Părțile vor depune eforturi pentru a facilita eliminarea obstacolelor în calea comerțului și 
investițiilor referitoare la bunurile și serviciile de relevanță particulară pentru atenuarea 

schimbărilor climatice, cum ar fi energia regenerabilă durabilă și produsele și serviciile 

eficiente din punct de vedere al consumului de energie,inclusiv prin adoptarea cadrelor 

de politică care conduc la implementarea celor mai bune tehnologii disponibile și prin 

promovarea standardelor care răspund la necesitățile de mediu și economice și 
minimizează  obstacolele tehnice din calea comerțului. 

 

(d) Părțile convin să promoveze comerțul cu produse care contribuie la condiții sociale 

îmbunătățite și la practici sănătoase din punct de vedere al mediului,inclusiv cu produse 

care constituie subiectul schemelor voluntare de asigurare a durabilității, cum ar fi 

schemele de comerț echitabil și etic, schemele de etichete ecologiceși schemele de 

certificare pentru produsele pe bază de resurse naturale. 
 

(e)        Părțile convin să promoveze responsabilitatea socială corporativă,inclusiv prin schimbul 

de informații și celor mai bune practici.În acest context, Părțile se referă la principiile și 
ghidurile relevante recunoscute pe plan internațional,  cum ar fi Ghidul OECDprivind 

întreprinderile multinaționale,GlobalCompact al ONU și Declarația tripartită cu privire 

la întreprinderile multinaționale și politica socială a OIM. 
 

 

Articolul 368 
 

Diversitatea biologică 
 

1. Părțile recunosc importanța asigurării conservării și utilizării durabile a diversității 
biologice drept element cheie pentru realizarea dezvoltării durabile și reafirmă 

angajamentul lor de a conserva și utiliza în mod durabil diversitatea biologică, în 

conformitate cu Convenția privind diversitatea biologică și cu alte instrumente 

internaționale la care acestea sunt parte. 
 

2. Pentru acest scop, Părțile se angajează: 
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(a) să promoveze comerțul cu produse pe bază de resurse naturale, obținute prin 

utilizarea durabilă a resurselor biologice și să contribuie la conservarea 

biodiversității; 
 

(b) să asigure schimbul de informații despre acțiunile cu privire la comerțul cu produse 

pe bază de resurse naturale axat pe stoparea pierderii diversității biologice și 
reducerea presiunilor asupra biodiversității și,în cazurile relevante,că coopereze 

întru maximizarea impactului și să asigure sprijinul mutual al politicilor lor 

respective; 

(c) să promoveze lista speciilor reglementate de Convenția privind comerțul 

internațional cu specii de faună și floră sălbatice pe cale de dispariție (CCISD), în 

care statutul de conservare al acestor specii este considerat sub risc; și 
 

(d) să coopereze la nivel regional și global cu scopul de a promova conservarea și 
utilizarea sustenabilă a diversității biologice în ecosistemele naturale sau 

agricole,inclusiv a speciilor pe cale de dispariție, habitatului acestora, ariilor 

naturale protejate și diversității genetice;restabilirea ecosistemelor și eliminarea 

sau reducerea impactelor negative asupra mediului ale utilizării resurselor naturale 

vii și ne-vii  sau ecosistemelor. 
 

 

Articolul 369 
 

Gestionarea durabilă a pădurilor și comerțul cu produse forestiere 
 

1. Părțile recunosc importanța asigurării conservării și gestionării durabile a pădurilor și a 

contribuției pădurilor la obiectivele economice și de mediu ale Părților. 
 

2. Pentru acest scop, Părțile se angajează: 
 

(a)  să promoveze comerțul cu produse forestiere derivate din păduri gestionate în mod 

sustenabil, recoltate în conformitate cu legislația internă a țării recoltei. Acțiunile 

în acest context pot include semnarea unui Acord de parteneriat voluntar cu privire 

la asigurarea aplicării legislației în domeniul forestier, guvernanță și schimburi 

comerciale cu produse din lemn; 
 

(b) să asigure schimbul de informații privind măsurile de promovare a consumului 

lemnului și produselor din lemn din păduri gestionate în mod sustenabil și, daca 

este relevant,să coopereze la elaborarea acestor măsuri; 
 

(c)   să adopte măsuri de promovare a conservării suprafețelor forestiere și să combată 

exploatarea forestieră ilegală și comerțul aferent, inclusiv față de țările terțe, după 

caz; 
 

(d) să asigure schimbul de informații privind acțiunile de îmbunătățire a guvernării 

forestiere și, în cazurile relevante, să coopereze pentru a maximiza impactul și 
asigura sprijinul reciproc al politicilor lor respective cu scopul excluderii lemnului 

și produselor din lemn recoltate ilegal din fluxurile comerciale; 
 

(e)   să promoveze lista speciilor de lemn reglementate de CITES, în care statutul de 

conservare al acestor specii este considerat drept fiind sub risc; și 
 

(f) să coopereze la nivel regional și global cu scopul de a promova conservarea 

suprafețelor forestiere și gestionarea durabilă a tuturor tipurilor de păduri, cu 

utilizarea certificării, care promovează gestionarea responsabilă a pădurilor. 
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Articolul 370 
 

Comerțul cu produse din pește  
 

Luând în considerație importanța asigurării gestionării responsabile a stocurilor de pește în mod 

sustenabil, precum și promovării bunei guvernări în domeniul comerțului, Părțile se angajează: 
 

(a)  să promoveze cele mai bune practici în gestionarea pescuitului cu scopul de a asigura 

conservarea și gestionarea stocurilor de pește în mod sustenabil și în baza 

abordării de ecosistem; 
 

(b) să întreprindă măsuri efective pentru monitorizarea și controlul activităților de pescuit; 
 

(c)   să asigure conformarea deplină cu măsurile de conservare și de control aplicabile, 

adoptate de Organizațiile Regionale de Gestionare a Pescuitului, precum și să 

coopereze cu și în cadrul Organizațiilor Regionale de Gestionare a Pescuitului cât 

mai mult posibil; și  
 

(d) să coopereze în lupta împotriva pescuitului și activităților aferente pescuitului 

ilegal, neraportat și nereglementat (IUU) cu măsuri  cuprinzătoare, efective și 
transparente. Părțile vor implementa de asemenea politici și măsuri pentru a 

exclude produsele IUU din fluxurile comerciale și de pe piețele lor. 
 

 

Articolul 371 
 

Menținerea nivelelor de protecție 
 

1. Părțile recunosc că este neadecvat să încurajeze comerțul sau investițiile prin 

micșorarea nivelelor de protecție acordat de legislația internă în domeniul mediului sau 

de legislația muncii. 
 

2. OParte nu va renunța la sau nu va deroga de la, sau nu va oferi renunțarea la sau 

derogarea de la legislația sa în domeniul mediului sau legislația muncii drept încurajare 

pentru schimburi comerciale sau crearea, obținerea, extinderea sau menținerea unei 

investiții sau investitor pe teritoriul său. 
 

3. OParte nu va eșua, printr-un curs susținut sau recurent de acțiune sau inacțiune, să 

aplice efectiv legislația sa în domeniul mediului sau legislația muncii, drept 

încurajare a schimburilor comerciale sau investițiilor. 
 

 

Articolul 372 
 

Informația științifică  
 

La pregătirea și implementarea măsurilor axate pe protecția mediului sau condițiilor de muncă 

care pot afecta comerțul sau investițiile, Părțile vor ține cont de informația științifică și tehnică 

disponibilă și de standardele, ghidurile sau recomandările   internaționale relevante, dacă acestea 

există, inclusiv de principiul precauției. 
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Articolul 373 
 

Transparența 
 

Fiecare Parte, în conformitate cu legislația sa internă și cu Capitolul 12(Transparența), Titlul 

V(Comerțul și aspectele aferente comerțului) al prezentului Acord, asigură ca orice măsură 

îndreptată spre protecția mediului sau condițiilor de muncă care pot afecta comerțul sau 

investițiile să fie elaborată, introdusă și implementată în mod transparent, cu preavizarea cuvenită 

și consultarea publicului și cu comunicarea corespunzătoare și oportună către și consultarea cu 

actorii nestatali. 
 

 

Articolul 374 
 

Analiza impactelor durabilității 
 

Părțile se angajează să analizeze, să monitorizeze și să evalueze impactul implementării Titlului 

V (Comerțul și aspectele aferente comerțului)al prezentului Acord asupra dezvoltării durabile 

prin intermediul proceselor participative și instituțiilor lor respective, precum și prin cele stabilite 

în baza prezentului Acord, spre exemplu, prin analiza impactului durabilității aferente comerțului. 
 

 

Articolul 375 
 

Conlucrarea privind comerțul și dezvoltarea durabilă 
 

Părțile recunosc importanța conlucrării pe marginea aspectelor aferente comerțului ale politicilor 

de mediu și în domeniul muncii pentru realizarea obiectivelor Titlului V (Comerțul și aspectele 

aferente comerțului) al prezentului Acord. Părțile pot coopera,inter alia, în următoarele domenii: 
 

(a)    aspectele muncii sau de mediu ale comerțului și dezvoltării durabile în forurile 

internaționale, care includ în particular OMC, OIM, PNUM și AMM; 
 

(b)        metodologiile și indicatorii pentru evaluarea de impact a durabilității  
            comerțului; 

 

(c)         impactul regulamentelor, normelor și standardelor în domeniul muncii și mediului asupra 

comerțului și investițiilor, precum și impactul regulilor schimburilor comerciale și 
investițiilor asupra legislației muncii și de mediu, inclusiv asupra elaborării 

regulamentelor și politicii în domeniul muncii și mediului; 
 

(d) impactele pozitive și negative ale Titlului V(Comerțul și aspectele aferente comerțului)al 

prezentului Acord asupra dezvoltării durabile și căilor de consolidare, prevenire sau 

atenuare a acestora, respectiv, luând în considerație de asemenea analizele de impact a 

durabilității desfășurate de fiecare sau de ambele Părți; 
 

(e)        promovarea ratificării și implementării efective a convențiilor fundamentale, prioritare și 
altor convenții ale OIM și a AMM de relevanță în contextul schimburilor comerciale; 

 

(f) promovarea certificării private și publice, trasabilității și schemelor de etichetare, 

inclusiv de etichetare ecologică; 
 

(g) promovarea responsabilității sociale corporative, spre exemplu, prin acțiuni privind 

sensibilizarea, aderarea, implementarea și urmarea ghidurilor de principii recunoscute pe 

plan internațional; 
 

(h) aspectele aferente schimburilor comerciale ale Agendei privind munca decentă a OIM, 

inclusiv privind inter-legătura dintre comerț și ocuparea deplină și productivă a forței de 
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muncă, ajustarea pieței muncii,standardele fundamentale în domeniul muncii,statisticile 

în domeniul muncii,dezvoltarea resurselor umane și învățarea pe durata vieții, protecția 

socială și incluziunea socială, dialogul social și egalitatea genurilor; 
 

(i) aspectele aferente comerțului ale AMM, inclusiv cooperarea vamală; 
 

(j) aspectele aferente comerțului ale regimului internațional actual și viitor de schimbare a 

climei, inclusiv măsurile pentru promovarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de 

carbon și tehnologiilor eficiente energetic; 
 

(k) măsurile aferente comerțului pentru promovarea conservării și utilizării sustenabile a 

diversității biologice; 
 

(l) măsurile aferente comerțului pentru abordarea împăduririi, inclusiv prin soluționarea 

problemelor legate de exploatarea ilegală; și 
 

(m) măsurile aferente comerțului pentru promovarea practicilor de pescuit sustenabile și 
comerțului cu produse din pește gestionate în mod sustenabil. 

 

 

Articolul 376 
 

Mecanismele instituționale și de supraveghere 
 

1. Fiecare Parte desemnează un birou în cadrul administrației sale care servește drept punct 

de contact cu cealaltă Parte pentru scopurile implementării acestui Capitol. 
 

2. Prin prezentul se instituie Sub-comisia pentru comerț și dezvoltare durabilă.Sub-comisia 

raportează despre activitățile sale configurației Comisiei de Asociere în Comerț, conform celor 

stabilite în Articolul438(4) al prezentului Acord. Sub-comisia este alcătuită din 

funcționari de rang înalt din cadrul administrațiilor fiecărei Părți. 
 

3. Sub-comisia pentru comerț și dezvoltare durabilă se convoacă în primul an după după 

data intrării în vigoare a prezentului Acord, iar mai apoi după necesitate, pentru a 

supraveghea implementarea acestui Capitol,inclusiv a activităților cooperative întreprinse 

în baza Articolului 375 al prezentului Acord.Sub-comisoa își stabilește regulamentul de 

procedură. 
 

4. Fiecare Parte convoacă un grup(uri) nou(noi) sau consultă grupul(le) existent(te) 

privind dezvoltarea durabilă cu sarcina de consultare pe marginea chestiunilor 

referitoare la acest Capitol. Astfel de grup(uri) poate (pot) prezenta opinii sau 

recomandări privind implementarea acestui Capitol, inclusiv la inițiativa proprie. 
 

5. Grupul(le) consultativ(e) intern(e) includ(e) organizații reprezentative independente ale 

societății civile printr-o reprezentare echilibrată a factorilor economici, sociali și de 

mediu, inclusiv, printre altele, a organizațiilor patronale și sindicale, a organizațiilor ne-

guvernamentale, a grupurilor de afaceri, precum și a altor factori relevanți. 
 

 

Articolul 377 
 

Mecanismul comun de dialog cu societatea 

civilă  
 

1. Părțile facilitează crearea unui forum comun cu organizațiile societății civile create în 

teritoriile lor,care include membrii grupului(lor) lor consultativ(e) intern(e) și publicul 

larg pentru a desfășura un dialog privind aspectele de dezvoltare durabilă ale prezentului 
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Acord. Părțile promovează o reprezentare echilibrată a intereselor relevante, inclusiv a 

organizațiilor reprezentative independente ale angajatorilor, muncitorilor, intereselor 

de mediu și grupurilor de afaceri, precum și a altor factori relevanți, după caz. 
 

2. Forumul comun de dialog cu societatea civila se convoacă o data pe an, doar daca Părțile 

nu convin altfel.Părțile convin asupra funcționării forumului comun de dialog cu 

societatea civilă în termen nu mai târziu de un an după intrarea în vigoare a prezentului 

Acord. 
 

3. Părțile prezintă o actualizare a acestui Capitol forumului comun de dialog cu societatea 

civilă. Părerile și opiniile forumului comun de dialog cu societatea civilă sunt 

prezentate Părților și puse la dispoziția publicului. 
 

 

Articolul 378 
 

Consultări guvernamentale 
 

1. Pentru orice chestiune care reiese din prezentul Capitol Părțile recurg doar la procedurile 

stabilite în prezentul Articol și în Articolul 379 al prezentului Acord. 
 

2. OParte poate solicita consultări cu cealaltă Parte referitor la orice chestiune care 

decurge din prezentul Capitol expediind o solicitare în formă scrisă punctului de 

contact al celeilalte Părți. În solicitare se expune clar subiectul, identificând problema în 

cauză și oferind un rezumat al cererilor în conformitate cu prezentul Capitol.Consultările 

încep prompt, după ce o Parte transmite cererea pentru consultări. 
 

3. Părțile depun toate eforturile pentru a ajunge la o soluționare reciproc satisfăcătoare a 

problemei. Părțile iau în considerație activitățile OIM sau organizațiilor sau organelor 

de mediu multilaterale relevante, astfel încât să promoveze cooperarea mai largă și 
coerența dintre lucrul desfășurat de Părți și al acestor organizații. Dacă este relevant, 

Părțile pot solicita recomandări de la aceste organizații sau organe, sau  de la orice 

persoană sau organ pe care îl consideră corespunzător, pentru a examina pe deplin 

chestiunea în cauză. 
 

4. Dacă o Parte consideră că problema dată necesită a fi discutată în continuare, Partea 

respectivă poate solicita convocarea Sub-comisiei pentru comerț și dezvoltare durabilă 

pentru a examina problema expediind o solicitare în formă scrisă punctului de contact al 

celeilalte Părți.Sub-comisia se convoacă prompt și depune eforturi pentru a conveni 

asupra unei soluții la problema dată. 
 

5. După caz, Sub-comisia poate solicita consultanță de la grupul(le) consultativ(e) intern(e) 

al(e) oricărei sau ambelor Părți sau asistență din partea altor experți. 
 

6. Orice soluție la care se ajunge prin consultarea Părților cu privire la chestiunea în cauză 

este pusă la dispoziția publicului. 
 

 

Articolul 379 
 

Grupul de experți 
 

1. OParte poate solicita,în termen de 90zile după expedierea unei solicitări de  

              consultare în conformitate cu Articolul 378(2)al prezentului Acord,convocarea unui  

              panel de experți pentru a examina o chestiune care nu a fost soluționată în mod  

              satisfăcător prin consultările guvernamentale. 
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2. Se aplică prevederile din Sub-secțiunea 1 și Sub-secțiunea 3 a Secțiunii 3, și din 

Articolul406, Capitolul 14(Soluționarea litigiilor) Titlul V(Comerțulși aspectele aferente 

comerțului) al prezentului Acord, precum și Regulamentul de procedură din Anexa 

XXXIIIși Codul de Conduită pentru Arbitri și Mediatori(Codul de Conduită),stabilit în 

AnexaXXXIV la prezentul Acord, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în 

prezentul Articolul. 
 

3. La prima sa ședință după intrarea în vigoare a prezentului Acord, Sub-comisia pentru 

comerț ș i  dezvoltare durabilă stabilește o listă din 15 persoane care doresc și sunt 

capabili să activeze în calitate de experți în procedurile Panelului.Fiecare Parte propune 

cel puțin cinci persoane care să activeze în calitate de experți.Părțile selectează de 

asemenea cel puțin cinci persoane care nu sunt conaționali ai nici uneia din Părți pentru a 

activa în calitate de președinte al Panelului de Experți.Sub-comisia pentru comerț și 

dezvoltare durabilă asigură ca lista să fie menținută totdeauna la acest nivel. 
 

4. Lista menționată în alineatul 3 cuprinde persoane cu cunoștințe specializate sau 

experiență în soluționarea chestiunilor din domeniul dreptului, muncii sau mediului 

abordate în prezentul Capitol,sau în soluționarea litigiilor care decurg din acordurile 

internaționale. Persoanele respective sunt independente, activează în capacitățile lor 

individuale și nu acceptă instrucțiuni de la orice organizație sau guvern în legătură cu 

aspectele legate de problema în cauză sau nu sunt afiliate cu nici un guvern sau Parte și 
se conformează cu Codul de Conduită al prezentului Acord. 

 

5. Pentru chestiunile care decurg din prezentul Capitol, Panelul de Experți este compus din 

experții incluși lista la care se face referință în aliniatul 3, în conformitate cu Articolul 

385 al prezentului Acord și cu regula 8 a Regulamentului de Procedură stabilit în Anexa 

XXXIII la prezentul Acord. 
 

6. Panelul de Experți poate solicita informație și consultanță de la oricare dintre Păți, 
grup(uri) consultativ(e) intern(e) sau oricare altă sursă considerată drept fiind 

corespunzătoare.În chestiunile legate de respectarea acordurilor multilaterale, conform 

celor stabilite în Articolele 365 și 366 ale prezentului Acord,Panelde Experți trebuie să 

solicite informație și consultanță de la organele OIM sau AMM. 
 

7. Panelul de Experți emite rapoartele sale Părților, în conformitate cu procedurile 

relevante stabilite în Capitolul 14(Soluționarea litigiilor), Titlul V(Comerțul și 
aspectele aferente comerțului) al prezentului Acord. Acest raport stabilește faptele 

constatate, aplicabilitatea prevederilor relevante și justificarea de bază a constatărilor și 
recomandărilor pe care Panelul de face.Părțile pun raportul la dispoziția publicului în 

termen de 15 zile din data emiterii acestuia. 
 

8. Părțile discută măsurile corespunzătoare care urmează a fi implementate luând în 

considerație raportul și recomandările Panelului de Experți.Partea vizată informează 

grupul(le) său(sale) consultativ(e) și cealaltă parte despredeciziile cu privire la orice 

acțiune sau măsură care urmează să fie implementată nu mai târziu de trei luni după 

lansarea publică a raportului.Urmărirea ulterioară a raportului și recomandărilor 

Panelului de Experți este monitorizată de Sub-comisia pentru comerț și dezvoltare 

durabilă. Organele consultative și Forumul comun de dialog cu societatea civilă pot 

prezenta observații Sub-comisieipentru comerț și dezvoltare durabilă în acest context. 
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CAPITOLUL 14 
 

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Secțiunea 1 

Obiectivul și domeniul de aplicare 
 

 

Articolul 380 
 

Obiectivul 
 

Obiectivul prezentului Capitol este stabilirea unui mecanism efectiv și eficientde evitare și 
soluționare a litigiilor dintre Părți privind interpretarea și aplicarea Titlului V (Comerțul și 
aspectele legate de comerț) al prezentului Acord pentru a ajunge, în cazurile în care este posibil, 

la o soluție acceptată de ambele părți. 
 

 

Articolul 381 
 

Domeniul de aplicare 
 

Prezentul Capitol se aplică oricărui litigiu privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor din Titlul 

V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord, cu excepția cazurilor în care se 

prevede altfel. 
 

Secțiunea 2 
 

Consultări și mediere 
 

 

Articolul 382 
 

Consultări  
 

1. Părțile depun eforturi pentru a soluționa orice litigiu menționat Articolul381al prezentului 

Acord inițiind consultări cu bună credință și cu scopul de a ajunge la o soluție 

acceptabilă pentru ambele Părți. 
 

2. OParte solicită consultări prin intermediul cererii în formă scrisă adresată celeilalte 

Părți, o copie fiind expediată configurației Comisiei de Asociere în Comerț, în 

conformitate cu cele stabilite în Articolul438(4) al prezentului Acord,prezentând 

motivele solicitării,inclusiv identificând măsura în cauză și dispozițiile stipulate în 

Articolul381al prezentului Acord pe care Partea le consideră drept aplicabile. 
 

3. Consultările se desfășoară în termen de 30 zile din data recepționării solicitării și 

au loc pe teritoriul Părții căreia i-a fost înaintată solicitarea, doar daca Părțile nu convin 

altfel. Consultările se consideră încheiate în termen de 30 zile din data recepționării 

solicitării, doar dacă ambele Părți nu convin să continue consultările. Consultările, în 

special toată informația dezvăluită și pozițiile adoptate de Părți pe parcursul acestor 

proceduri sunt confidențiale și nu aduc atingere drepturilor nici uneia dintre Părți în 

oricare alte proceduri viitoare. 
 

4. Consultările pe chestiuni de urgență,inclusiv pe chestiunile referitoare la produsele 

perisabile sau la produsele sau serviciile sezoniere sunt desfășurate în termen de 15zile 

din data recepționării solicitării de către Partea solicitată și se consideră încheiate în 

termenul acestor 15, doar dacă ambele Părți nu convin să continue consultările. 
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5. Dacă Partea căreia îi este adresată solicitarea nu răspunde la solicitarea de consultări  

în termen de zece zile din data recepționării acesteia, sau dacă consultările nu sunt 

desfășurate în termenele stabilite în aliniatul 3 sau în aliniatul 4,respectiv, sau dacă 

Părțile convin să nu aibă consultări, sau dacă consultările au fost încheiate și nu s-a 

ajuns la o soluție reciproc acceptabilă, Partea care a solicitat consultări poate face recurs 

la Articolul 384 al prezentului Acord. 
 

6. Pe parcursul consultărilor, fiecare Parte oferă informații faptice suficiente, astfel încât 

să permită examinarea completă a modului în care o măsură în cauză ar putea afecta 

funcționarea și aplicarea prezentului Acord. 
 

7. În cazul în care consultările se referă la transportul produselor energetice prin rețea și o 

Parte consideră soluționarea diferendului drept urgentă din cauza întreruperii, pe deplin 

sau în parte, a transportului de gaze naturale, petrol sau energie electrică între Părți, 
consultările se desfășoară în termen de trei zile din data prezentării solicitării, și se 

consideră încheiate la expirarea a trei zile după data prezentării solicitării, doar dacă 

ambele Părți nu convin să continue consultările. 
 

 

Articolul 383 
 

Medierea 
 

Orice Parte poate solicita celeilalte Părți inițierea unei proceduri de mediere referitoare la 

orice măsură care afectează în mod advers comerțul sau investițiile dintre Părți în 

conformitate cu Anexa XXXII la prezentul Acord. 
 

 
 

Secțiunea 3 
 

Procedurile de soluționare a litigiilor 
 

Sub-secțiunea 1 
 

Procedura de arbitraj 
 

 

Articolul 384 
 

Inițierea procedurii de arbitraj 
 

1. În cazurile în care Părțile au eșuat să soluționeze litigiul prin intermediul consultărilor, 

precum este prevăzut în Articolul382 al prezentului Acord, Partea care a solicitat 

consultările poate solicita crearea unei comisii de arbitraj în conformitate cu prezentul 

Articol. 
 

2. Cererea privind crearea unei comisii de arbitraj se prezintă în formă scrisă celeilalte Părți 
și  configurației Comisiei de Asociere în Comerț, conform celor stabilite în Articolul 

438(4) al prezentului Acord. Partea solicitantă identifică în solicitarea sa măsura în cauză 

și explică modul în care măsura respectivă este inconsistentă cu dispozițiile menționate 

în Articolul381 al prezentului Acord, într-un mod suficient pentru prezentarea clară a 

temeiului juridic al reclamației. 
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Articolul 385 

 

Crearea comisiei de arbitraj 
 

1. Comisia de arbitraj este compusă din trei arbitri. 
 

2. În termen de zece zile din data recepționării de către Partea pârâtă a cererii privind 

crearea comisiei de arbitraj, Părțile se consultă pentru a ajunge la un acord cu privire la 

componența comisiei de arbitraj. 
 

3. În cazul în care Părțile nu pot conveni asupra componenței comisiei de arbitraj în 

termenul stabilit în aliniatul 2,fiecare Parte poate numi un arbitru din sub-lista sa creată 

în temeiul Articolului404al prezentului Acord în termen de cinci zile din data expirării 

termenului stabilit în aliniatul 2. Dacă oricare dintre Părți nu reușește să numească 

arbitrul, la solicitarea celeilalte Părți, arbitrul este selectat prin tragere la sorți de către 

președintele configurației Comisiei de Asociere în Comerț,în conformitate cu cele 

stabilite în Articolul438(4) al prezentului Acord, sau de persoana delegată de către 

președinte, din sub-lista Părții respective, inclusă în lista stabilită în temeiul 

Articolului404 al prezentului Acord. 
 

4. Dacă Părțile nu ajung la un acord referitor la președintele comisiei de arbitraj în termenul 

stabilit în aliniatul 2,la solicitarea oricărei dintre Părți, președintele configurației 

Comisiei de Asociere în Comerț sau persoana delegată de aceasta selectează prin tragere 

la sorți președintele comisiei de arbitraj din sub-lista președinților, inclusă în lista 

stabilită în temeiul Articolului 404 al prezentului Acord. 
 

5. Președintele configurației Comisiei de Asociere în Comerț sau persoana delegată de 

aceasta selectează arbitrii în termen de cinci zile ale solicitării la care se face referință în 

aliniatele 3 și 4 de către oricare dintre Părți. 
 

6. Data creării comisiei de arbitraj este data în care ultimii trei arbitri selectați au acceptat 

numirea în funcția respectivă în conformitate cu Regulamentul de Procedură din 

AnexaXXXIII la prezentul Acord. 
 

7. Dacă oricare din listele prevăzute în Articolul404 al prezentului Acord nu sunt stabilite 

sau nu conțin nume suficiente la momentul depunerii cererii în conformitate cu aliniatele 

3 și 4,arbitrii sunt numiți prin tragere la sorți din rândul persoanelor care au fost propuse 

oficial de către una sau ambele Părți. 
 

8. Dacă Părțile nu convin altfel pe marginea unui litigiu referitor la Capitolul 11 (Energia 

legată de comerț) din Titlul V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului 

Acord, pe care o Parte îl consideră urgent din cauza întreruperii, pe deplin sau în parte, a 

oricărui transport de gaze naturale, petrol sau energie electrică sau a unei amenințări de 

întrerupere între Părți , se aplică  aliniatele3 (a doua propoziție) și 4 fără a recurge la  

aliniatul2, iar perioada la care se face referință în aliniatul 5 constituie două zile. 
 

 

Articolul 386 
 

Hotărârea preliminară privind urgența 
 

La cererea unei Părți, comisia de arbitraj pronunță o hotărâre preliminară în termen de zece zile 

de la instituirea sa care să ateste dacă cazul respectiv este sau nu urgent. 
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Articolul 387 

 

Raportul comisiei de arbitraj 
 

1. Comisia de arbitraj prezintă un raport interimar Părților în care stabilește constatarea 

faptelor, aplicabilitatea prevederilor relevante și justificarea de bază pentru orice 

constatări și recomandări pe care le face nu mai târziu de 90 zile după data instituirii 

comisiei de arbitraj. În  cazul în care aceasta consideră că termenul respectiv nu poate fi 

realizat, președintele comisiei de arbitraj trebuie să înștiințeze în formă scrisă Părțile și 
configurația Comisiei de Asociere în Comerț,în conformitate cu cele stabilite în 

Articolul438(4) al prezentului Acord, constatând motivele tergiversării și data la care 

comisia de arbitraj planifică să notifice raportul său interimar . Raportul interimar în 

nici un caz nu trebuie să fie notificat mai târziu de 120 zile după data instituirii 

comisiei de arbitraj. 
 

2. O Parte poate prezenta o cerere în formă scrisă comisiei de arbitraj solicitând ca aceasta 

să revizuiască aspecte concrete ale raportului interimar în termen de 14 de la înștiințarea 

sa. 
 

3. În cazuri de urgență, inclusiv în cazurile care implică produsele perisabile sau produsele sau 

serviciile sezoniere, comisia de arbitraj depune toate eforturile pentru a notifica raportul său 

interimar în termen de 45zile și, înorice caz, nu mai târziu de 60zile după data instituirii 

comisiei de arbitraj. O Parte poate prezenta o cerere în formă scrisă comisiei de arbitraj 

pentru a revizui aspecte concrete ale raportului interimar, în termen de 7 zile de la 

notificarea raportului interimar. 
 

4. După examinarea oricăror comentarii în scris de către Părți pe marginea raportului 

interimar, comisia de arbitraj poate modifica raportul său și face orice examinare 

suplimentară pe care o consideră corespunzătoare. Constatările hotărârii finale a comisiei 

de arbitraj includ o discuție suficientă a argumentelor aduse la etapa revizuirii interimare 

și răspund clar la întrebările și observațiile Părților. 
 

5. În privința unui litigiu referitor la Capitolul 11(Energia legată de comerț) din 

TitlulV(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord pe care o Parte îl 

consideră urgent din cauza unei întreruperi, pe deplin sau în parte, a oricărui transport 

de gaze naturale, petrol sau energie electrică, sau im pericol de întrerupere între Părți, 
raportul interimar este notificat în termen de 20 zile din data instituirii comisiei de 

arbitraj, iar orice solicitare în conformitate cu aliniatul 2 al prezentului Articol se face în 

termen de cinci zile de la notificarea raportului în scris. Comisia de arbitraj poate decide 

de asemenea să renunțe la raportul interimar. 
 

 

Articolul 388 
 

Concilierea pentru litigiile urgente în 

domeniul energetic 
 

1. În privința unui litigiu referitor la Capitolul 11(Energia legată de comerț) din 

TitlulV(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord pe care o Parte îl 

consideră urgent din cauza întreruperii, pe deplin sau în parte, a oricărui transport  de 

gazele naturale, petrol sau energie electrică sau pericol de întrerupere între Părți, oricare 

dintre Părți poate solicita  de la președintele comisiei de arbitraj să acționeze în calitate 
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de conciliator referitor la orice aspect legat de litigiu prin depunerea cererii către comisia 

de arbitraj. 
 

2. Conciliatorul încearcă să ajungă la soluționarea litigiului  acceptabilă de Părți sau 

încearcă să convină asupra unei proceduri pentru a ajunge la astfel de soluționare.Dacă 

conciliatorul nu reușește sa asigure astfel de acord în termen de 15 d e  la numirea sa, 

acesta/aceasta recomandă o soluție pentru litigiu sau oprocedură pentru a ajunge la 

astfel de soluționare și decide termenii și condițiile care urmează să fie respectate din 

data pe care o specifică până când litigiul este soluționat. 
 

3. Părțile și entitățile sub controlul sau jurisdicția acestora respectă recomandările făcute 

în temeiul aliniatului 2privind termenii și condițiile timp de trei luni după decizia 

conciliatorului sau până la soluționarea litigiului, oricare dintre aceste date este prima. 
 

4. Conciliatorul respectă Codul de Conduită pentru arbitri și mediatori stabilit în Anexa 

XXXIV la prezentul Acord. 
 

 

Articolul 389 
 

Notificarea hotărârii comisiei de arbitraj 
 

1. Comisia de arbitraj înștiințează Părțile și configurația Comisiei de Asociere în Comerț 
despre hotărârea sa finală în conformitate cu cele stabilite în Articolul438(4)al 

prezentului Acord, în termen de 120zile din data instituirii comisiei de arbitraj. În cazul 

în care aceasta consideră că termenul limită nu poate fi îndeplinit, președintele comisiei 

de arbitraj notifică în formă scrisă Părțile și configurația Comisiei de Asociere în 

Comerț, constatând motivele tergiversării și data la care comisia de arbitraj planifică să 

notifice hotărârea sa.Hotărârea nu poate fi notificată în nici o circumstanță mai târziu de 

150 zile din data instituirii comisiei de arbitraj. 
 

2. În cazurile de urgență, inclusiv în cazurile care implică produse perisabile sau produse 

sau servicii sezoniere, comisia de arbitraj depune toate eforturile pentru a notifica 

hotărârea sa în termen de 60 zile din data instituirii sale. În nici o circumstanță  acest 

termen nu poate depăși 75 zile din data instituirii sale. 
 

3. În privința unui litigiu referitor la Capitolul 11(Energia legată de comerț)din Titlul 

V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord pe care o Parte îl 

consideră urgent din cauza unei întreruperi, pe deplin sau în parte, a oricărui transport 

de gaze naturale, petrol sau energie electrică sa unei amenințări de întrerupere între 

Părți, comisia de arbitraj notifică hotărârea sa în termen de 40 zile din data instituirii 

sale. 
 

 
 

Sub-secțiunea 2 
 

Conformarea 
 

 

Articolul 390 
 

Conformarea cu hotărârea comisiei de arbitraj 
 

Partea pârâtă întreprinde orice măsură necesară pentru a se conforma prompt și cu bună credință 

cu hotărârea comisiei de arbitraj. 
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Articolul 391 
 

Perioada de timp rezonabilă pentru conformare 
 

1. Dacă conformarea imediată nu este posibilă, Părțile încearcă să convină asupra unei 

perioade de timp pentru a se conforma cu hotărârea comisiei de arbitraj.În astfel de caz, 

Partea pârâtă notifică nu mai târziu de 30 zile după recepționarea notificării hotărârii 

comisiei de arbitraj Partea reclamantă și configurația Comisiei de Asociere în Comerț, 
conform celor stabilite în Articolul438(4) al prezentului Acord, despre timpul de care 

va avea nevoie pentru a se conforma("perioada de timp rezonabilă") și prezintă prezintă 

motivele pentru perioada de timp rezonabilă propusă. 
 

2. În cazul dezacordului dintre Părți privind perioada de timp rezonabilă pentru 

conformarea cu hotărârea comisiei de arbitraj, Partea reclamantă solicită în formă scrisă 

în termen de 20 zile de la recepționarea notificării făcute în temeiul aliniatului 1 de 

către Partea pârâtă, ca comisia de arbitraj inițială să determine perioada de timp 

rezonabilă.Această cerere este simultan adusă la cunoștința celeilalte Părți și 
Comitetului de asociere în configurația comerțului. Comisia de arbitraj inițială notifică 

hotărârea sa Părților și configurației Comisiei de Asociere în Comerț în termen de 20 

zile din data prezentării cererii. 
 

3. Partea pârâtă informează Partea reclamantă în formă scrisă despre progresul său în 

conformarea cu hotărârea comisiei de arbitraj cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea 

perioadei de timp rezonabile. 
 

4. Perioada de timp rezonabilă poate fi extinsă cu acordul mutual al Părților. 
 

 

Articolul 392 
 

Analiza oricărei măsuri întreprinse pentru conformarea cu hotărârea 

comisiei de arbitraj 
 

1. Partea pârâtă notifică Partea reclamantă și configurația Comisiei de Asociere în 

Comerț, conform celor stabilite în Articolul438(4) al prezentului Acord, înainte de 

sfârșitul perioadei de timp rezonabile despre orice măsură pe care a întreprins-o pentru 

a se conforma cu hotărârea comisiei de arbitraj. 
 

2. În cazul dezacordului dintre Părți referitor la existența sau consistența oricărei măsuri 

întreprinse pentru conformarea în temeiul aliniatului 1cu prevederile menționate în 

Articolul381 al prezentului Acord,Partea reclamantă poate solicita în scris comisiei de 

arbitraj inițială să se pronunțe în această privință. În cererea respectivă se identifică 

măsura concretă în cauză și se explică modul în care această măsură este inconsistentă 

cu prevederile menționate înArticolul 381 al prezentului Acord, într-o manieră suficientă 

pentru a prezenta clar temeiul juridic pentru reclamație.Comisia de arbitraj inițială 

notifică hotărârea sa Părților și configurației Comisiei de Asociere în Comerț a 

prezentului Acord în termen de45 zile din data prezentării cererii. 
 

 

Articolul 393 
 

Remedii temporare în cazul ne-conformării 
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1. Dacă Partea pârâtă nu reușește să notifice orice măsură întreprinsă pentru a se conforma cu 

hotărârea comisiei de arbitraj înainte de expirarea perioadei de timp rezonabile , sau dacă 

comisia de arbitraj se pronunță că nu există nici o măsură întreprinsă sau că măsura 

notificată în conformitate cu Articolul392(1) al prezentului Acord este inconsistentă cu 

obligațiile Părții în conformitate cu prevederile menționate în Articolul 381 al prezentului 

Acord, Partea pârâtă prezintă, la solicitarea Părții reclamante și după consultări cu Partea 

respectivă, o ofertă pentru compensația temporară. 

 

2. Dacă Partea reclamantă decide să nu solicite o ofertă pentru compensația temporară în 

conformitate cu aliniatului 1, sau, încazul în care această solicitare se face, dacă nu se 

ajunge la un acord privind compensația în termen de 30 zile după sfârșitul perioadei de 

timp rezonabile sau de la notificarea hotărârii comisiei de arbitraj în conformitate cu 

Articolul392 al prezentului Acord că nu există nici o măsură întreprinsă pentru 

conformare sau că o măsură întreprinsă pentru conformare este inconsistentă cu 

prevederile menționate în Articolul381al prezentului Acord, Partea reclamantă este în 

drept să suspende, după notificarea celeilalte Părți și configurației Comisiei de Asociere 

pentru Comerț, conform celor stabilite în Articolul 438(4) al prezentului Acord, 

obligațiile care decurg din orice prevedere menționată în Articolul381 al prezentului 

Acord  la un nivel echivalent cu anularea sau prejudicierea cauzată de încălcare. În 

notificare se specifică nivelul de suspendare a obligațiilor. Partea reclamantă poate 

implementasuspendarea în orice moment după expirarea a zece zile după data 

recepționării notificării de către Partea pârâtă,  d oar dacă Partea pârâtă nu a solicitat 

arbitrajul în temeiul aliniatului 3. 
 

3. Dacă Partea pârâtă consideră că nivelul suspendării nu este echivalent cu anularea sau 

prejudicierea cazată de încălcare,aceasta poate solicita în formă scrisă comisiei de 

arbitraj inițială să se pronunțe în această privință. Această cerere trebuie să fie adusă la 

cunoștința Părții reclamante și configurației Comisiei de Asociere pentru Comerț 
înainte de expirarea  perioadei de zece zile la care se face referință în aliniatul 2.Comisia 

de arbitraj inițială notifică hotărârea sa cu privire la nivelul de suspendare a obligațiilor 

Părților și Comisiei de Asociere pentru Comerț în termen de 30 zile din data prezentării 

cererii. Obligațiile nu sunt suspendate până când comisia de arbitraj inițială notifică 

hotărârea sa și orice suspendare este consistentă cu hotărârea comisiei de arbitraj. 
 

4. Suspendarea obligațiilor și compensația prevăzută în prezentul Articolulsunt temporare și 
nu se aplică după ce: 

 

(a)    Părțile au ajuns la o soluție acceptată reciproc în conformitate cu Articolul398 al 

prezentului Acord; sau 
 

(b) Părțile au convenit că măsura notificată în conformitate cu Articolul392(1)al 

prezentului Acord asigură conformarea Părții pârâte cu prevederile la care se face 

referință în Articolul 381 al prezentului Acord; sau 
 

(d) orice măsură considerată drept inconsistentă cu prevederile menționate în Articolul381 al  

prezentului Acord a fost retrasă sau modificată astfel, încât să asigure conformarea Părții 
pârâte cu acele prevederi, în conformitate cu cele stabilite în Articolul392(1) al 

prezentului Acord. 
 

 

Articolul 394 
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Remedii pentru litigiile urgente în domeniul energetic 
 

1. În privința litigiilor referitoare la Capitolul 11(Energia legată de comerț) din 

TitlulV(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentuluiAcord pe care o Parte le 

consideră urgente din cauza unei întreruperi, pe deplin sau în parte , a oricărui transport 

de gaze naturale, petrol sau energie electrică sau unui pericol de întrerupere între 

Părți, se aplică următoarele prevederi concrete cu privire la remediere . 
 

2. Prin derogare de la Articolele 391, 392 și 393 ale prezentului Acord, Partea reclamantă 

poate suspenda obligațiile care decurg din Titlul V(Comerțul și aspectele legate de 

comerț) al prezentului Acord la un nivel echivalent cu anularea sau prejudicierea cauzată 

de Partea care nu a reușit să se conformeze cu hotărârea comisiei de arbitraj în termen de 

15zile de la notificarea sa.Această suspendare poate intra în vigoare imediat și poate fi 

menținută atâta timp, cât Partea pârâtă nu s-a conformat cu hotărârea comisiei de arbitraj. 
 

3. Dacă Partea pârâtă contestă existența eșecului de a se conforma sau nivelul de 

suspendare sau eșecul de a se conforma,aceasta poate iniția un proces în temeiul 

Articolelor 393(3) și 395 ale prezentului Acord, care este examinat în mod expeditiv. 

Partea reclamantă va fi obligată să anuleze sau să ajusteze suspendarea doar după ce 

comisia de arbitraj s-a pronunțat în privința dată, și poate menține suspendarea până la 

proces. 
 

 

Articolul 395 
 

Reexaminarea măsurilor întreprinse  în vederea  respectării  hotărîrii după suspendarea 

obligaţiilor 
 

1. Partea pârâtă notifică Partea reclamantă și Comisiei de Asociere pentru Comerț, în 

conformitate cu cele stabilite în Articolul 438(4)al prezentului Acord, despre măsura pe 

care a întreprins-o pentru a se conforma cu hotărârea comisiei de arbitraj după 

suspendarea concesiunilor sau după aplicarea compensației temporare,după caz. Cu 

excepția cazurilor prevăzute în aliniatul 2,Partea reclamantă încetează suspendarea 

concesiilor în termen de 30 zile de la primirea notificării. În cazurile în care a fost 

aplicată compensația, și cu excepția cazurilor prevăzute în aliniatul 2,Partea pârâtă 

poate înceta aplicarea compensației respective în termen de 30 zile din data notificării 

sale că s-a conformat cu hotărârea comisiei de arbitraj. 
 

2. Dacă Părțile nu ajung la un acord privind faptul dacă măsura notificată aduce Partea 

pârâtă în conformitate cu prevederile la care se face referință în Articolul381 al 

prezentului Acord în termen de 30zile din data recepționării notificării,Partea 

reclamantă solicită în scris comisiei de arbitraj inițială să se pronunțe în această 

privință. Cererea respectivă este adusă simultan la cunoștința celeilalte Părți și 

Comitetului de asociere pentru comerțul. Comisia de arbitraj notifică Părțile și 
Comisiei de Asociere pentru  Comerț în termen de 45 zile din data prezentării cererii. 

Dacă comisia de arbitraj se pronunță că măsura întreprinsă pentru conformarea cu 

prevederile la care se face referință în Articolul381al prezentului Acord, obligațiile de 

suspendare sau compensație, după caz, încetează. În cazurile relevante, Partea 

reclamantă ajustează nivelul de suspendare a concesiilor la nivelul determinat de 

comisia de arbitraj. 
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Sub-secțiunea 3 
 

Dispoziții comune 
 

 

Articolul 396 
 

Înlocuirea arbitrilor 
 

În cazul în care o procedură de arbitraj în temeiul prezentului capitol, comisia de arbitraj inițială sau 

unii din membrii acestuia nu pot participa la proces, se retrag sau trebuie să fie înlocuiți pentru că nu 

se conformează cu cerințele Codului de Conduită, se aplică procedura stabilită în Articolul385 al 

prezentului Acord. Limita de timp pentru notificarea comisiei de arbitraj este extinsă pe 

perioada necesară pentru desemnarea unui nou arbitru, dar nu mai mult decât cu 20 zile . 
 

 

Articolul 397 
 

Suspendarea și încetarea procedurilor de arbitraj și conformare 
 

Comisia de arbitraj suspendă,la cererea în formă scrisă a Părților, activitatea sa în orice moment 

pentru o perioadă convenită de Părți care nu depășește 12 luni consecutive și reia activitatea  

Înainte de sfârșitul acestei perioade la cererea în formă scrisă a Părților sau la sfârșitul perioadei 

respectivă la cerea în formă scrisă a oricărei Părți. Partea solicitantă informează președintele 

Comisiei de Asociere pentru Comerț, în conformitate cu cele stabilite în Articolul438(4)al 

prezentului Acord, și cealaltă Parte, în mod corespunzător.Dacă la expirarea perioadei de 

suspendare convenită o Parte nu solicită reluarea activității comisiei de arbitraj, procedura 

încetează. Suspendarea și încetarea activității comisiei de arbitraj nu aduce atingere drepturilor 

oricărei dintre Părți în altă procedură ce cade sub incidența Articolului 405 al prezentului Acord. 
 

 

Articolul 398 
 

Soluția convenită mutual  
 

Părțile pot ajunge în orice moment la o soluție mutual acceptată pentru un litigiu în temeiul 

prezentului Capitol. Părțile notifică în comun Comisia de Asociere pentru Comerț, în 

conformitate cu cele stabilite în Articolul 438(4) al prezentului Acord, și președintele comisiei de 

arbitraj, dacă este aplicabil, despre orice atare soluție.Dacă soluția necesită aprobarea în conformitate 

cu procedurile interne relevate ale oricăreia dintre Părți, în notificare se face trimitere la această 

cerință, iar procedura de soluționare a litigiului este suspendată. Dacă atare aprobare nu este 

necesară, sau dacă finalizarea oricăror atare proceduri interne este notificată, procedura de 

soluționare a litigiului încetează. 
 

 

Articolul 399 
 

Regulamentul de procedură 
 

1. Procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentului Capitol sunt reglementate de 

Regulamentul de Procedură stabilit în AnexaXXXIII la prezentul Acord și de Codul de 

Conduită pentru Arbitri și Mediatori precum este prevăzut în AnexaXXXIV la prezentul 

Acord. 
 

2. Orice ședință de audiere a comisiei de arbitraj este deschisă publicului, doar dacă 

Regulamentul de Procedură nu prevede altfel. 
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Articolul 400 
 

Informații și consiliere tehnică 
 

La cererea unei Părți, sau la inițiativa proprie, comisia de arbitraj poate obține orice informație pe 

care o consideră necesare pentru procedura comisiei de arbitraj din orice sursă,inclusiv de la 

Părțile implicate în litigiu. Comisia de arbitraj este de asemenea în drept să solicite opinia 

experților în modul în care îl considera adecvat. Comisia de arbitraj se consultă cu Părțile înainte 

de selectarea experților respectivi.Persoanele fizice sau juridice stabilite pe teritoriul unei Părți pot 

prezenta observații amicuscuriaecomisiei de arbitraj în conformitate cu Regulamentul de 

Procedură.Orice informație obținută în temeiul prezentului Articolul trebuie să fie dezvăluită 

fiecărei Părți și prezentată pentru comentariile acestora. 
 

 

Articolul 401 
 

Normele de interpretare 
 

Comisia de arbitraj interpretează dispozițiile la care se face referință în Articolul381 al 

prezentului Acord în conformitate cu normele obișnuite de interpretare ale dreptului public 

internațional, inclusiv cele codificate în Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor. Comisia 

de arbitraj de asemenea ia în considerație interpretările relevante stabilite în rapoartele grupurilor 

și Organului de apel adoptate de Organul de Soluționare a Litigiilor (DSB)al OMC.Hotărârea 

comisiei de arbitraj nu poate adăuga la sau diminua drepturile și obligațiile Părților stipulate în 

prevederile la care se face referință în prezentul Acord. 
 

 

Articolul 402 
 

Deciziile și hotărârile comisiei de arbitraj 
 

1. Comisia de arbitraj întreprinde toate eforturile pentru a aproba orice hotărâre prin 

conconsens. Dacă, însă, o hotărâre nu poate fi aprobată prin consens, chestiunea în 

cauză este aprobată prin majoritatea voturilor . Însă opiniile divergente ale arbitrilor în 

nici un caz nu sunt dezvăluite. 

 

2. Hotărârile comisiei de arbitraj sunt acceptate de către Părți în mod necondiționat. Hotărârile 

nu creează nici un fel de drepturi sau obligații pentru persoanele fizice sau juridice. Hotărârile 

prezintă constatările de fapt, aplicabilitatea dispozițiilor relevante la care se face referință în 

Articolul 381 al prezentului Acord și justificarea de bază a oricăror constatări și concluzii ale 

sale. Comisia de Asociere pentru Comerț, în conformitate cu cele stipulate în 

Articolul438(4) al prezentului Acord, pune la dispoziția publicului hotărârile comisiei de 

arbitraj în întregime în termen de zece zile de la notificarea acestora, doar dacă nu decide să 

nu le facă publice pentru a asigura confidențialitatea informației comerciale cu caracter 

confidențial. 
 

 

Articolul 403 
 

Sesizările Curții de Justiție a Uniunii Europene 
 

1. Procedurile stabilite în prezentul Articolul se aplică litigiilor referitoare la interpretarea și 
aplicarea dispozițiilor prezentului Acord privind armonizarea treptată, incluse în 

Capitolul 3(Barierele tehnice în calea comerțului),Capitolul 4(Măsurile sanitare și 
fitosanitare),Capitolul 5(Aspecte vamale și facilitarea comerțului),Capitolul 6 
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(Crearea, comerțul cu servicii și comerțul electronic),Capitolul 8(Achiziții publice) sau 

Capitolul 10(Concurența) din Titlul V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al 

prezentului Acord, sau care impune altfel asupra Părții o obligație definită prin 

referință la o prevedere a legislației Uniunii. 
 

2. Dacă în cadrul unui litigiu apare întrebarea privind interpretarea unei dispoziții a 

legislației Uniuni menționată în aliniatul 1,comisia de arbitraj nu va soluționa întrebarea, 

dar va solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe asupra întrebării în 

cauză. În astfel de cazuri, termenele care se aplică hotărârilor comisiei de arbitraj sunt 

suspendate până la pronunțarea hotărâri Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene este obligatorie pentru comisia de 

arbitraj. 
 

 
 

Secțiunea 4 
 

Dispoziții generale 
 

 

Articolul 404 
 

Listele arbitrilor  
 

1. Comisia de Asociere pentru Comerț,în conformitate cu cele stipulate în Articolul438(4)al 

prezentului Acord, stabilește în nu mai târziu de șase luni după intrarea în vigoare a 

prezentului Acord o listă cu cel puțin 15persoane care doresc și șunt în măsură să 

îndeplinească funcția de arbitri. Lista va fi compusă din trei sub-liste:câte o sub-listă 

pentru fiecare Parte și osub-listă cu persoanele care nu sunt co-naționali ai fiecăreia 

dintre Părți și care vor acționa în calitate de președinte a comisiei de arbitraj. Fiecare 

sub-listă va include cel puțin cinci persoane. Comisia de Asociere pentru Comerț asigură 

ca lista să fie totdeauna menținută la acest nivel. 
 

2. Arbitrii vor avea cunoștințe specializate și experiență în domeniul dreptului și 
comerțului internațional. Arbitrii sunt independenți, activează în capacitățile lor 

individuale și nu acceptă instrucțiuni de la nici o organizație sau guvern, și  nici nu 

sunt afiliaț i  cu guvernul  oricărei dintre Părți, și acționează în conformitate cu Codul 

de Conduită pentru Arbitri și Mediatori. 
 

3. Comisia de Asociere pentru Comerț, în conformitate cu cele stipulate în 

Articolul438(4)al prezentului Acord, poate stabili liste suplimentare din 12 persoane cu 

cunoștințe și experiență în sectoarele concrete reglementate de prezentul Acord. Cu  

acordul Părților, listele suplimentare respective sunt folosite la constituirea comisiei de 

arbitraj în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 385 la prezentului Acord. 
 

 

Articolul 405 
 

Raportul cu obligațiile din cadrul OMC 
 

1. Recurgerea la dispozițiile privind soluționarea litigiilor ale prezentului Capitol nu aduce 

atingere nici unei acțiuni inițiate în cadrul OMC, inclusiv procedurilor de soluționare a 

litigiilor. 
 

2. Cu toate acestea, o Parte nu va solicita, pentru o măsură anumită, repararea unei obligații 
substanțial echivalente prevăzute atât de prezentul Acord, cât și de Acordul OMC, 
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înaintea ambelor forumuri.Înacest caz, odată ce a fost inițiată procedura de soluționare a 

litigiului,Partea respectivă nu poate pretinde repararea prejudiciului pentru încălcarea 

obligației substanțial echivalente în temeiul celuilalt Acord înainte celuilalt for, decât 

în cazul în care, din motive procedurale sau jurisdicționale, forul ales nu se pronunță 

asupra cererii prin care se pretinde repararea prejudiciului respectiv. 
 

3. Pentru scopurile aliniatului 2: 
 

(a) procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul Acordului OMC se consideră a fi 

inițiate în urma unei cereri formulată de o Parte pentru instituirea unei comisii în 

temeiul Articolului 6 al Acordului privind Regulile și Procedurile OMC care 

Reglementează Soluționarea Litigiilor a OMC(DSU); și  
 

(b)procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul prezentului Capitol se consideră a fi 

inițiate în urma cererii formulată de o Parte de instituire a unei comisii de arbitraj 

în conformitate cu Articolul384 al prezentului Acord. 
 

3. Nici o dispoziție din prezentul Acord nu împiedică o Parte să pună în aplicare suspendarea 

obligațiilor autorizate de organul pentru soluționarea litigiilor (OSL). Acordul OMC nu va fi 

invocat pentru a împiedica o Parte să suspende obligațiile în temeiul prezentului Acord. 
 

 

Articolul 406 
 

Termenele  
 

1. Toate termenele stabilite în prezentul Capitol, inclusiv termenele pentru notificarea 

hotărârilor de către comisia de arbitraj sunt numărate în zile calendaristice in ziua 

următoare a zile acțiunii sau faptului la care aceasta se referă, doar dacă nu este specificat 

altfel. 
 

2. Orice termen la care se face referință în prezentul Capitol poate fi modificat prin acordul 

comun al Părților la litigiu. C omisia de arbitraj poate propune Părților în orice moment 

să modifice orice termen la care se face referință în prezentul Capitol, expunând motivele 

pentru propunere. 
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CAPITOLUL 15 
 

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ARMONIZAREA ÎN 

CONFORMITATE CU TITLUL V 
 

 
 

Articolul 407 
 

Progresul în armonizarea legislației în domeniile 

legate de comerț 
 

1. În scopul facilitării evaluării armonizării legislației Republicii Moldova cu legislația 

Uniunii Europene în domeniile legate de comerț stipulate în Titlul V, menționate în 

Articolele451 și 452 ale prezentului Acord, Părțile vor discuta periodic, și cel puțin o 

dată pe an, progresul realizat în armonizarea legislației în conformitate cu termenele 

convenite, stipulate în Capitolele 3,4,5,6,8 și 10, Titlul V(Comerțul și aspectele legate de 

comerț) al prezentului Acord în cadrul Comisiei de Asociere pentru Comerț, în 

conformitate cu cele stabilite în Articolul438(4) al prezentului Acord, sau în cadrul unuia 

din sub-comitetele acesteia, create în temeiul prezentului Acord. 
 

2. La cererea Uniunii și în scopurile discuției respective, Republica Moldova va prezenta 

Comisiei de Asociere pentru Comerț sau unuia din sub-comitetele  acesteia, după caz, 

informația în formă scrisă cu privire la progresul realizat în armonizarea și implementarea 

efectivă și aplicarea legislației naționale armonizate,în raport cu Capitolele relevante ale 

TitluluiV(Comerțul și aspectele legate de comerț)al prezentului Acord. 
 

3. RepublicaMoldova va informa Uniunea atunci când consideră că a finalizat armonizarea 

prevăzută în orice Capitol menționat în aliniatul 1. 
 

 

Articolul 408 
 

Abrogarea legislației naționale 

inconsistente 
 

Ca parte a procesului de armonizare,RepublicaMoldova va retrage prevederile din legislația sa 

națională sau va abroga practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii 

Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii în domeniile legate de 

comerț reglementate în Titlul V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului Acord. 
 

 

Articolul 409 
 

Evaluarea armonizării în domeniile legate de 

comerț 
 

1. Evaluarea armonizării de către Uniune, menționată în Titlul V(Comerțul și aspectele legate 

de comerț) al prezentului Acord începe după ce Republica Moldova informează Uniunea 

în conformitate cu Articolul 407(3) al prezentului Acord, doar daca nu este prevăzut altfel 

în Capitolele 4 și 8 ale Titlului V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului 

Acord. 
 

2. Uniunea evaluează dacă legislația Republicii Moldova a fost armonizată cu legislația 

Uniunii și dacă aceasta este implementată și aplicată în mod 

efectiv.RepublicaMoldovaprezintă Uniunii toată informația necesară pentru a permite o 

astfel de evaluare, într-o limbă convenită reciproc. 
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3. La evaluarea de către Uniune în conformitate cu aliniatul 2 se va lua în considerație 

experiența și funcționarea infrastructurii, organele și procedurile relevante în Republica 

Moldova, necesare pentru implementarea și aplicarea efectivă a legislației Republicii 

Moldova. 
 

4. La evaluarea de către Uniune în conformitate cu aliniatul 2 se va lua în considerație 

existența oricăror prevederi sau practici interne care sunt inconsistente cu legislația 

Uniunii sau cu legislația națională armonizată cu legislația Uniunii în domeniile legate de 

comerț reglementate de Titlul V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al prezentului 

Acord. 
 

5. Uniunea va informa RepublicaMoldova în termen de 12 luni despre rezultatele evaluării 

sale, doar dacă nu este prevăzut altfel. Părțile vor discuta despre evaluare în Comisia de 

Asociere pentru Comerț, conform celor stipulate în Articolul438(4) al prezentului Acord, 

sau în sub-comitetele sale relevante,în conformitate cu Articolul452 al prezentului Acord, 

doar daca nu este prevăzut altfel. 
 

 

Articolul 410 
 

Evoluțiile relevante armonizării 
 

1. RepublicaMoldovava asigura implementarea efectivă a legislației naționale armonizate și 
va întreprinde orice acțiuni necesare pentru a reflecta evoluțiile care au loc în legislația 

Uniunii în legislația sa națională care reglementează aspectele legate de comerț prevăzute 

în Titlul V (Comerțul și aspectele legate de comerț)ale prezentului Acord. 
 

2. Republica Moldova se va abține de la orice acțiune care ar submina obiectivul sau 

rezultatul ajustării la legislația UE în temeiul TitluluiV(Comerțul și aspectele legate de 

comerț) al prezentului Acord. 
 

3. Uniunea va informa RepublicaMoldova despre orice propuneri finale ale Comisiei de a 

adopta sau modifica legislația Uniunii relevantă cu obligațiile de armonizare care îi revin 

Republicii Moldova în conformitate cu TitlulV (Comerțul și aspectele legate de comerț) 
ale prezentului Acord. 

 

4. RepublicaMoldovava informa Uniunea despre propunerile și măsurile legislative, inclusiv 

despre practicile interne care pot afecta realizarea obiectivelor sale care decurg din TitlulV 

(Comerțul și aspectele legate de comerț) ale prezentului Acord. 
 

5. La solicitare, Părțile vor discuta despre impactul oricărei propuneri sau acțiuni care 

decurge din aliniatele 3 și 4 asupra legislației Republicii Moldova sau asupra conformării 

cu obligațiile care decurg din TitlulV(Comerțul și aspectele legate de comerț) ale 

prezentului Acord. 
 

6. Dacă după efectuarea evaluării în conformitate cu Articolul409 al prezentului Acord 

Republica Moldova modifică legislația sa internă pentru a ține cont de modificările din 

Capitolele 3,4,5,6,8 și 10 ale Titlului V(Comerțul și aspectele legate de comerț) al 

prezentului Acord, Uniunea va efectua o nouă evaluare în conformitate cu Articolul 409 al 

prezentului Acord. Dacă RepublicaMoldova întreprinde oricare altă acțiune care ar 

putea avea un efect asupra implementării și aplicării legislației naționale armonizate, 

Uniunea  poate desfășura o nouă evaluare în conformitate cu Articolul 409 al prezentului 

Acord. 
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7. În cazul în care circumstanțele impun acest lucru, anumite beneficii acordate de Uniune în 

baza evaluării legislației pe care Republica Moldova a armonizat-o cu legislația Uniunii și 
care a fost implementată și aplicată efectiv pot fi suspendate temporar în conformitate cu 

aliniatul 8, dacă RepublicaMoldova nu ajustează legislația sa națională pentru a ține cont 

de schimbările efectuate la Titlul V(Comerțul și aspectele legate de comerț)al prezentului 

Acord, dacă evaluarea menționată în aliniatul 6 demonstrează că legislația Republicii 

Moldova nu mai este ajsutată la legislația Uniunii, sau dacă Consiliul de Asociere nu 

adoptă o hotărâre privind actualizarea TitluluiV(Comerțul și chestiunile legate de comerț) 
al prezentului Acord în conformitate cu evoluțiile din legislația Uniunii. 

 

8. Dacă Uniunea intenționează să implementeze oricare atare suspendare, aceasta va notifica 

prompt Republica Moldova.RepublicaMoldova poate sesiza Comisia de Asociere pentru 

Comerț, conform dispozițiilor stabilite în Articolul438(4) al prezentului Acord, în termen 

de o lună din data notificării, prezentând o constatare de motiv în formă scrisă. Comisiei 

de Asociere pentru Comerț discută problema în termen de trei luni din momentul sesizării. 

Dacă Comisia de Asociere pentru Comerț nu este sesizată pe marginea chestiunii în 

cauză sau dacă aceasta nu poate fi soluționată de către Comisie în termen de trei luni 

din momentul sesizării,Uniunea poate implementa suspendarea beneficiilor. Suspendarea 

va fi ridicată prompt dacă Comisia de Asociere pentru Comerț soluționează ulterior 

chestiunea. 
 

 

Articolul 411 
 

Schimbul de informație 
 

Schimbul de informație în legătură cu armonizarea în conformitate cu TitlulV(Comerțul și 
aspectele legate de comerț) va avea loc prin intermediul punctelor de contact stabilite în 

Articolul358(1) al prezentului Acord. 
 

 

Articolul 412 
 

Dispoziții generale 
 

1. Comisia de Asociere pentru Comerț, în conformitate cu cele stabilite în Articolul438(4)al 

prezentului Acord, va adopta proceduri pentru facilitarea evaluării armonizării și pentru 

a asigura schimbul efectiv de informație referitor la ajustarea legislației, inclusiv la forma, 

conținutul și limba informației oferite prin acest schimb. 
 

2. Orice referință la un act concret al Uniunii din Titlul V(Comerțul și aspectele legate de 

comerț) al prezentului Acord va cuprinde modificările, completările și măsurile de 

înlocuire publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene înainte de 29 noiembrie 2013. 
 

3.      Prevederile din Capitolele 3,4,5,6,8și 10 a l e  TitluluiV(Comerțul și aspectele legate de 

comerț) al prezentului Acord prevalează asupra dispozițiilor stabilite în prezentul Capitol, 

în măsura în care există un conflict. 
 

4. Cererile de încălcare a dispozițiilor prezentului Capitol nu vor fi urmărite în 

conformitate cu Capitolul 14 (Soluționarea Litigiilor) din Titlul V (Comerțul și 
aspectele legate de comerț) al prezentului Acord. 

 

TITLUL VI 
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ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ȘI PREVEDERI PRIVIND COMBATEREA 

FRAUDELOR ȘI CONTROLUL 
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TITLUL VI 

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ȘI PREVEDERI PRIVIND COMBATEREA 

FRAUDELOR ȘI CONTROLUL 

CAPITOLUL I 

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ 

 

Articolul 413 

Republica Moldova va beneficia de asistenţă financiară prin intermediul mecanismelor și instrumentelor de 

finanţare relevante ale UE. De asemenea, Republica Moldova poate beneficia de împrumuturi de la Banca 

Europeană de Investiţii (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) și alte instituţii 

financiare internaţionale. Asistența financiară va contribui la atingerea obiectivelor prezentului acord și va fi 

asigurată în conformitate cu următoarele articole. 

Articolul 414 

Principiile de bază ale asistenţei financiare sunt stabilite în regulamentele UE referitoare la instrumentele 

financiare. 

Articolul 415 

Domeniile prioritare ale asistenţei financiare europene, convenite de către părţi, sunt stabilite în programe de 

acţiuni anuale bazate pe cadre multianuale, care reflectă priorităţile de politici convenite. Volumul asistenţei 

stabilite în aceste programe va lua în considerare necesităţile, capacităţile sectoriale și progresul reformelor din 

Republica Moldova, în special în domeniile reglementate prin prezentul acord. 

Articolul 416 

Pentru a permite utilizarea optimă a resurselor disponibile, părţile depun toate eforturile pentru a asigura 

implementarea asistenţei UE în strânsă cooperare și coordonare cu alte state donatoare, organizaţii donatoare și 
instituţii financiare internaţionale și în conformitate cu principiile internaţionale ale eficacităţii asistenţei. 

Articolul 417 

Bazele fundamentale juridice, administrative și tehnice ale asistenţei financiare sunt stabilite în cadrul acordurilor 

relevante încheiate între părţi. 

Articolul 418 

Consiliul de Asociere va fi informat despre progresul și implementarea asistenţei financiare și despre impactul 

acesteia asupra realizării obiectivelor prezentului acord. În acest scop, organele competente ale părţilor își vor 

oferi reciproc și permanent informaţii corespunzătoare privind monitorizarea şi evaluarea. 

Articolul 419 

Părţile vor implementa asistenţa în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și vor coopera pentru 

protejarea intereselor financiare ale UE și ale Republicii Moldova, conform capitolului 2 (Prevederi privind 

combaterea fraudelor și controlul) din prezentul titlu. 
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CAPITOLUL 2 

PREVEDERI PRIVIND COMBATEREA FRAUDELOR ȘI CONTROLUL 

Articolul 420 

Definiţii 

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiţii prevăzute în Protocolul IV al prezentului acord.  

Articolul 421 

Domeniu de aplicare 

Prezentul capitol se aplică oricărui acord sau instrument de finanţare care va fi convenit ulterior între părţi, 

precum și oricărui alt instrument de finanţare al UE la care Republica Moldova se poate asocia, fără a aduce 

atingere altor clauze suplimentare referitoare la audite, controale la faţa locului, inspecţii, verificări și măsuri de 

combatere a fraudei, inclusiv cele întreprinse de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de 

Conturi Europeană (ECA).  

Articolul 422  

Măsuri pentru prevenirea și combaterea fraudei, corupţiei și a altor activităţi ilegale  

Părţile vor lua măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea fraudei, corupţiei și a altor activităţi ilegale, 

printre altele, prin mijloace de asistenţă administrativă reciprocă și asistenţă judiciară reciprocă în domeniile care 

cad sub incidenţa prezentului acord.  

Articolul 423  

Schimbul de informaţii și cooperarea ulterioară la nivel operaţional  

1. În scopul implementării adecvate a prezentului capitol, autorităţile competente ale Republicii Moldova și 
ale UE vor face cu regularitate schimburi de informaţii și, la solicitarea oricărei părţi, vor efectua 

consultări.  

2. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate încheia acorduri cu omologii săi din Republica 

Moldova privind cooperarea ulterioară în domeniul combaterii fraudei, inclusiv aranjamente operaţionale 

cu autorităţile Republicii Moldova.  

3. Pentru transferul și prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică articolul 13 din Titlul III (Justiţie, 

libertate și securitate) al prezentului acord.  

Articolul 424  

Prevenirea abaterilor, fraudei și corupţiei  

1. Autorităţile Republicii Moldova efectuează verificări regulate pentru a se asigura că operaţiunile 

finanțate cu fonduri europene sau fost executate în mod corect. Ele iau măsurile corespunzătoare pentru 

a preveni și a repara orice abatere și fraudă.  

2. Autorităţile Republicii Moldova iau măsurile corespunzătoare pentru a preveni și a repara orice practici 

de corupţie activă sau pasivă și a exclude conflictele de interese din orice etapă a procedurilor legate de 

utilizarea fondurilor europene.  

3. Autorităţile Republicii Moldova informează Comisia despre orice măsuri de prevenire luate.  
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4. Comisia are dreptul să obţină probe în conformitate cu articolul 56 al Regulamentului (CE, Euratom) 

nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general 

al Comunităţilor Europene.  

5. De asemenea, Comisia are dreptul să obţină dovezi precum că procedurile referitoare la achiziţii și 
granturi respectă principiile transparenţei, egalităţii de tratament și nediscriminării, împiedică orice 

conflict de interese, oferă garanţii echivalente standardelor acceptate la nivel internaţional și asigură 

respectarea prevederilor bunei gestiuni financiare.  

6. În acest scop, autorităţile competente ale Republicii Moldova oferă Comisiei orice informaţii referitoare 

la utilizarea fondurilor UE și informează fără întârziere Comisia despre orice modificare semnificativă 

apărută în procedurile sau sistemele lor.  

Articolul 425  

Investigarea și urmărirea penală  

Autorităţile Republicii Moldova asigură cercetarea și urmărirea penală a cazurilor suspectate și reale de fraudă, 

corupţie sau alte abateri, inclusiv conflict de interese, constatate în urma controalelor realizate la nivel naţional 

sau la nivelul UE. Dacă este cazul, OLAF poate ajuta autorităţile competente ale Republicii Moldova în această 

sarcină.  

Articolul 426  

Comunicarea cazurilor de fraudă, corupţie și abateri  

1. Autorităţile Republicii Moldova transmit Comisiei, fără întârziere, orice informaţii primite referitoare la 

cazuri suspectate sau reale de fraudă, corupţie sau alte abateri, inclusiv conflict de interese, constatate în 

legătură cu utilizarea fondurilor UE. În cazul suspiciunii de fraudă sau corupţie, va fi informat și OLAF.  

2. De asemenea, autorităţile Republicii Moldova vor raporta toate măsurile luate în legătură cu faptele 

comunicate în temeiul prezentului articol. În cazul în care nu au de raportat cazuri suspectate sau reale de 

fraudă, corupţie sau alte abateri, autorităţile Republicii Moldova informează Comisia la sfârşitul fiecărui 

an calendaristic.  

Articolul 427 

Auditele 

1. Comisia și Curtea de Conturi Europeană (ECA) au dreptul să examineze dacă toate cheltuielile legate de 

utilizarea fondurilor UE au fost efectuate în mod legal și cu respectarea procedurilor în vigoare și dacă s-

a asigurat o bună gestiune financiară.  

2. Auditele vor fi efectuate pe baza angajamentelor asumate și a plăţilor făcute. Acestea vor fi bazate pe 

evidențe și, dacă este necesar, vor fi efectuate la faţa locului, în spaţiile oricărei entităţi care gestionează 

fonduri europene sau ia parte la utilizarea acestor fonduri. Auditele pot fi efectuate înainte de data 

închiderii conturilor pentru exerciţiul financiar în cauză și pe o perioadă de cinci ani de la data la care 

este plătit soldul.  

3. Inspectorii Comisiei sau alte persoane mandatate de Comisie sau de ECA pot efectua controale și audite 

documentare sau la faţa locului, în spaţiile oricărei entităţi care gestionează fonduri UE sau ia parte la 

utilizarea acestor fonduri, precum și în spaţiile subcontractanţilor acestora din Republica Moldova.  

4. Comisia sau alte persoane mandatate de Comisie sau de ECA vor avea acces adecvat la locaţii, lucrări și 
documente, precum și la toate informaţiile solicitate cu scopul de a efectua aceste audite, inclusiv în 

format electronic. Acest drept de acces trebuie comunicat tuturor instituţiilor publice din Republica 



  203 

 

 

Moldova și va fi prevăzut în mod explicit în toate contractele încheiate în vederea implementării 

instrumentelor menţionate în prezentul acord.  

5. Controalele și auditurile descrise mai sus sunt aplicabile tuturor contractanților și subcontractanților care 

au primit în mod direct sau indirect fonduri UE. În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, ECA și organele de 

audit din Republica Moldova vor coopera într-un spirit de încredere, păstrându-și totodată independenţa.  

Articolul 428  

Controalele la faţa locului  

1. În cadrul prezentului acord, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este autorizat să efectueze 

controale și inspecţii la faţa locului cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE împotriva fraudei 

și altor abateri, în conformitate cu prevederile Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului 

din 11 noiembrie 1996.  

2. Controalele și inspecţiile la faţa locului vor fi pregătite și efectuate de OLAF în strânsă cooperare cu 

autorităţile competente ale Republicii Moldova.  

3. Autorităţile Republicii Moldova vor fi anunţate în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul legal 

al controalelor și inspecţiilor, astfel încât să poată oferi orice ajutor care se dovedeşte necesar. În acest 

scop, oficialii și autorităţile competente din Republica Moldova pot participa la controalele și inspecţiile 

la faţa locului.  

4. Dacă autorităţile competente ale Republicii Moldova își exprimă interesul, controalele și inspecţiile la 

faţa locului pot fi efectuate de ele în comun cu OLAF.  

5. Atunci când agenţii economici se opun controlului sau inspecţiei la faţa locului, autorităţile Republicii 

Moldova oferă OLAF asistența de care are nevoie pentru a-și îndeplini obligaţiile privind efectuarea 

controlului sau inspecţiei la faţa locului.  

Articolul 429  

Măsuri și sancţiuni administrative  

Comisia poate impune măsuri și sancţiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) 

nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Consiliului din 23 

decembrie 2002 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind 

protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.  

Articolul 430  

Recuperarea  

1. Autorităţile Republicii Moldova iau măsuri corespunzătoare în vederea recuperării fondurilor UE plătite 

în mod necuvenit.  

2. Dacă utilizarea fondurilor UE este încredinţată autorităţilor Republicii Moldova, Comisia are dreptul să 

recupereze fondurile UE plătite în mod necuvenit, în special prin corecţii financiare. Comisia va lua în 

considerare măsurile luate de autorităţile Republicii Moldova pentru a preveni pierderea fondurilor UE 

respective.  

3. Comisia se va consulta în această chestiune cu autorităţile Republicii Moldova înainte de a lua vreo 

decizie referitoare la recuperare. Disputele privind recuperarea vor fi discutate în Consiliul de Asociere.  

4. Dacă fondurile UE sunt utilizate de Comisie în mod direct sau indirect, prin încredințarea unor sarcini de 

execuţie bugetară către terţi, deciziile Comisiei care fac obiectul acestui titlu din prezentul acord, prin 
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care se impune o obligaţie pecuniară altor persoane decât statele, se vor aplica în Republica Moldova 

conform următoarelor principii:  

(a) Executarea silită este reglementată de normele de procedură civilă aflate în vigoare în Republica 

Moldova. Formula executorie se aplică, fără alt control în afara verificării autenticităţii titlului, de 

către autoritatea naţională pe care Guvernul Republicii Moldova o desemnează în acest sens și pe 

care o face cunoscută Comisiei și Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

(b) După îndeplinirea acestor formalităţi la cererea părţii interesate, aceasta poate continua 

executarea silită prin sesizarea directă a organismului competent, în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova.  

(c) Executarea silită nu poate fi suspendată decât în temeiul unei decizii judecătorești. Cu toate 

acestea, controlul regularităţii măsurilor de executare este de competența instanţelor Republicii 

Moldova.  

5. Certificatul de titlu executoriu se eliberează, fără vreun alt control ulterior decât verificarea autenticității 
actului, de către autorităţile desemnate de Guvernul Republicii Moldova. Executarea silită are loc în 

conformitate cu normele de procedură aflate în vigoare în Republica Moldova. Legalitatea deciziei de 

executare silită este supusă controlului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

6. Hotărârile pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene conform unei clauze de arbitraj dintr-un 

contract care face obiectul prezentului capitol sunt executate în aceleaşi condiţii.  

Articolul 431  

Confidenţialitatea  

Informaţiile comunicate sau dobândite sub orice formă în temeiul prezentului capitol intră sub incidenţa secretului 

profesional și sunt protejate în acelaşi fel în care informaţiile similare sunt protejate de legislaţia Republicii 

Moldova, precum și de către dispoziţiile corespunzătoare aplicabile instituţiilor UE. Astfel de informaţii nu pot fi 

comunicate altor persoane decât cele din cadrul instituţiilor UE, din statele membre sau din Republica Moldova, 

care trebuie să le cunoască datorită funcţiilor deţinute, și nici nu pot fi folosite în alte scopuri decât pentru a 

asigura protecţia efectivă a intereselor financiare ale părţilor.  

Articolul 432  

Armonizarea legislaţiei  

Republica Moldova își va armoniza legislaţia la actele comunitare și instrumentele internaţionale menţionate în 

Anexa XXXV la prezentul acord, conform prevederilor din anexa respectivă. 

 

 

TITLUL VII 

 

 DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE 
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TITLUL VII 

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE 

CAPITOLUL 1 

CADRUL INSTITUȚIONAL 

Articolul 433 

Dialogul politic și de politici, inclusiv pe probleme legate de cooperarea sectorială dintre părţi, poate avea loc la 

orice nivel. Dialogul de politici periodic la nivel înalt va avea loc în cadrul Consiliului de Asociere, creat în 

temeiul articolului 434 al acestui acord, și de comun acord în cadrul reuniunilor regulate dintre reprezentanţii 

părţilor la nivel ministerial.  

Articolul 434  

1. Prin prezentul acord se înfiinţează un Consiliu de Asociere. Acesta supraveghează și monitorizează 

aplicarea și implementarea prezentului acord și examinează periodic funcţionarea prezentului acord prin 

prisma obiectivelor sale. 

2. Consiliul de Asociere se reuneşte la nivel ministerial și la intervale regulate, cel puţin odată pe an, 

precum și atunci când împrejurările impun acest lucru. Consiliul de Asociere se poate reuni în orice 

configuraţie stabilită de comun acord.  

3. Pe lângă supravegherea și monitorizarea aplicării și implementării prezentului acord, Consiliul de 

Asociere examinează orice probleme majore apărute în cadrul prezentului acord, precum și orice alte 

aspecte bilaterale sau internaţionale de interes comun.  

Articolul 435  

1. Consiliul de Asociere este format din membri ai Consiliului Uniunii Europene și membri ai Comisiei 

Europene, pe de o parte, și membri ai Guvernului Republicii Moldova, pe de altă parte.  

2. Consiliul de Asociere își stabileşte regulamentul de procedură.  

3. Consiliul de Asociere este prezidat, pe rând, de un reprezentant al Uniunii și un reprezentant al 

Republicii Moldova.  

4. Dacă este cazul și de comun acord, la lucrările Consiliului de Asociere pot participa reprezentanţi ai altor 

organe, în calitate de observatori.  

Articolul 436  

1. În scopul atingerii obiectivelor prezentului acord, Consiliul de Asociere are competența de a lua decizii 

care cad sub incidenţa prezentului acord. Astfel de decizii sunt obligatorii pentru părţi, care iau măsurile 

corespunzătoare, inclusiv, dacă este necesar, măsuri ale organelor create în temeiul prezentului acord, 

pentru a implementa deciziile luate. Consiliul de Asociere poate face și recomandări. Acesta adoptă 

deciziile și recomandările prin acord între părţi, după finalizarea procedurilor interne respective.  

2. În conformitate cu obiectivul armonizării treptate a legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia 

comunitară, prevăzut în prezentul acord, Consiliul de Asociere va fi un forum pentru schimbul 

informaţiilor privind legislaţia Uniunii Europene și legislaţia Republicii Moldova, în curs de elaborare și 
în vigoare, și privind măsurile de implementare, aplicare și conformitate.  
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3. Conform alineatului 1 din acest articol, Consiliul de Asociere are competența de a actualiza sau a 

modifica anexele prezentului acord, fără să aducă atingere dispoziţiilor specifice din Titlul V (Comerţul 

și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord.  

Articolul 437  

1. Prin prezentul acord se înfiinţează un Comitet de Asociere. Acesta oferă asistență Consiliului de 

Asociere în exercitarea sarcinilor acestuia.  

2. Comitetul de Asociere este format din reprezentanţi ai părţilor, în principiu funcţionari publici de nivel 

superior.  

3. Comitetul de Asociere este prezidat, pe rând, de un reprezentant al Uniunii și un reprezentant al 

Republicii Moldova.  

Articolul 438  

1. Consiliul de Asociere stabileşte, în regulamentul său de procedură, sarcinile și funcţionarea Comitetului 

de Asociere, printre responsabilităţile căruia se numără pregătirea reuniunilor Consiliului de Asociere. 

Comitetul de Asociere se întruneşte cel puţin odată pe an.  

2. Consiliul de Asociere poate delega Comitetului de Asociere oricare din competenţele sale, inclusiv 

competența de a lua decizii obligatorii.  

3. Comitetul de Asociere are competența de a adopta decizii în cazurile prevăzute în prezentul acord și în 

domeniile în care Consiliul de Asociere i-a delegat competențe. Aceste decizii sunt obligatorii pentru 

părţi, care iau măsurile corespunzătoare pentru a le implementa. Comitetul de Asociere adoptă deciziile 

prin acord între părţi.  

4. Comitetul de Asociere se întruneşte într-o configuraţie specifică pentru a aborda toate problemele legate 

de Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord. Comitetul de Asociere se 

întruneşte în această configuraţie cel puţin odată pe an.  

Articolul 439  

1. Comitetul de Asociere este asistat de subcomitete înfiinţate în temeiul prezentului acord.  

2. Consiliul de Asociere poate decide crearea în anumite domenii a unor comitete sau organe speciale 

necesare pentru implementarea prezentului acord și stabileşte componenţa, sarcinile și funcţionarea 

acestor comitete sau organe. În plus, aceste comitete sau organe speciale pot purta discuţii privind orice 

aspecte pe care le consideră relevante, fără să aducă atingere dispoziţiilor specifice din Titlul V 

(Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord.  

3. Comitetul de Asociere poate de asemenea crea subcomitete, inclusiv pentru a examina progresul 

înregistrat în dialogul regulat menţionat în prezentul acord.  

4. Subcomitetele au competența de a lua decizii în cazurile prevăzute în prezentul acord. Ele vor raporta 

periodic Comitetului de Asociere activităţile efectuate, conform cerinţelor.  

5. Subcomitetele create conform Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord 

informează Comitetul de Asociere, în configuraţia pentru comerţ stabilită în art. 438 alin. (4) al 

prezentului acord, despre data și ordinea de zi a ședințelor lor, într-un termen suficient de lung înaintea 

ședințelor. Ele raportează activităţile efectuate la fiecare reuniune periodică a Comitetului de Asociere în 

configuraţia pentru comerţ stabilită în art. 438 alin. (4) al prezentului acord.  
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6. Existenţa oricăror subcomitete nu împiedică nici una din părţi să prezinte o chestiune direct Comitetului 

de Asociere, inclusiv în configuraţia pentru comerţ stabilită în art. 438 alin. (4) al prezentului acord.  

Articolul 440  

1. Prin prezentul acord se înfiinţează un Comitet Parlamentar de Asociere. Acesta este un forum pentru ca 

membrii Parlamentului European și membrii Parlamentului Republicii Moldova să se întâlnească și să 

schimbe opinii. Comitetul se reuneşte la intervalele pe care și le stabileşte.  

2. Comitetul Parlamentar de Asociere este format din membri ai Parlamentului European, pe de o parte, și 
membri ai Parlamentului Republicii Moldova, pe de altă parte.  

3. Comitetul Parlamentar de Asociere își stabileşte regulamentul de procedură.  

4. Comitetul Parlamentar de Asociere este prezidat, pe rând, de un reprezentant al Parlamentului European 

și respectiv un reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile stabilite 

în regulamentul său de procedură.  

Articolul 441  

1. Comitetul Parlamentar de Asociere poate solicita informaţii relevante privind implementarea prezentului 

acord de la Consiliul de Asociere, care va furniza informaţiile solicitate Comitetului Parlamentar de 

Asociere.  

2. Comitetul Parlamentar de Asociere va fi informat despre deciziile și recomandările Consiliului de 

Asociere.  

3. Comitetul Parlamentar de Asociere poate face recomandări Consiliului de Asociere.  

4. Comitetul Parlamentar de Asociere poate crea subcomisii parlamentare de asociere.  

Articolul 442  

1. Părţile vor promova reuniuni periodice ale reprezentanţilor societăţilor lor civile, cu scopul de a-i 

informa și a înregistra ideile lor privind implementarea prezentului acord.  

2. Prin prezentul acord se constituie o Platformă a Societăţii Civile. Aceasta este un forum pentru întâlniri 

și schimb de opinii între reprezentanţi ai societăţii civile din UE, inclusiv membrii Comitetului 

Economic și Social, și reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova. Platforma se reuneşte la 

intervalele pe care și le stabileşte.  

3. Platforma Societăţii Civile își stabileşte regulamentul de procedură.  

4. Platforma Societăţii Civile este prezidată, pe rând, de un reprezentant al Comitetului Economic și Social, 

respectiv de reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova, în conformitate cu prevederile 

stabilite în regulamentul său de procedură.  

Articolul 443  

1. Platforma Societăţii Civile va fi informată despre deciziile și recomandările Consiliului de Asociere.  

2. Platforma Societăţii Civile poate face recomandări Consiliului de Asociere.  

3. Comitetul de Asociere și Comitetul Parlamentar de Asociere organizează contacte regulate cu 

reprezentanţi ai Platformei Societăţii Civile pentru a înregistra opiniile lor privind atingerea obiectivelor 

prezentului acord. 
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CAPITOLUL 2 

DISPOZIȚII GENERALE ŞI FINALE 

Articolul 444 

Accesul la instanţele judecătoreşti și organele administrative 

În domeniul de aplicare al prezentului acord, fiecare din părţi se angajează să asigure că persoanele fizice și 
juridice ale celeilalte părţi au acces fără discriminare, în legătură cu cetăţenii săi, la instanţele judecătoreşti și 
organele administrative competente ale sale pentru a-și apăra drepturile lor individuale și drepturile lor de 

proprietate.  

Articolul 445  

Accesul la documente oficiale  

Prevederile prezentului acord nu aduc atingere aplicării legilor și regulamentelor interne relevante ale părţilor 

privind accesul public la documente oficiale.  

Articolul 446  

Excepţii de securitate  

Nimic din conţinutul prezentului acord nu împiedică părţile să ia măsuri:  

(a) pe care le consideră necesare pentru a împiedica divulgarea unor informaţii contrar intereselor esenţiale 

ale securității sale;  

(b) care au legătură cu producţia sau comercializarea armelor, munițiilor sau materialelor militare, sau cu 

activităţi de cercetare, dezvoltare sau producţie absolut necesare scopurilor de apărare, cu condiţia că 

aceste măsuri nu afectează condiţiile de concurenţă în legătură cu produse care nu sunt destinate în mod 

specific unor scopuri militare;  

(c) pe care le consideră esenţiale pentru securitatea sa, în cazul unor grave tulburări interne care afectează 

menţinerea legii și ordinii, în caz de război sau tensiuni internaţionale grave care constituie o ameninţare 

de război, sau pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în ceea ce priveşte menţinerea păcii și securităţii 

internaţionale.  

Articolul 447  

Nediscriminarea  

1. În domeniile care cad sub incidenţa prezentului acord și fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale 

conţinute în acesta:  

(a) măsurile aplicate de Republica Moldova în legătură cu Uniunea Europeană sau statele membre nu 

vor genera discriminare între statele membre, cetăţenii acestora, companiile sau firmele din 

acestea;  

(b) măsurile aplicate de Uniunea Europeană sau statele membre în legătură cu Republica Moldova nu 

vor genera discriminare între cetăţenii, companiile sau firmele din Republica Moldova.  

2. Prevederile de la alineatul 1 nu aduc atingere dreptului fiecărei părţi de a aplica dispoziţiile pertinente din 

legislaţia sa fiscală contribuabililor care nu se află în aceeaşi situaţie în ceea ce priveşte domiciliul sau 

sediul acestora.  
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Articolul 448  

Armonizarea graduală  

Republica Moldova își va armoniza gradual legislaţia la legislaţia UE și instrumentele internaţionale menţionate 

în anexele prezentului acord, în baza angajamentelor identificate în prezentul acord și conform prevederilor din 

anexele respective. Această prevedere nu aduce atingere nici unei dispoziţii și obligaţii specifice referitoare la 

armonizare din Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord.  

Articolul 449  

Armonizarea dinamică  

În conformitate cu obiectivul armonizării graduale a legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia UE, și în special 

cu privire la angajamentele identificate în Titlurile III, IV, V și VI din prezentul acord și conform prevederilor din 

anexe, Consiliul de Asociere va revizui și va actualiza periodic anexele respective, ținând cont inclusiv de 

evoluţia legislaţiei UE în modul definit în prezentul acord. Această prevedere nu aduce atingere nici unei 

dispoziţii specifice din Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord.  

Articolul 450  

Monitorizarea  

Monitorizarea înseamnă evaluarea continuă a progresului înregistrat în implementarea și aplicarea măsurilor 

prevăzute în prezentul acord. Pentru a facilita procesul de monitorizare, părţile vor coopera în cadrul organelor 

instituţionale create în baza prezentului acord.  

Articolul 451  

Evaluarea armonizării  

1. UE va evalua armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia UE, în modul definit în prezentul 

acord. Aceasta include aspecte de implementare și aplicare. Evaluările pot fi efectuate de către UE în 

mod individual, de către UE în acord cu Republica Moldova, sau în comun de către părţi. Pentru a 

facilita procesul de evaluare, Republica Moldova va raporta către UE progresele înregistrate în 

activitatea de armonizare, dacă este cazul, înainte de finalizarea perioadelor de tranziţie stabilite în 

prezentul acord în legătură cu actele juridice ale UE. Procesul de raportare și evaluare, inclusiv modul și 
frecvenţa evaluărilor, va lua în considerare modalităţile specifice stabilite în prezentul acord sau deciziile 

luate de organele instituţionale create în baza prezentului acord.  

2. Evaluarea armonizării poate include misiuni la faţa locului cu participarea unor instituţii, organe și 
agenţii, organizaţii neguvernamentale, autorităţi de supraveghere, experţi independenţi și alte entităţi din 

UE, dacă va fi cazul.  

Articolul 452  

Rezultatele monitorizării, inclusiv ale evaluărilor armonizării  

1. Rezultatele activităţilor de monitorizare, inclusiv ale evaluărilor armonizării stabilite în articolul 451 al 

prezentului acord, vor fi discutate în toate organele relevante înfiinţate în baza prezentului acord. Aceste 

organe pot adopta recomandări comune, convenite în unanimitate, care vor fi prezentate Consiliului de 

Asociere.  

2. Dacă Părţile convin că măsurile necesare prevăzute în Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) 

al prezentului acord au fost implementate și sunt aplicate, Consiliul de Asociere, conform competenţelor 
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conferite prin articolul 436 al prezentului acord, va conveni asupra unei deschideri mai largi a pieţei, 

conform definiției din Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord.  

3. O recomandare comună, menţionată în alineatul 1 al prezentului articol, prezentată Consiliului de 

Asociere, sau imposibilitatea de a se ajunge la o astfel de recomandare, nu face obiectul soluţionării 

diferendelor definită în Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului acord. O decizie 

luată de organul relevant înfiinţat conform prezentului acord, sau imposibilitatea de a se ajunge la o 

astfel de decizie, nu face obiectul soluţionării litigiilor definită în Titlul V (Comerţul și aspectele legate 

de comerţ) al prezentului acord.  

Articolul 453  

Îndeplinirea obligaţiilor  

1. Părţile vor lua orice măsuri generale sau specifice necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor conform 

prezentului acord. Acestea vor asigura atingerea obiectivelor stabilite în prezentul acord.  

2. Părţile convin să se consulte cu promptitudine, prin intermediul canalelor adecvate, la solicitarea oricărei 

Părţi, în orice chestiune referitoare la interpretarea, implementarea sau aplicarea cu bună credinţă a 

prezentului acord și în alte aspecte relevante ale relaţiilor dintre Părţi.  

3. Părţile vor înainta Consiliului de Asociere orice litigiu privind interpretarea, implementarea sau aplicarea 

cu bună credinţă a prezentului acord, în conformitate cu articolul 454 al prezentului acord. Consiliul de 

Asociere poate soluţiona un litigiu printr-o decizie obligatorie.  

Articolul 454  

Soluţionarea litigiilor  

1. Atunci când între părţi apare un litigiu privind interpretarea, implementarea sau aplicarea cu bună 

credinţă a prezentului acord, oricare parte trimite celeilalte Părţi și Consiliului de Asociere o cerere 

oficială pentru rezolvarea chestiunii în dispută. Prin derogare, litigiile privind interpretarea, 

implementarea sau aplicarea cu bună credinţă a Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) sunt 

reglementate exclusiv de Capitolul 14 (Soluţionarea litigiilor) din prezentul titlu.  

2. Părţile depun eforturi pentru a soluţiona litigiul prin iniţierea unor consultări de bună credinţă în cadrul 

Consiliului de Asociere și în alte organe relevante menţionate în articolele 437 și 439 din prezentul 

acord, cu scopul de a ajunge în cel mai scurt timp la o soluţie acceptabilă reciproc.  

3. Părţile vor oferi Consiliului de Asociere și altor organe relevante toate informaţiile necesare unei 

examinări aprofundate a situaţiei.  

4. Atât timp cât un litigiu nu este soluţionat, acesta va fi discutat la fiecare reuniune a Consiliului de 

Asociere. Un litigiu se consideră a fi soluţionat atunci când Consiliul de Asociere a luat o decizie 

obligatorie privind soluţionarea sa, în modul prevăzut în articolul 3 alineatul 453 din prezentul acord, sau 

când Consiliul a declarat că litigiul a încetat. Consultările privind un litigiu pot avea loc la orice reuniune 

a Comitetului de Asociere sau a unui alt organ relevant menţionat în articolul 439 din prezentul acord, în 

modul convenit între Părţi sau la solicitarea oricărei Părţi. Consultările pot avea loc și în scris.  

5. Toate informaţiile dezvăluite în timpul consultărilor rămân confidenţiale.  

Articolul 455  

Măsuri adecvate în cazul neîndeplinirii obligaţiilor  
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1. Oricare Parte poate lua măsurile adecvate, dacă problema în litigiu nu este soluţionată în termen de trei 

luni de la data notificării unei cereri oficiale de soluţionare a litigiului conform articolului 454 al 

prezentului acord, și dacă Partea reclamantă continuă să considere că cealaltă Parte nu și-a îndeplinit o 

obligaţie în temeiul prezentul acord. Cerinţa privind o perioadă de consultări de trei luni nu se aplică în 

cazurile excepţionale prevăzute la alineatul 3 al prezentului articol.  

2. În selectarea măsurilor adecvate se preferă acelea care perturbă cel mai puţin funcţionarea prezentului 

acord. Cu excepţia cazurilor descrise în alineatul 3 al prezentului articol, măsurile respective nu includ 

suspendarea unor drepturi sau obligaţii prevăzute în Titlul V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al 

prezentului acord. Măsurile luate conform alineatului 1 vor fi notificate imediat Consiliului de Asociere 

și vor face obiectul consultărilor în conformitate cu alineatul 2 al articolului 453, precum și soluţionării 

litigiului în conformitate cu alineatul 3 al articolului 453 și articolul 454 din prezentul acord.  

3. Excepţiile menţionate în alineatele 1 și 2 de mai sus se referă la:  

(a) denunţarea prezentului acord fără a respecta normele generale ale dreptului internaţional, sau  

(b) încălcarea de către cealaltă Parte a oricărui element esenţial al prezentului acord, menţionat în 

articolul 2 din titlul I (Principiile generale) al prezentului acord.  

 

Relaţia cu alte acorduri  

Articolul 456  

1. Acordul de Parteneriat și Cooperare între Comunităţile Europene și statele membre, pe de o parte, și 
Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 28 noiembrie 1994 și intrat în vigoare la 1 

iulie 1998, se abrogă prin prezentul acord.  

2. Prezentul acord înlocuieşte acordul menţionat anterior. Referirile la acordul menţionat anterior din toate 

celelalte acorduri încheiate între părţi se interpretează ca trimiteri la prezentul acord.  

3. Prezentul acord înlocuieşte Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la 

protecţia indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la Bruxelles la 26 iunie 

2012 și intrat în vigoare la 1 aprilie 2013.  

Articolul 457  

1. Până la obținerea unor drepturi echivalente pentru persoanele fizice și agenţii economici în temeiul 

prezentului acord, acesta nu afectează drepturile garantate acestora prin acordurile existente și obligatorii 

pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte.  

2. Acordurile existente referitoare la anumite domenii de cooperare, care intră sub incidenţa prezentului 

acord, se consideră parte a relaţiilor bilaterale generale, reglementate de prezentul acord și făcând parte 

dintr-un cadru instituţional comun.  

Articolul 458  

1. Părţile pot completa prezentul acord, încheind acorduri specifice în orice domeniu care intră sub 

incidenţa domeniului de aplicare al prezentului acord. Aceste acorduri se consideră parte integrantă a 

relaţiilor bilaterale generale, reglementate de prezentul acord și făcând parte dintr-un cadru instituţional 

comun.  

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene, nici prezentul acord, nici o măsură luată în temeiul prezentului acord nu 
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afectează în nici un fel competenţele statelor membre privind desfăşurarea activităţilor de cooperare 

bilaterală cu Republica Moldova sau încheierea, dacă este cazul, a unor noi acorduri de cooperare cu 

Republica Moldova.  

Articolul 459  

Anexele și protocoalele  

Anexele și protocoalele fac parte integrantă din prezentul acord.  

Articolul 460  

Durata  

1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată.  

2. Fiecare parte poate denunţa prezentul acord printr-o notificare transmisă celeilalte Părţi. Prezentul acord 

încetează să mai producă efecte după şase luni de la data primirii unei astfel de notificări.  

Articolul 461  

Definirea Părţilor  

În sensul prezentului acord, termenul ”Părţi” înseamnă UE, sau statele membre ale UE, sau UE și statele membre 

ale UE, conform competenţelor acestora care derivă din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) și, dacă este relevant, acest termen se referă și la Euratom, în 

conformitate cu competenţele acestuia stabilite prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei 

Atomice, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte.  

Articolul 462  

Aplicarea teritorială  

1. Prezentul Acord se aplică, pe de o parte, în teritoriile în care se aplică Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE), Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) și Tratatul de instituire a 

Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în condiţiile stabilite de aceste tratate, și, fără a aduce 

atingere alineatului 2 de mai jos, pe de altă parte, pe teritoriul Republicii Moldova.  

2. Aplicarea prezentului acord, sau a Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al prezentului 

acord, în legătură cu zonele din Republica Moldova asupra cărora Guvernul Republicii Moldova nu 

exercită un control efectiv începe odată ce Republica Moldova asigură implementarea și aplicarea 

completă a prezentului acord, respectiv a Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) al 

prezentului acord, pe întregul său teritoriu.  

3. Consiliul de Asociere va adopta o decizie privind momentul când este asigurată implementarea și 
aplicarea completă a prezentului acord, sau a Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) din 

prezentul acord, pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.  

4. Dacă una dintre Părţi consideră că implementarea și aplicarea completă a prezentului acord, respectiv a 

Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) din prezentul acord, nu mai este asigurată în zonele 

din Republica Moldova menţionate la alineatul 2 al prezentului articol, partea respectivă poate cere 

Consiliului de Asociere să reexamineze aplicarea în continuare a prezentului acord, respectiv a Titlului V 

(Comerţul și aspectele legate de comerţ) din prezentul acord, în legătură cu zonele în cauză. Consiliul de 

Asociere va examina situaţia și va adopta o decizie privind aplicarea în continuare a prezentului acord, 

respectiv a Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) din prezentul acord, în termen de trei luni 

de la solicitare. În cazul în care Consiliul de Asociere nu adoptă o decizie în termen de trei luni de la 
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solicitare, aplicarea prezentului acord, respectiv a Titlului V (Comerţul și aspectele legate de comerţ) din 

prezentul acord, se suspendă în legătură cu zonele în cauză, până la adoptarea unei decizii de către 

Consiliul de Asociere.  

5. Deciziile luate de Consiliul de Asociere în baza prezentului articol cu privire la aplicarea Titlului V 

(Comerţul și aspectele legate de comerţ) din prezentul acord acoperă în totalitate Titlul respectiv și nu 

pot acoperi doar părţi ale acestuia.  

Articolul 463  

Depozitarul prezentului acord  

Depozitarul prezentului acord este Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.  

Articolul 464  

Textele autentice  

Prezentul acord se redactează în două exemplare în fiecare dintre limbile oficiale ale Părţilor, fiecare dintre aceste 

texte fiind autentic în egală măsură.  

Articolul 465  

Intrarea în vigoare și aplicarea provizorie  

1. Prezentul acord este ratificat sau aprobat de Părţi în conformitate cu procedurile lor interne. 

Instrumentele de aprobare sau ratificare trebuie să fie depuse la Secretariatul General al Consiliului 

Uniunii Europene.  

2. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după data depunerii ultimului 

instrument de ratificare sau aprobare.  

3. Fără a aduce atingere alineatului 2 al prezentului articol, Uniunea Europeană și Republica Moldova 

convin să aplice cu titlu provizoriu prezentul acord în parte, în modul specificat de către Uniune, după 

cum este stabilit în alineatul 4 al prezentului articol și în conformitate cu procedurile și legile lor interne, 

după caz.  

4. Aplicarea provizorie intră în vigoare din prima zi a celei de-a doua luni care urmează după data primirii 

de către Depozitar a următoarelor documente:  

(a) notificarea UE privind finalizarea procedurilor necesare în acest scop, indicând părţile acordului 

care se aplică cu titlu provizoriu; și  

(b) notificarea Republicii Moldova privind finalizarea procedurilor necesare pentru aplicarea 

provizorie a prezentului acord.  

 

5. În sensul dispoziţiilor relevante ale prezentului acord, inclusiv ale anexelor și protocoalelor sale, orice 

referire din aceste dispoziţii la ”data intrării în vigoare a prezentului acord” este înţeleasă ca ”data de la 

care prezentul acord este aplicat cu titlu provizoriu”, în conformitate cu alineatul 3 al prezentului articol.  

6. În perioada de aplicare provizorie, prevederile Acordului de Parteneriat și Cooperare între Comunităţile 

Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Luxemburg 

la 28 noiembrie 1994 și intrat în vigoare la 1 iulie 1998, continuă să se aplice, în măsura în care nu sunt 

acoperite de aplicarea provizorie a prezentului acord.  
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7. Fiecare Parte poate trimite Depozitarului o notificare scrisă despre intenţia sa de a înceta aplicarea 

provizorie a prezentului acord. Încetarea aplicării provizorii produce efecte la şase luni de la data primirii 

notificării de către Depozitar. 
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Declinare a responsabilităţii: Vă rugăm să reţineţi că aceste documente sunt puse la dispoziţie 
doar în scop de informare și nu reprezintă versiunea finală a Acordului de Asociere. Textele care 
au fost parafate vor fi revizuite din punct de vedere juridic și lingvistic înainte de finalizarea 
Acordului de Asociere. Textele nu conferă drepturi, nici nu creează obligaţii juridice în 
conformitate cu dreptul internaţional public. 
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ANEXĂ LA TITLUL III  
 

JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE 
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ANEXA I LA PREZENTUL ACORD 

Titlul III (Justiţie, libertate și securitate) 

Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind 
păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice și de modificare a Directivei 
2002/58/CE 
 
 

Angajamente și principii privind protecţia datelor cu caracter personal 

1. Părţile vor asigura, în contextul implementării prezentului acord sau a altor acorduri, un 
nivel legal al protecţiei datelor care corespunde cel puţin celui stabilit în Directiva 
95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulaţie a acestor date, în Decizia-cadru a Consiliului 
2008/977/JAI privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării 
poliţieneşti și judiciare în materie penală, precum și în Convenţia pentru protejarea 
persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnată la 28 
ianuarie 1981 (ETS nr. 108), și Protocolul adiţional la aceasta, cu privire la autorităţile de 
control şi fluxul transfrontalier al datelor cu caracter personal, semnat la 8 noiembrie 
2001 (ETS nr. 181). Dacă va fi cazul, părţile vor lua în considerare Recomandarea nr. R 
(87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului Ministerial al Consiliului Europei care 
reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea poliţiei. 

2. În plus, se aplică următoarele principii: 

(a) Atât autoritatea care comunică datele, cât și autoritatea care le primește iau toate 
măsurile rezonabile pentru a asigura, după caz, rectificarea, ştergerea sau blocarea datelor 
cu caracter personal în cazul în care prelucrarea nu respectă dispoziţiile articolului 13 al 
prezentului acord, în special din cauză că datele respective nu sunt adecvate, pertinente, 
exacte sau sunt excesive în raport cu scopul prelucrării. Aceasta include notificarea 
celeilalte părţi cu privire la orice rectificare, ştergere sau blocare; 

(b) La cerere, autoritatea destinatară informează autoritatea care transferă datele cu 
privire la modul în care au fost utilizate datele transferate și la rezultatele obţinute; 

(c) Datele cu caracter personal nu pot fi transferate decât autorităţilor competente. 
Transferul lor ulterior către alte autorităţi necesită autorizarea prealabilă a autorităţii care 
le-a transferat; 

(d) Autoritatea care transferă datele și cea care le primeşte au obligaţia de a înregistra 
în scris comunicarea și primirea datelor cu caracter personal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXE LA TITLUL IV 

COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ÎN ALTE SECTOARE 
 



ANEXA II LA ACEST ACORD 
Capitolul 3 (Dreptul societăţilor comerciale, contabilitate și audit, guvernanţă 

corporativă) din titlul IV 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Dreptul societăţilor comerciale 

Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de 
coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul 
articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

A doua Directivă a Consiliului din 13 decembrie 1976, modificată prin Directivele 92/101/CEE, 
2006/68/CE și 2009/109/CE, de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăţilor 
comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea 
intereselor asociaților sau terților, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni și 
menținerea și modificarea capitalului acestora (77/91/CEE) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

A treia Directivă a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din 
tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (78/855/CEE), modificată prin Directivele 
2007/63/CE și 2009/109/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

A șasea Directivă a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) 
din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni (82/891/CEE), modificată prin 
Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

A unsprezecea Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor 
înfiinţate într-un stat membru de anumite forme de societăţi comerciale care intră sub incidenţa 
legislaţiei unui alt stat (89/666/CEE) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de 
drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic 



Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele 
publice de cumpărare 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Contabilitate și audit 

A patra Directivă a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din 
tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale (78/660/CEE) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

A șaptea Directivă a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din 
tratat, privind conturile consolidate (83/349/CEE) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind 
aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal 
al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 
83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Recomandarea Comisiei din 6 mai 2008 privind asigurarea calităţii externe pentru auditorii legali și 
firmele de audit care auditează entităţi de interes public (2008/362/CE) 

Calendar: neaplicabil 



Recomandarea Comisiei din 5 iunie 2008 privind limitarea răspunderii civile a auditorilor legali și a 
societăţilor de audit (2008/473/CE) 

Calendar: neaplicabil 

Guvernanţa corporativă  

Principiile OCDE de guvernanţă corporativă  

Calendar: neaplicabil 

Recomandarea Comisiei din 14 decembrie 2004 de încurajare a instituirii unui regim corespunzător de 
remunerare a directorilor societăţilor cotate (2004/913/CE) 

Calendar: neaplicabil 

Recomandarea Comisiei din 15 februarie 2005 privind rolul directorilor fără funcţie executivă și al 
membrilor consiliului de supraveghere ai societăţilor cotate și comitetele consiliului de administraţie 
sau de supraveghere (2005/162/CE) 

Calendar: neaplicabil 

Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 2009 privind politicile de remunerare în sectorul serviciilor 
financiare (2009/384/CE) 

Calendar: neaplicabil 

Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a Recomandărilor 2004/913/CE și 
2005/162/CE în ceea ce priveşte regimul de remunerare a directorilor societăţilor cotate (2009/385/CE) 

Calendar: neaplicabil 

 



ANEXA III LA ACEST ACORD 

Capitolul 4 (Ocuparea forţei de muncă, politica socială și egalitatea şanselor) din titlul IV 

 
Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia UE și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Dreptul muncii 

Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa 
lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe 
durată determinată, încheiat între CES, UCIPE și CEIP 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe 
fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP șiCES - Anexa: Acord-cadru privind munca pe fracţiune 
de normă 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să 
promoveze îmbunătăţirea securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport 
de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu 
privire la concedierile colective 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre 
referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi 
de întreprinderi sau unităţi 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui 
cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană - Declaraţie comună 
a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind reprezentarea lucrătorilor 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite 
aspecte ale organizării timpului de lucru 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Nediscriminare și egalitate de gen 

Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea 
egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă și ocuparea forţei de muncă 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de şanse și al egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în materie de 
încadrare în muncă și de muncă (reformă) 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru 
promovarea îmbunătăţirii securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care 
au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) 
din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului 
egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în domeniul securităţii sociale 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Sănătate şi siguranţă la locul de muncă 

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru 
promovarea îmbunătăţirii securităţii și sănătăţiilucrătorilor la locul de muncă 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate și de 
sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/89/CEE] 

Calendar: Pentru noile locuri de muncă, prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, inclusiv cerinţele minime de securitate și de sănătate 
prevăzute în anexa II a acestei directive. 

Pentru locurile de muncă aflate deja în folosinţă la data intrării în vigoare a prezentului acord, 
prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord, inclusiv cerinţele minime de securitate și de sănătate prevăzute în anexa II a acestei 
directive. 

Directiva 2009/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
cerinţele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru 
la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE - Codificarea Directivei 89/655/CEE, după cum a fost modificată prin Directivele 
95/63/CE și 2001/45/CE] 

Calendar: Pentru echipamentele de lucru noi, prevederile acestei directive vor fi implementate în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, inclusiv cerinţele minime prevăzute în 
anexa I a acestei directive. 

Pentru echipamentele de lucru aflate deja în folosinţă la data intrării în vigoare a prezentului acord, 
prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord, inclusiv cerinţele minime prevăzute în anexa I a acestei directive. 

Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate și 
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 
[a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime de securitate și sănătate 
care se aplică pe şantierele temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul articolului 16 
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 
muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a 
Consiliului] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici la locul de muncă [a 
șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de securitate și sănătate 
pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 87/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime în domeniul semnelor de 
securitate și/sau sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul 
(1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerinţele minime de îmbunătăţire a 
protecţiei securităţii și sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a unsprezecea directivă 
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: Pentru noile locuri de muncă, prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 



Pentru locurile de muncă aflate deja în folosinţă la data intrării în vigoare a prezentului acord, 
prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 12 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord, inclusiv cerinţele minime de securitate și de sănătate prevăzute în anexa acestei 
directive. 

Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerinţele minime pentru 
îmbunătăţirea securităţii și protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă și în 
subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE] 

Calendar: Pentru noile locuri de muncă, prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Pentru locurile de muncă aflate deja în folosinţă la data intrării în vigoare a prezentului acord, 
prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 16 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord, inclusiv cerinţele minime de securitate și de sănătate prevăzute în anexa acestei 
directive. 

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii și securităţii lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă 
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind 
cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii și securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial 
risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele 
minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici 
(vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinţele 
minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici 
(zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele 
minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici 
(câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinţele 
minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii 
fizici (radiaţii optice artificiale) [a nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) 
din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile prezentei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerinţele minime de securitate și 
sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă specială în sensul articolului 
16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerinţele minime de securitate și sănătate 
pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerinţele minime de securitate și sănătate 
pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de 
producere a unor afecţiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul 
(1) din Directiva 89/391/CEE] 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ prin 
aplicarea Directivei 80/1107/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de expunerea la agenţi chimici, fizici și biologici la locul de muncă (91/322/CEE) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2000/39/CE a Comisiei de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii 
profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii și securităţii 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă 



Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2006/15/CE a Comisiei de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere 
profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE 
și 2000/39/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-
limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de 
modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

ANEXA III LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 5 (Protecţia consumatorilor) din titlul IV 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Siguranţa produselor 

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind 
siguranţa generală a produselor 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 87/357/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind apropierea legislaţiilor statelor membre 
referitoare la produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pot pune în pericol sănătatea sau siguranţa 
consumatorilor 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Decizia 2009/251/CE a Comisiei din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure 
că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe 
piaţă 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Decizia 2006/502/CE a Comisiei din 11 mai 2006 prin care se solicită statelor membre să adopte 
măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii 
sunt introduse pe piaţă și să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Comercializarea 

Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecţia 
consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 1 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori și de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Dreptul contractelor 

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite 
aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanţiile conexe 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate 
cu consumatorii 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia 
consumatorilor cu privire la contractele la distanţă 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecţia consumatorilor în cazul 
contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, 
vacanţe și circuite 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind 
protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de 
folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă 
pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Serviciile financiare 

Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind 
comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE 
a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Creditul de consum 

Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele 
de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (pentru armonizarea 
dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative ale statelor membre în materie de credite de 
consum) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Căi de atac 

Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor 
responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum 

Calendar: neaplicabil 

Recomandarea 2001/310/CE a Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile organelor 
extrajudiciare competente să soluţioneze prin mediere litigiile de consum 

Calendar: neaplicabil 

Aplicarea legii 

Directiva 98/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind acţiunile în 
încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor 



Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Cooperarea pentru protecţia consumatorului (Regulament) 

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 
privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de 
protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a 
consumatorului”) 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 

 

ANEXA V LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 6 (Statistică) din titlul IV 

 

Acquis-ul comunitar în domeniul statisticii, după cum este menţionat în articolul 46 din capitolul 6 
(Statistică), titlul IV (Cooperarea economică și în alte sectoare) al prezentului acord, este prevăzut în 
Compendiul privind cerinţele statistice, pe care părţile îl consideră anexat la prezentul acord. 

Cea mai recentă versiune a Compendiului privind cerinţele statistice poate fi găsită în format electronic 
pe site-ul Oficiului pentru Statistică al Uniunii Europene (Eurostat): http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

ANEXA VI LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 8 (Impozitarea) din titlul IV 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Impozitarea indirectă 

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 Obiect și sferă de aplicare (titlul I, art. 1, art. 2 alin. (1) lit. (a), art. 2 alin. (1) lit. (c), art. 2 alin. 
(1) lit. (d)) 

 Persoane impozabile (titlul III, art. 9 alin. (1), articolele 10-13) 

 Operaţiuni taxabile (titlul IV, articolele 14-16, 18, 19, 24-30) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, articolele 31-32) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate de la intrarea în vigoare a prezentului 
acord. 

 Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art. 36 alin. (1), articolele 38, 39, 43-49, 53-56, 58-61) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 Fapt generator și exigibilitatea TVA (titlul VI, art. 62-66, 70, 71) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate de la intrarea în vigoare a prezentului 
acord. 

 Bază de impozitare (titlul VII, art. 72-82, 85-92) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate de la intrarea în vigoare a prezentului 
acord. 

 Cote (titlul VIII, art. 93-99, 102, 103) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 Scutiri (titlul IX, art. 131-137, 143, 144, art. 146 alin. (1) lit. (a), (c), (d), (e), art. 146 alin. (2), 
art. 147, 148, art. 150 alin. (2), art. 151-161, 163) 

Calendar: 
Fără a aduce atingere altor capitole din prezentul acord, pentru toate scutirile din sfera de aplicare a 
directivei 2006/112 a Consiliului referitoare la bunuri şi servicii în zonele libere, prevederile directivei 
vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 
Pentru toate celelalte scutiri, prevederile directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului acord. 

 Deduceri (titlul X, articolele 167-169, 173-192) 

Calendar: 
Pentru toate deducerile aplicabile persoanelor impozabile menţionate ca persoane juridice, prevederile 
directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 
Pentru toate celelalte deduceri, prevederile directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 Obligaţiile persoanelor impozabile și ale anumitor persoane neimpozabile (titlul XI, articolele 
193, 194, 198, 199, 201-208, 211, 212, art. 213 alin. (1), art. 214 alin. (1) lit. (a), art. 214 alin. 
(2), articolele 215, 217-236, 238-242, 244, 246-248, 250-252, 255, 256, 260, 261, 271-273) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 Regimuri speciale (titlul XII, articolele 281-292, 295-344, 346-356) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 Dispoziţii diverse (titlul XIV, articolul 401) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate de la intrarea în vigoare a prezentului 
acord. 

 

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată 
şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 Punctul (3) Limitele cantitative 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 

Tutunul 

Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate 
tutunului prelucrat (text codificat) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord, cu excepţia art. 7 alin. (2), articolelor 8, 9, 10, 11, 12, art. 14 alin. (1), art. 14 alin. 
(2), art. 14 alin. (4), art. 18 și 19 ale acestei directive, care vor fi implementate până în anul 2025. 
Consiliul de asociere va lua o decizie privind un alt termen de implementare, în cazul în care contextul 
regional impune acest lucru. 

 

Alcoolul 

Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a structurilor accizelor asupra 
alcoolului și băuturilor alcoolice 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

 

Energie 

Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de 
impozitare a produselor energetice și a electricității 

Calendar: 
Pentru toate prevederile referitoare la tarife, această directivă va fi implementată în termen de 10 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului acord. 
Toate celelalte prevederi din această directivă va fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 

Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de 
abrogare a Directivei 92/12/CEE 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 



- Articolul 1 din directivă 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

- A treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe 
valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii 
(86/560/CEE) 

Calendar: 
Pentru persoanele impozabile menţionate ca persoane juridice, prevederile acestei directive vor fi 
implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 
Toate celelalte prevederi din această directivă va fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 

ANEXA VII LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 12 (Agricultură și dezvoltare rurală) din titlul IV 

 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Politica privind calitatea 

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicațiilor 
geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecţia indicațiilor geografice și a 
denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 
privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări 
comune a pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole 



(„Regulamentul unic OCP”), partea referitoare la indicaţia geografică a vinurilor din capitolul I, titlul 
II, partea I 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 555/2008 din 27 iunie 2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în 
ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terțe, potenţialul de producţie și privind 
controalele în sectorul vitivinicol, și anume titlul V ”Controale în sectorul vitivinicol” 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale 
garantate din produse agricole și alimentare 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialităţile tradiţionale garantate 
din produse agricole și alimentare 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Agricultura ecologică 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică și 
etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor 
ecologice din ţări terțe 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



Standarde de comercializare pentru plante, seminţe de plante, produse obţinute din plante, fructe şi 
legume 

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări 
comune a pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole 
(„Regulamentul unic OCP”) 

Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 pentru chestiuni orizontale: articolul 113, anexa I, anexa III și anexa IV; 

 pentru seminţe de însămânțare: articolul 157; 

 pentru zahăr: anexa IV b; 

 pentru cereale/orez: anexa IV a; 

 pentru tutun brut: articolele 123, 124, 126, trebuie menţionat faptul că articolul 104 nu este 
aplicabil prezentului acord; 

 pentru conurile de hamei: articolele 117, 121g, 158, trebuie menţionat faptul că articolul 185 
nu este aplicabil prezentului acord; 

 pentru uleiuri comestibile/ulei de măsline: articolul 118, anexa XVI; 

 pentru plante vii, flori proaspete tăiate și frunze proaspete: anexa I partea 13; 

 pentru fructe și legume: articolul 113a; 

Calendar: aceste prevederi ale Regulamentului vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind importul de hamei din 
ţări terțe (versiune codificată) 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante 
furajere 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 68/193/CEE a Consiliului din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului pentru 
înmulţirea vegetativă a viței de vie 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a 
materialului săditor de legume, altul decât seminţele (versiune codificată) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 92/34CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului săditor de 
plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulţire 
pentru plantele ornamentale 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului 
forestier de reproducere 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2001/111/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahăr destinate 
consumului uman 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de 
măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză relevante 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 76/621/CEE a Consiliului din 20 iulie 1976 privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic 
în uleiurile și grăsimile destinate consumului uman, precum și în produsele alimentare cu adaos de 
uleiuri sau grăsimi 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind catalogul comun al soiurilor de specii de 
plante agricole 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante 
oleaginoase și pentru fibre 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 privind standardele de comercializare 
a uleiului de măsline 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de 
măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză relevante 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele 
din cacao și din ciocolată destinate consumului uman 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și marmeladele 
de fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate alimentației umane 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele 
de cafea și de cicoare 



Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite 
produse similare destinate consumului uman 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în 
sectorul fructelor și legumelor 

Se vor aplica toate prevederile acestui regulament, inclusiv anexele, cu excepţia titlului III și titlului IV. 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Standarde de comercializare pentru animale în viu și produse animaliere 

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de 
stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și a 
produselor din carne de vită și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul CE nr. 1825/2000 al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1760/2000 privind etichetarea cărnii 
de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări 
comune a pieţelor agricole și privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole 
(„Regulamentul unic OCP”) 

Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 pentru chestiuni orizontale: articolul 113, anexa I, anexa III și anexa IV; 

 pentru păsări de curte și ouă: anexa XIV AB, B, C: toate articolele; 

 pentru carne de viţel: articolul 113b, anexa XIa: toate articolele; 

 pentru bovine, porcine și ovine adulte: anexa V; 

 pentru lapte și produse lactate: articolele 114 și 115 cu anexele, anexa CII: toate articolele, 
anexa CIII: toate articolele, anexa XV: toate articolele 



Calendar: aceste prevederi ale Regulamentului vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte comercializarea cărnii provenind 
de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile 
ouălor 

Se vor aplica toate prevederile acestui regulament, cu excepţia articolelor 33-35, anexei III și anexei V. 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de 
aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind 
raportarea preţurilor acestora 

Se vor aplica toate prevederile acestui regulament, cu excepţia articolelor 18, 26, 35 și 37. 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor 
pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 445/2007 al Comisiei din 23 aprilie 1997 de stabilire a unor anumite norme de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile 
tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului din privind protecţia denumirilor 
folosite în comercializarea laptelui și a produselor lactate 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2001/114/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, 
parţial sau integral deshidratat și destinat consumului uman 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză și evaluare calitativă a 
laptelui și produselor lactate 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr.1234/2007 în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

 

 

 



ANEXA VIII LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 14 (Cooperarea în domeniul energiei) din titlul IV 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Termenele referitoare la prevederile acestei anexe, care au fost stabilite deja de către Părţi în cadrul 
altor acorduri, se vor aplica în modul prevăzut în acordurile corespunzătoare. 

Energie electrică 

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele 
comune pentru piaţa internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

Directiva 2005/89/CE privind măsurile menite sa garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică 
şi investiţiile în infrastructuri 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

Gaz natural 

Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele 
comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1775/2005 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de 
garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 



Petrol 

Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a 
menţine un nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

Infrastructură 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Prospectarea și explorarea hidrocarburilor 

Directiva 94/22/CE privind condiţiile de acordare și folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare și 
extracţie a hidrocarburilor 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Eficienţă energetică 

Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind 
promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei și de 
modificare a Directivei 92/42/CEE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea 
anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2008/952/CE) 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de 
referinţă pentru producţia separată de electricitate și căldură în conformitate cu Directiva 2004/8/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (2007/74/CE) 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2010/31/UE din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 



Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directive/Regulamente de punere în aplicare: 

 Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele în materie de 
proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul 
mediu în regim activ al surselor externe de alimentare  

 Regulamentul (UE) nr. 347/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
245/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără 
balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de 
iluminat compatibile cu astfel de lămpi 

 Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei  în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare 
ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de 
intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi 

 Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare 
ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecţionale 

 Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare 
ecologică pentru unităţile simple de conversie semnal 

 Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele în materie de 
proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în modul stand by şi oprit al 
echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic şi de birou 

 Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei cu privire la cerinţele de proiectare ecologică 
aplicabile pompelor de circulaţie fără etanşare independente şi pompelor de circulaţie fără 
etanşare integrate în produse 

 Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele în materie de 
proiectare ecologică pentru motoarele electrice 

 Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei cu privire la cerinţele de proiectare ecologică 
pentru aparatele frigorifice de uz casnic 

 Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei cu privire la cerinţele de proiectare ecologică 
aplicabile aparatelor TV 

 Directiva 92/42/CEE a Consiliului privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă 
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă; 



Calendar: prevederile din directiva-cadru și cele din măsurile relevante de punere în aplicare vor fi 
implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare și informaţii standard despre produs, a 
consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic 

Calendar: implementare conform termenului convenit în cadrul Tratatului de instituire a Comunităţii 
Energiei. 

Directive/Regulamente de punere în aplicare: 

 Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 de modificare a Directivei 94/2/CE de 
punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea consumului 
energetic pe etichetele frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice electrocasnice 

 Directiva 2002/40/CE a Comisiei din 8 mai 2002 de aplicare a Directivei 92/75/CEE a 
Consiliului cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic 

 Directiva 2002/31/CE a Comisiei din 22 martie 2002 de punere în aplicare a Directivei 
92/75/CEE a Consiliului privind etichetarea consumului de energie al aparatelor de climatizare 
de uz casnic 

 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0009:EN:NOT"  

 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0011:EN:NOT"  

 Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie 1997 de punere în aplicare a Directivei 
92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase de uz 
casnic 

 Directiva 96/89/CE a Comisiei din 17 decembrie 1996 de modificare a Directivei 95/12/CE de 
punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a 
maşinilor de spălat rufe de uz casnic 

 Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei 
92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor combinate de spălat și 
uscat rufe de uz casnic 

 Directiva 95/13/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE 
a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a uscătoarelor electrice de uz casnic cu 
tambur 

 Directiva 95/12/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE 
a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat rufe de uz casnic 

 Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de punere în aplicare a Directivei 
92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al 
frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice de uz casnic 

 Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și 
informaţii standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz 
casnic 



Calendar: prevederile din directiva-cadru și cele din măsurile relevante de punere în aplicare vor fi 
implementate conform termenului convenit în cadrul Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

Regulamentul (CE) nr. 106/2008 din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare 
referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului dintre 
Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de 
etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 
privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri 
esenţiali 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Energie regenerabilă 

Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi 
ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate conform termenului convenit în cadrul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei. 

 

 

ANEXA IX LA PREZENTUL ACORD 
Capitolul 15 (Transportul) din titlul IV 

1. Părţile au decis să coopereze pentru dezvoltarea reţelei strategice de transport pe teritoriul 
Republicii Moldova. Harta orientativă a reţelei strategice de transport propusă de Republica 
Moldova este inclusă în această anexă (a se vedea punctul 6 din această anexă). 

2. În acest context, părţile recunosc importanţa implementării principalelor măsuri prioritare ale 
strategiei de investiţii în infrastructura de transport a Republicii Moldova, având ca scop 
reabilitarea și extinderea căilor feroviare și rutiere de importanţă internaţională care 
traversează teritoriul Republicii Moldova, începând cu drumurile naţionale M3 (Chişinău-
Giurgiulești) și M14 (Brest-Briceni-Tiraspol-Odessa), precum și amenajarea și modernizarea 
legăturilor feroviare utilizate pentru traficul internaţional și de tranzit. 



3    Părţile recunosc importanţa îmbunătăţirii conexiunilor de transport, făcându-le mai rapide, mai 
sigure și mai fiabile. Aceasta este în avantajul reciproc al UE și al Republicii Moldova. Părţile 
vor coopera pentru a dezvolta alte conexiuni de transport, în special prin: 

(a) politici de cooperare, îmbunătăţirea procedurilor administrative la trecerea frontierei și 
eliminarea blocajelor din infrastructură; 

(b) cooperare în domeniul transportului în cadrul Parteneriatului Estic; 

(c) cooperare cu instituţii financiare internaţionale care pot contribui la îmbunătăţirea 
transportului; 

(d) dezvoltarea în continuare a unui mecanism de coordonare și a unui sistem informaţional în 
Republica Moldova pentru a asigura eficienţa și transparenţa planificării infrastructurii, 
inclusiv sisteme de gestionare a traficului, taxare și finanţare; 

(e) adoptarea unor măsuri de facilitare a trecerii frontierei în conformitate cu clauzele din 
capitolul 5 (Administraţia vamală şi facilitarea comerţului) din titlul V (Comerţul și aspectele 
legate de comerţ) al prezentului acord, menite să îmbunătăţească funcţionarea reţelei de 
transport pentru a creşte fluiditatea fluxurilor de transport dintre Republica Moldova, 
partenerii regionali și UE; 

(f) schimbul celor mai bune practici privind opţiunile de finanţare a proiectelor (atât pentru 
infrastructură, cât și pentru măsuri orizontale), inclusiv parteneriate public-private, legislaţia 
relevantă și taxele de utilizare; 

(g) luarea în considerare, acolo unde este relevant, a prevederilor de mediu stabilite în capitolul 
16 (Mediul) din titlul IV (Cooperarea economică și în alte sectoare) al prezentului acord, în 
special evaluarea strategică a impactului, evaluarea impactului asupra mediului, directivele 
referitoare la natură și la calitatea aerului; 

(h) dezvoltarea unor sisteme eficiente de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de 
management al traficului feroviar (ERTMS), la nivel regional, care să asigure rentabilitate, 
interoperabilitate și calitate înaltă. 

4. Părţile vor coopera pentru a stabili reţeaua strategică de transport a Republicii Moldova 
conectată la reţeaua TEN-T și la reţelele din regiune. 

5. Părţile vor căuta să identifice proiecte de interes reciproc din reţeaua strategică de 
transport a Republicii Moldova. 

6. Harta (Harta reţelelor strategice de transport pe teritoriul Republicii Moldova) 

 

Harta reţelelor strategice de transport pe teritoriul Republicii Moldova 
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Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor 
limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunităţii 

Calendar: 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul internaţional, prevederile acestei directive vor fi 
implementate în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul naţional și înregistrate deja la data intrării în vigoare a 
prezentului acord, prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 8 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Pentru toate vehiculele aflate la prima înregistrare, prevederile acestei directive vor fi implementate în 
termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care 
circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional și internaţional 
și a greutății maxime autorizate în traficul internaţional 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia 
tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Condiţii de securitate 

Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere Se aplică 
următoarele prevederi ale acestei Directive: 

 Prezentarea categoriilor de permise de conducere (articolul 3); 

 Condiţiile pentru emiterea permiselor de conducere (art. 4, 5, 6 și 7); 

 Cerinţele aplicabile examenelor de conducere auto (anexele II și III) 

care vor fi înlocuite, cel târziu până la 19 ianuarie 2013, de prevederile relevante ale Directivei 
2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de 
conducere (reformă) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate de la intrarea în vigoare a prezentului 
acord. 

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind 
transportul interior de mărfuri periculoase 

Calendar: 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul internaţional, prevederile acestei directive vor fi 
implementate de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul naţional și înregistrate deja la data intrării în vigoare a 
prezentului acord, prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



Condiţii sociale 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 
privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de 
modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului 

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare 
în transportul rutier 

Calendar: 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul internaţional, prevederile acestei directive vor fi 
implementate de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul naţional și înregistrate deja la data intrării în vigoare a 
prezentului acord, prevederile acestui regulament, cu excepţia articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 
561/2006 referitor la tahografele digitale, vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Prevederile articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 referitor la tahografele digitale vor fi 
implementate în termen de 8 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile 
minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale 
Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier și de abrogare a 
Directivei 88/599/CEE a Consiliului 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 
de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei 
de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului 

Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 articolele 3, 4, 5, 6, 7 (fără valoarea monetară a capacităţii financiare), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
și anexa I. 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 privind 
organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea 
iniţială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului 
de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a 
Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Condiţii fiscale 

Directiva 99/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Transportul feroviar 

Accesul la piaţă și la infrastructură 

Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 Independenţa administrativă și îmbunătăţirea situaţiei financiare (articolele 2, 3, 4, 5 și 9); 

 Separarea dintre gestiunea infrastructurii și operaţiunile de transport (articolele 6, 7 și 8). 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind acordarea de licenţe întreprinderilor 
feroviare  

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 Introducerea licenţelor în condiţiile enumerate în articolele 1, 2, 3, 4 (exceptând art. 4 alin. 
(5)), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 15 ale acestei directive. 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea 
capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în 
materie de siguranţă 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 
privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Condiţii tehnice și de siguranţă, interoperabilitate 

Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa 
căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de 
licenţe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacităţilor de 
infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranţă 
(Directiva privind siguranţa feroviară) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind 
interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind 
transportul interior de mărfuri periculoase 

Calendar: 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul internaţional, prevederile acestei directive vor fi 
implementate de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul naţional și înregistrate deja la data intrării în vigoare a 
prezentului acord, prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Transport combinat 

Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea unor norme comune pentru 
anumite tipuri de transport combinat de mărfuri între statele membre 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Alte aspecte 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind drepturile și obligaţiile călătorilor din transportul feroviar 

Calendar: prevederile acestui regulament vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Transport aerian 

Implementarea Acordului cuprinzător privind spaţiul aerian comun, semnat la 26 iunie 2012 la 
Bruxelles, care conţine lista și calendarul pentru implementarea acquis-ului comunitar relevant în 
domeniul aviaţiei. 

Transportul pe căi navigabile interioare 

Funcționarea pieţei 



Directiva 96/75/CE a Consiliului din 19 noiembrie 1996 privind sistemele de navlosire și de stabilire a 
preţurilor în transportul naţional și internaţional pe căile navigabile interioare în Comunitate 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Accesul la profesie 

Directiva 87/540/CEE a Consiliului din 9 noiembrie 1987 privind iniţierea profesiei de operator de 
transport de mărfuri pe cale navigabilă în transportul naţional și internaţional și privind recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condiţiilor de obţinere a 
brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare 
din Comunitate 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Siguranţa 

Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a 
cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind 
transportul interior de mărfuri periculoase 

Calendar: 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul internaţional, prevederile acestei directive vor fi 
implementate de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Pentru toate vehiculele implicate în transportul naţional și înregistrate deja la data intrării în vigoare a 
prezentului acord, prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Serviciile de informaţii fluviale 

Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul 
Comunităţii 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

 

 

 



ANEXA XI LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 16 (Mediul) 

 
Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Termenele referitoare la prevederile acestei anexe, care au fost stabilite deja de către părţi în cadrul 
altor acorduri, se vor aplica în modul prevăzut în acordurile corespunzătoare. 

Guvernanță în materie de mediu și integrarea politicii de mediu în celelalte politici 

Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului 
(text codificat) 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea cerinţelor ca proiectele din anexa I să fie supuse evaluării impactului asupra 
mediului și stabilirea unei proceduri pentru a decide care proiecte din anexa II trebuie supuse 
evaluării impactului asupra mediului (articolul 4) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea domeniului informaţiilor ce urmează a fi furnizate de iniţiator (articolul 5) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unei proceduri de consultare cu autorităţile de mediu și a unei proceduri de 
consultare publică (articolul 6) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unor acorduri cu statele vecine referitoare la schimb de informaţii și consultări 
(articolul 7) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea de măsuri pentru a pune la dispoziţia publicului rezultatul deciziei privind cererea de 
autorizare (articolul 9) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unor proceduri de examinare eficiente, oportune și cu un cost accesibil, la nivel 
administrativ și judiciar, cu implicarea publicului și a ONG-urilor (articolul 11) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unei proceduri pentru a decide care planuri sau programe necesită o evaluare 
strategică de mediu, stabilirea cerinţelor conform cărora planurile sau programele care necesită 
obligatoriu o evaluare strategică de mediu sunt supuse unei astfel de evaluări (articolul 3) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unei proceduri de consultare cu autorităţile de mediu și a unei proceduri de 
consultare publică (articolul 6) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unor acorduri cu statele vecine referitoare la schimb de informaţii și consultări 
(articolul 7) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile despre mediu și de abrogare a Directivei 
90/313/CEE a Consiliului 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord.  

 stabilirea unor modalităţi practice prin care informaţiile despre mediu sunt puse la dispoziţia 
publicului și a excepţiilor aplicabile (articolele 3 și 4) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 asigurarea publicării informaţiilor despre mediu de către autorităţile publice (art. 3 alin. (1)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unor proceduri pentru examinarea deciziilor de a nu oferi informaţii despre mediu 
sau de a oferi doar informaţii parţiale (articolul 6) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 



 înfiinţarea unui sistem de difuzare publică a informaţiilor despre mediu (art. 7) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe 
privind mediul și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce 
priveşte participarea publicului și accesul la justiţie 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 înfiinţarea unui mecanism pentru oferirea de informaţii publicului (art. 2 alin. (2) lit. (a) și (d)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 înfiinţarea unui mecanism pentru consultare publică (art. 2 alin. (2) lit. (b) și art. 2 alin. (3)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 înfiinţarea unui mecanism pentru observaţii și opinii ale publicului, luate în considerare în 
procesul decizional (art. 2 alin. (2) lit. (c)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 garantarea unui acces la justiţie eficient, oportun și cu un cost accesibil, la nivel administrativ 
și judiciar, în ceea ce priveşte legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acţiunilor sau 
a omisiunilor autorităţilor publice în aceste proceduri pentru publicul interesat, inclusiv ONG-
uri (art. 3 alin. (7) și art. 4 alin. (4), EIA și IPPC (IED)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Calitatea aerului 

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. Se aplică 
următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente (articolul 3) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea și clasificarea zonelor și aglomerărilor (articolul 4) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unui regim de evaluare, cu criterii adecvate pentru evaluarea calităţii aerului 
înconjurător în ceea ce priveşte poluanţii din aer (articolele 5, 6 și 9) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 9 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unor planuri privind calitatea aerului pentru zonele și aglomerările în care nivelul 
poluanţilor depăşeşte valoarea limită/valoarea ţintă (articolul 23) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 9 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unor planuri de acţiune pe termen scurt pentru zonele și aglomerările în care există 
riscul depăşirii pragurilor de alertă (articolul 24) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 9 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 înfiinţarea unui sistem de difuzare publică a informaţiilor (articolul 26) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice 
policiclice în aerul înconjurător 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea și clasificarea zonelor și aglomerărilor (articolul 3) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unui regim de evaluare, cu criterii adecvate pentru evaluarea calităţii aerului 
înconjurător în ceea ce priveşte poluanţii din aer (articolul 4) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 9 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 luarea de măsuri pentru a menţine/îmbunătăţi calitatea aerului în ceea ce priveşte poluanţii 
relevanți (articolul 3) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 9 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 înfiinţarea unui sistem de difuzare publică a informaţiilor (articolul 7) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi și de 
modificare a Directivei93/12/CE, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și Directiva 
2005/33/CE 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 



 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

 crearea unui sistem eficient de eşantionare și a unor metode adecvate de analiză (articolul 6) 

 interzicerea utilizării păcurii și motorinei grele cu un conţinut de sulf mai mare decât valorile 
limită stabilite (art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1)) 

 aplicarea valorilor limită pentru conţinutul de sulf al combustibililor marini (articolele 4a și 
4b) 

Calendar: implementare conform termenului convenit în cadrul Tratatului de instituire a Comunităţii 
Energiei. 

Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din 
depozitarea carburanţilor și din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a 
carburanţilor, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 identificarea tuturor terminalelor de depozitare și încărcare a petrolului (articolul 2) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea măsurilor tehnice pentru reducerea pierderilor de petrol din instalaţiile de depozitare 
de la terminale și stații de carburanţi și în timpul încărcării/descărcării containerelor mobile la 
terminale (articolele 3, 4 și 6 și anexa III) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 obligaţia ca toate macaralele de încărcare a autocisternelor și containerele mobile să respecte 
cerinţele (articolele 4 și 5) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de 
solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare 
a Directivei 1999/13/CE 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea conţinutului maxim de COV pentru vopsele și lacuri (articolul 3 și anexa II, faza II) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



 stabilirea cerinţelor care asigură etichetarea produselor plasate pe piaţă și plasarea pe piaţă a 
unor produse care respectă cerinţele relevante (articolele 3 și 4) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici. Se 
aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţilor competente pentru îndeplinirea 
cerinţei de raportare a inventarelor de emisii și raportare conform directivei 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea de programe naţionale pentru respectarea plafoanelor naţionale 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 respectarea tuturor celorlalte obligaţii, inclusiv a plafoanelor naţionale de emisie 

În termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, plafoanele naţionale de emisie se 
aplică în modul stabilit în Protocolul iniţial de la Göteborg din 1999. 

Mai mult, în acea perioadă Republica Moldova va depune eforturi pentru a ratifica Protocolul de la 
Göteborg, inclusiv modificările adoptate în 2012. 

Calitatea apei și gestionarea resurselor 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, modificată prin 
Decizia nr. 2455/2001/CE 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 identificarea districtelor hidrografice și stabilirea unor prevederi administrative pentru râurile, 
lacurile și apele de coastă internaţionale (articolul 3) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 analiza caracteristicilor districtelor hidrografice (articolul 5) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea de programe de monitorizare a calităţii apei (articolul 8) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea planurilor de gestionare a districtelor hidrografice, consultări cu publicul și 
publicarea acestor planuri (articolele 13 și 14) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 8 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii. Se aplică următoarele 
prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 evaluarea preliminară a riscului de inundaţii (articolele 4 și 5) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea hărților de pericol și de risc de inundaţii (articolul 6) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii (articolul 7) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 8 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord.  

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată prin Directiva 98/15/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 evaluarea situaţiei privind colectarea și tratarea apelor urbane reziduale 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 identificarea zonelor și aglomerărilor sensibile (articolul 5 și anexa II) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea unui program tehnic și de investiţii pentru implementarea cerinţelor privind tratarea 
apelor urbane reziduale (articolul 17) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 8 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, modificată prin Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea standardelor pentru apa potabilă (articolele 4 și 5) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui sistem de monitorizare (articolele 6 și 7) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui mecanism de informare a consumatorilor (articolul 13) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 
modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 Elaborarea de programe de monitorizare (articolul 6) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 Identificarea apelor poluate sau a apelor cu risc de poluare și desemnarea zonelor vulnerabile 
la nitrați (articolul 3) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea planurilor de acţiuni și a codurilor de bună practică agricolă pentru zonele 
vulnerabile la nitrați (articolele 4 și 5) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Gestionarea deşeurilor și a resurselor Directiva 2008/98/CE privind deşeurile. 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu ierarhizarea pe cinci trepte 
a deşeurilor, și elaborarea programelor de prevenire a generării deşeurilor (capitolul V) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui mecanism de recuperare completă a costurilor, conform principiului ”poluatorul 
plăteşte” și principiului răspunderii extinse a producătorului (articolul 14) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui sistemul de autorizare pentru unităţile/întreprinderile care efectuează operaţiuni 
de eliminare sau de recuperare, cu obligaţii specifice privind gestionarea deşeurilor 
periculoase (capitolul IV) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui registru al unităţilor și întreprinderilor care colectează și transportă deşeuri 
(capitolul IV) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 clasificarea depozitelor de deșeuri (articolul 4) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea unei strategii naţionale de reducere a volumului deşeurilor biodegradabile 
municipale destinate depozitelor de deşeuri (articolul 5) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui sistem de cerere și autorizare și a procedurilor admitere a deşeurilor în depozitele 
de deşeuri (art. 5-7, 11, 12 și 14) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unor proceduri de supraveghere și control în faza de exploatare a depozitelor de 
deşeuri și a unor proceduri de închidere și post-tratare pentru depozitele de deşeuri care vor fi 
dezafectate (articolele 12 și 13) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea unor planuri de amenajare pentru depozitele de deşeuri existente (articolul 14) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui mecanism de stabilire a costurilor (articolul 10) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 asigurarea tratării deşeurilor înainte de depozitare (articolul 6) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui sistem care să asigure că operatorii elaborează planuri pentru gestionarea 
deşeurilor (identificarea și clasificarea instalațiilor de gestionare a deşeurilor, caracterizarea 
deşeurilor) (articolele 4 și 9) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui sistem de autorizare, stabilirea garanţiilor financiare și crearea unui sistem de 
inspecţie (articolele 7, 14 și 17) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea procedurilor pentru gestionarea și monitorizarea golurilor de excavare (articolul 10) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unor proceduri de închidere și post-închidere pentru instalaţiile de gestionare a 
deşeurilor miniere (articolul 12) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 întocmirea unui inventar al instalațiilor de gestionare a deşeurilor miniere închise (articolul 20) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Protecţia naturii 

Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 



 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 evaluarea speciilor de păsări care necesită măsuri speciale de conservare și a speciilor 
migratoare 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 identificarea și desemnarea zonelor de protecţie specială pentru speciile de păsări (art. 4 alin. 
(1)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea unor măsuri speciale de conservare pentru protecţia speciilor migratoare (art. 4 alin. 
(2)) 

Calendar: implementare conform termenului convenit în cadrul Tratatului de instituire a Comunităţii 
Energiei. 

 crearea unui sistem general de protecţie pentru toate speciile de păsări sălbatice, din care 
speciile vânate reprezintă o grupă specială, și interzicerea anumitor tipuri de capturare sau 
ucidere (articolele 5, 6, 7, 8, art. 9 alin. (1) și (2)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, 
modificată prin Directiva 97/62/CE, Directiva 2006/105/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea unui inventar al locurilor, desemnarea acestor locuri și stabilirea priorităţilor pentru 
gestionarea lor (inclusiv finalizarea inventarului posibilelor locaţii ale Reţelei Emerald și 
instituirea unor măsuri de protecţie și gestionare pentru aceste locaţii) (articolul 4) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea măsurilor necesare pentru protecţia acestor locuri (articolul 6) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 înfiinţarea unui sistem de monitorizare a stadiului de conservare a habitatelor naturale și a 
speciilor (articolul 11) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 instituirea unui sistem de protecţie riguroasă a speciilor enumerate în anexa IV a acestei 
directive, în modul relevant pentru Republica Moldova (articolul 12) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unui mecanism de educaţie și de informare generală a publicului (articolul 22) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Poluarea industrială și pericolele industriale 

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale 
(prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare) 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 identificarea instalațiilor care necesită autorizaţie (anexa I) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 implementarea BAT, luând în considerare concluziile BAT ale BREF (art. 14 alin. (3-6) și art. 
15 alin. (2-4)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 crearea unui sistem integrat de autorizare (articolele 4-6, 12, 21 și 24 și anexa IV) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea și aplicarea unui mecanism de monitorizare a conformităţii (art. 8, art. 14 alin. (1) lit. 
(d) și art. 23 alin. (1)) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 8 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 stabilirea valorilor limită de emisie pentru instalaţiile de ardere (articolul 30 și anexa V) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 elaborarea unui plan naţional de tranziţie pentru reducerea emisiilor anuale totale ale 
instalațiilor existente (opţional, stabilirea valorilor limită de emisie pentru instalaţiile 
existente) (articolul 32) 



Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe 
periculoase, modificată prin Directiva 2003/105/CE și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unor mecanisme eficiente de coordonare între autorităţile relevante 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 crearea unor sisteme pentru primirea notificărilor, cu informaţii despre unităţi de tip „Seveso”, 
și pentru raportarea accidentelor majore (articolele 6, 14 și 15) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Produse chimice 

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase. Se aplică 
următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 implementarea procedurii de notificare la export (articolul 7) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 implementarea procedurilor de manipulare a notificărilor la export primite din alte state 
(articolul 8) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 stabilirea procedurilor de elaborare și prezentare a notificărilor privind un act normativ cu 
caracter definitiv (articolul 10) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 stabilirea procedurilor de elaborare și prezentare a deciziilor referitoare la import (articolul 12) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 implementarea procedurii PIC pentru exportul anumitor produse chimice, în special cele 
enumerate în anexa III a Convenţiei de la Rotterdam (articolul 13) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 



 implementarea cerinţelor privind etichetarea și ambalarea produselor chimice exportate 
(articolul 16) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 desemnarea autorităţilor naţionale care controlează importul și exportul de produse chimice 
(articolul 17) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor. Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 desemnarea autorităţii/autorităţilor competente (articolul 43) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 implementarea cerinţelor privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și 
amestecurilor (articolul 4) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei 

Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 desemnarea autorităţii/autorităţilor competente, a autorităţilor de aplicare și înfiinţarea 
sistemului oficial de monitorizare și control (articolele 121 și 125) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 adoptarea prevederilor naţionale pentru penalităţile aplicabile în cazul încălcării legilor 
naţionale referitoare la produsele chimice (articolul 126) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 Adoptarea prevederilor naţionale pentru înfiinţarea sistemului naţional de înregistrare a 
substanțelor și amestecurilor chimice (titlul II, articolele 5, 6, 7 și 14) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 Adoptarea prevederilor naţionale privind informaţiile din lanţul de aprovizionare referitoare la 
substanţe și amestecuri chimice și obligaţiile utilizatorilor din aval (titlul IV și titlul V, 
articolele 31 și 37) 



Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 Adoptarea prevederilor naţionale privind lista restricţiilor, specificată în anexa XVII a REACH 
(titlul VIII, articolul 67) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

 

ANEXA XII LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 17 (Politici climatice) din titlul IV 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia UE și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Schimbările climatice și protecţia stratului de ozon 

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de schimburi comerciale pentru cotele de emisie a 
gazului cu efect de seră în cadrul Comunităţii: 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 crearea unui sistem de identificare a instalaţiilor relevante și a gazelor cu efect de seră 
(anexele I şi II) 

 crearea unor sisteme de monitorizare, raportare, verificare și aplicare și a procedurilor de 
consultări publice (articolele 9, 14-17, 19 și 21) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 8 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră: 

Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

 stabilirea/adaptarea cerinţelor naţionale pentru formarea și certificarea personalului și 
companiilor relevante (articolul 5) 

 crearea unor sisteme de raportare pentru obţinerea datelor referitoare la emisii din sectoarele 
relevante (articolul 6) 

 crearea unui sistem de punere în aplicare (articolul 13) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 4 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon: 

Se aplică următoarele prevederi ale acestui regulament: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 



 interzicerea producţiei substanțelor reglementate, cu excepţia celor pentru utilizări specifice, 
și, până în 2019, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) (articolul 4) 

 interzicerea plasării pe piaţă și a utilizării substanțelor reglementate, exceptând HCFC 
regenerate, care pot fi utilizate ca agent frigorigen până în 2015 (articolele 5 și 11) 

 definirea condiţiilor pentru producţia, plasarea pe piaţă și utilizarea substanțelor reglementate 
pentru utilizări scutite (ca intermediari de sinteză sau ca agenţi de proces, utilizări esenţiale de 
laborator și analitice, haloni pentru utilizări critice) și derogări individuale, inclusiv utilizări de 
urgenţă ale bromurii de metil (capitolul III) 

 crearea unui sistem de licenţiere pentru importul și exportul substanțelor reglementate pentru 
utilizări scutite (capitolul IV) și obligaţiile de raportare ale statelor membre și ale 
întreprinderilor (articolele 26 și 27) 

 stabilirea obligaţiilor de recuperare, reciclare, regenerare și distrugere a substanţelor 
reglementate uzate (articolul 22) 

 stabilirea procedurilor pentru monitorizarea și inspecţia pierderilor de substanţe reglementate 
(articolul 23) 

Calendar: aceste prevederi ale regulamentului vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului acord. 

Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a 
Consiliului, modificată prin Directivele 2000/71/CE, 2003/17/CE și 2009/30/CE și Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 

Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: 

 adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente 

 efectuarea unei evaluări a consumului de combustibil la nivel naţional 

 crearea unui sistem de monitorizare a calităţii combustibililor (articolul 8) 

 interzicerea comercializării benzinei cu plumb (art. 3 alin. (1)) 

 permisiunea comercializării benzinei fără plumb, motorinei și combustibililor destinaţi 
motoarelor instalate pe utilaje mobile nerutiere și pe tractoare agricole și forestiere, doar dacă 
satisfac cerinţele relevante (articolele 3 și 4) 

 crearea unui sistem de reglementare pentru situaţii excepţionale și a unui sistem de colectare a 
datelor naţionale privind calitatea carburanţilor (articolele 7 și 8) 

Calendar: aceste prevederi ale directivei vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului acord. 

 

 

 



ANEXA XIII LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 21 (Sănătate publică) din titlul IV 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Tutunul 

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea 
actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, 
prezentare și vânzare a produselor din tutun 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea 
actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și 
sponsorizare în favoarea produselor din tutun 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Recomandarea 2003/54/CE din 2 decembrie 2002 privind prevenirea fumatului şi iniţiativele de 
îmbunătăţire a controlului tutunului 

Calendar: neaplicabil 

Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind mediile fără fum de tutun (2009/C 296/02) 
Calendar: neaplicabil 

Bolile infecţioase 

Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei 
reţele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Decizia 2000/96/CE a Comisiei din 22 decembrie 1999 privind bolile transmisibile care vor fi incluse 
în mod progresiv în reţeaua Comunităţii în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Decizia 2002/253/CE a Comisiei din 19 martie 2002 de stabilire a definiţiilor de caz pentru raportarea 
bolilor transmisibile reţelei comunitare în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 



Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Decizia 2000/57/CE a Comisiei din 22 decembrie 1999 privind sistemul de alertă precoce și de reacţie 
pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei 2119/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 

Calendar: prevederile acestei decizii vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Sângele 

Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea 
standardelor de calitate și securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea 
sângelui uman și a componentelor sanguine și de modificare a Directivei 2001/83/CE 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sânge și 
componente sanguine 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2005/62/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 
2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și specificaţiile comunitare 
referitoare la un sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2005/61/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 
2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de trasabilitate şi 
notificarea incidentelor şi a reacţiilor adverse grave 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Organe, ţesuturi şi celule 

Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea 
standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, 
stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 



Directiva 2006/17/CE a Comisiei din 8 februarie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru donarea, 
obţinerea și testarea țesuturilor și a celulelor umane 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva 2006/86/CE a Comisiei din 24 octombrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului cu privire lacerinţele de trasabilitate, notificarea reacţiilor și 
a incidentelor adverse grave, precum și la anumite cerinţe tehnice pentru codificarea, prelucrarea, 
conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Directiva nr. 2010/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
standardele de calitate și siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Sănătatea mintală - Dependenţa de droguri 

Recomandarea 2003/488/CE a Consiliului din 18 iunie 2003 privind prevenirea și reducerea daunelor 
aduse sănătăţii de dependenţa de stupefiante 

Calendar: neaplicabil 

Alcoolul 

Recomandarea 2001/458/CE a Consiliului din 5 iunie 2001 privind consumul de alcool în rândul 
tinerilor, în special în rândul copiilor şi al adolescenţilor 

Calendar: neaplicabil 

Cancerul 

Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului din 2 decembrie 2003 privind screening-ul pentru cancer  

Calendar: neaplicabil 

Prevenirea vătămărilor și promovarea siguranţei 

Recomandarea Consiliului (2007/C 164/01) din 31 mai 2007 privind prevenirea vătămărilor și 
promovarea siguranţei 

Calendar: neaplicabil 

 



ANEXA XIV LA PREZENTUL ACORD 
Capitolul 25 (Cooperarea în domeniul culturii, politicii audiovizuale și mass-media) din 

titlul IV 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente din 
legislaţia UE și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare 
a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte 
administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de 
televiziune (”Directiva serviciilor mass-media audiovizuale”) 

Calendar: prevederile acestei directive vor fi implementate în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord. 

Convenţia UNESCO din 2005 privind protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale 

Calendar: neaplicabil 
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ANEXA XV A ACESTUI ACORD 

ELIMINAREA TAXELOR VAMALE  

 

1. Părțile vor elimina toate taxele vamale pentru bunurile originare din cealaltă Parte 
începând cu data intrării în vigoare a acestui Acord, cu excepția conținutului paragrafului 
2,3 și 4 și fără prejudiciu paragrafului 5 al acestei anexe.  

 

2. Produsele enumerate în Anexa XV-A vor fi importate în Uniunea Europeană fără taxe 
vamale în limitele cotelor tarifare stabilite în anexa dată. Rata taxelor vamale pentru 
națiunea cea mai favorizată (CFN) va fi aplicată importutilor care vor depăși limita cotei 
ratei tarifare.  

 

3. Produsele enumerate în Anexa XV-Bvor fi supuse unei taxe de import în Uniunea 
Europeană, cu excepția componentului ad valoremal acelei taxe de import.   

 

4.  Eliminarea de către Republica Moldova a unor anumite taxe vamale descrise în Anexa XV-
D va avea loc conform următoarelor modalități:  

 

(a)      Taxele vamale pentru articolele din categoria în faza eliminării ‘5’ dinlista de 
tarifare pentru Republica Moldova vor fi eliminate în 6 etape egale, începând cu data 
intrării în vigoare a acestui Acord,iar reducerea taxelor vamale va avea loc pe 1 ianuarie a 
fiecărui an din următorii 5, conform datei intrării în vigoare a acestui Acord.  

 

(b)      Taxele vamale pentru articolele din categoria în faza eliminării ‘3’ din lista de 
tarifare pentru Republica Moldova vor fi eliminate în 4 etape egale, începând cu data 
intrării în vigoare a acestui Acord, iar reducerea taxelor vamale va avea loc pe 1 ianuarie a 
fiecărui an din următorii 3, conform datei intrării în vigoare a acestui Acord. 

 

(c)    Taxele vamale pentru articolele din categoria în faza eliminării ’10-A’ din lista de 
tarifare pentru Republica Moldova vor fi eliminate în 10 etape anuale egale, începând cu 1 
ianuarie a fiecărui an, conform datei intrării în vigoare a acestui Acord. 

 

(d)     Taxele vamale pentru articolele din categoria în faza eliminării ’5-A’ din lista de 
tarifare pentru Republica Moldova vor fi eliminate în 5 etape anuale egale, începând cu 1 
ianuarie a fiecărui an, conform datei intrării în vigoare a acestui Acord. 

 

(e)     Taxele vamale pentru articolele din categoria în faza eliminării ’3-A’ din lista de 
tarifare pentru Republica Moldova vor fi eliminate în 3 etape anuale egale, începând cu 1 
ianuarie a fiecărui an, conform datei intrării în vigoare a acestui Acord. 

 

(f)      Eliminarea taxelor vamale pentru produsele din categoria ‘10-S’ (produse supuse 
unei stagnări pe o perioadă de 5 ani) va demara pe data de 1 ianuarie cinci ani mai târziu 
de la data intrării în vigoare a acestui Acord.   

 

5. Importul de produse originare din Republica Moldova enumerate în Anexa XV-C vor fi 
supuse unui mechanism anti-escamotare al Uniunii Europene descris în Articolul 148 al 
acestui Acord.  
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ANEXAXV-A 
 

PRODUSE SUPUSE SCUTIRII ANUALE DE TAXE PENTRU COTELE RATELOR 
TARIFARE (UNIUNEA EUROPEANĂ) 

 

 
 

 

Nr. 
 

Codul 
NC 

 

2012 

Descrierea produsului  Contingent 
tarifar 
(tone) 

 

Taxa 
vamală 

 
1 

 
07020000 Roșii, proaspete sau refrigerate 1.000t 

 

Scutit detaxă 
vamală 

 
2 

 
07032000 Usturoi, proaspăt sau refrigerat 220t Scutit de taxă 

vamală 
 
3 

 
08061010 Struguri de masa, proaspeți  5.000t Scutit de taxă 

vamală 
 
4 

 
08081080 Mere, proaspete (excl. concentrate de 

mere, în vrac, de la 16 septembrie până la
15 decembrie)  

20.000t Scutit de taxă 
vamală 

 
5 

 
08094005 Prune, proaspete  5.000t Scutit de taxă 

vamală 
 
6 

 
20096110 Suc de struguri, must de struguri, 

nefermentat, valoarea 
Brix<=30la20°C,valoarea>18€ 
per100kg, cu sau fără conținut adăugat 
de zahăr sau alți îndulcitori (excl.cu 

i d i )

500t Scutit de taxă 
vamală 

 
20096919 Suc de struguri, must de poamă, 

nefermentat, valoarea Brix>67la20°C, 
valoarea>22€per100kg, cu sau fără 
conținut adăugat de zahăr sau alți 
îndulcitori (excl.cu conținut de spirt) 

 
20096951 Concentrat de suc de struguri, incl. must 

de struguri, nefermentat, valoarea 
Brix>30 dar<= 67 la 
20°C,valoarea>18€per100kg,cu sau fără 
conținut adăugat de zahăr sau alți 
îndulcitori (excl.cu conținut de spirt) 

 
20096959 Suc de struguri, incl. must de struguri, 

nefermentat, valoarea Brix> 30 dar<= 67 
la 20°C, valoarea> 18 € per 100 kg, cu 
sau fără conținut adăugat de zahăr sau 
alți îndulcitori (excl. concentrat sau cu 
conținut de spirt)  
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ANEXA XV-B 

PRODUSE SUPUSE UNUI PREȚ DE INTRARE PE PIAȚĂ1
 

 

pentru care componentul ad valoremal taxei de import este scutit (UNIUNEA) 
 

 

Codul NC 
2012 

 

Descrierea produsului 

07070005 Castraveți, proaspeți sau refrigerați 

07099100 Anghinare sferice, proaspete sau refrigerate  

07099310 Dovlecei, proaspeți sau refrigerați 

08051020 Portocale dulci, proaspete  

08052010 Clementine  

08052030 Mandarine Monrealesșimandarine pitice 

08052050 Mandarine și mandarine Wilkings 

08052070 Tangerine 

08052090 Tangelo, mandarine Ortanique, mandarine Malaquinași hibrizi citirici 
similari (excl. clementine, mandarine Monreales, mandarine piticice, 
mandarine, mandarineWilkingsși tangerine) 

08055010 Lămâi "Citruslimon,Citruslimonum" 

08083090 Pere (excl.cidru în vrac de la 1augustpână la31decembrie) 

08091000 Caise, proaspete 

08092100 Vișine "Prunuscerasus",proaspete 

08092900 Cireșe (excl.vișine),proaspete 

08093010 Nectarine,proaspete 

08093090 Piersici(excl.nectarine),proaspeți 

22043092 Must de struguri, nefermentat, concentrat conform descrierii din Nota 
adițională 7 a capitolului 22, de o densitate <=1,33g/cm³la20°Cși de o tărie 
reală a alcoolului <=1% voldar>0,5%vol(excl.must de struguri fermentarea 
căruia a fost stopată prin adăgare de alcool)   

22043094 Must de struguri, nefermentat, fără concentrat, de o densitate <=1,33g/cm³ 
la20°C și de o tărie reală a alcoolului <=1%voldar>0,5%vol(excl.must de 
struguri fermentarea căruia a fost stopată prin adăgare de alcool) 

22043096 Must de struguri, nefermentat, concentrat conform descrierii din Nota 
adițională 7 a capitolului 22, de o densitate > 1,33 g/cm³ la 20°C și de o tărie 
reală a alcoolului <= 1% voldar> 0,5% vol (excl. must de struguri 
fermentarea căruia a fost stopată prin adăgare de alcool) 

 

1Vezi Anexa 2 a Regulamentului de Implementare a Comisiei Europene (EU)927/2012din9octombrie2012 care modifică 
Anexa I a Regulamentului Consiliului European (EEC)2658/87privind nomenclatorul de tarife și cel statistic, precum și 
tarifele vamale comunitare.  
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22043098 

 
Must de struguri, nefermentat, fără concentrat, de o densitate 
>1,33g/cm³la20°Cși de o tărie reală a 
alcoolului<=1%voldar>0,5%vol(excl.must de struguri fermentarea căruia a 
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ANEXAXV-C 
 

PRODUSE SUPUSE UNUI MECHANISM ANTI-ESCAMOTARE (UNIUNEA) 
 

 
 

 

Categoria 
produsului 

 

Codul NC 
2012 

 

Descrierea produsului 
 

Contingent 
tarifar 
(tone) 

 

 
 

Produse agricole 
 

1 
 

Carne 
de porc 

 

02031110 
 

Carcasă și jumătăți de carcasă de porc domestic, proaspete 
sau refrigerate 

 

4.500t 

 

02031211 
 

Jambon de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acestuia,  proaspete sau refrigerate 

 

02031219 
 

Pulpă de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acesteia,  proaspete sau refrigerate 

 

02031911 
 

Ceafă de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acesteia, proaspete sau refrigerate 

 

02031913 
 

Spate de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, proaspete sau refrigerate 

 

02031915 
 

Mușchi de burtă de porc domestic "dungat" (cu slănină)și 
felii de carne nedezosată ale acestuia, proaspete sau 
refrigerate 

 

02031955 
 

Carne de porc domestic, dezosată, proaspătă sau 
refrigerată (excl.mușchi de burtă și felii de carne 
nedezosată ale acestuia) 

 

02031959 
 

Carne de porc domestic, nedezosată, proaspătă sau 
refrigerată (excl.carcasă și jumătăți de carcasă,jambon, 
pulpă și felii de carne nedezosată ale acestora,precum și 
ceafă, spate și mușchi de burtă și felii de carne 
nedezosată ale acestora) 

 

02032110 
 

Carcasă și jumătăți de carcasă de porc domestic, congelată 
 

02032211 
 

Jambon de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, congelate  

 

02032219 
 

Pulpă de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acesteia, congelate  

 

02032911 
 

Ceafă de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acesteia, congelate 

 

02032913 
 

Spate de porc domestic și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, congelate 
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1 
 

Carne 
de porc 

 

02032915 
 

Mușchi de burtă "dungat" (cu slănină) și felii de carne 
nedezosată ale acestuia, congelate 

 

 

02032955 
 

Carne de porc domestic, dezosată, congelată (excl. 
mușchi de burtă și felii de carne nedezosată ale acestuia) 

 

02032959 
 

Carne de porc domestic, nedezosată, congelată 
(excl.carcasă și jumătăți de carcasă, jambon, pulpă și felii 
de carne nedezosată ale acestora, precum și ceafă, spate și 
mușchi de burtă și felii de carne nedezosată ale acestora)  

 

2 
Carne de 
pasăre 

 

02071130 
 

Găini din specia Gallusdomesticus, fără pene și 
măruntaie, fără cap și labe, dar cu gât, inimă, ficat și 
pipotă, recunoscute drept "70% găini", proaspete sau 
refrigerate  

 

600t 

 

02071190 
 

Găini din specia Gallusdomesticus, fără pene și 
măruntaie, fără cap, labe, gât, inimă, ficat și pipotă, 
recunoscute drept "65% găini",  proaspete sau refrigerate, 
precum și alte forme de carne de găină, proaspetă sau 
refrigerată, dar netranșată în bucăți(excl. "83%și 
70%găini") 

 

02071210 
 

Găini din specia Gallusdomesticus, fără pene și 
măruntaie, fără cap și labe, dar cu gât, inimă, ficat și 
pipotă, recunoscute drept "70% găini", congelate 

 

02071290 
 

Găini din specia Gallusdomesticus, fără pene și 
măruntaie, fără cap, labe, gât, inimă, ficat și pipotă, 
recunoscute drept "65% găini", congelate, precum și alte 
forme de carne de găină, congelată, dar netranșată în 
bucăți, (excl. "70% găini")  

 

02071310 
 

Felii de carne de găină din specia Gallusdomesticus, 
dezosate,  proaspete sau refrigerate  

 

02071320 
 

Jumătăți sau pătrimi de găini din specia Gallusdomesticus,
proaspete sau refrigerate 

 

02071330 
 

Aripi de găini din specia Gallusdomesticus, cu sau fără 
capete, proaspete sau refrigerate  

 

02071350 
 

Piept de găini din sepciaGallusdomesticus și felii de 
carne nedezosată ale acestuia, proaspete sau refrigerate 

 

02071360 
 

Gambe de găini din specia Gallusdomesticusși felii de 
carne nedezosată ale acestora, proaspete sau refrigerate  

 

02071399 
 
Măruntaie comestibile degăini din specia 
Gallusdomesticus(excl. ficat), proaspete sau refrigerate  
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2 
Carne de 
pasăre 

 

02071410 
 

Felii de carne de găini din specia Gallusdomesticus, 
dezosate,  congelate  

 

600t 

 

02071420 
 

Jumătăți sau pătrimi de găini din specia 
Gallusdomesticus, congelate 

 

02071430 
 

Aripi de găini din specia Gallusdomesticus, cu sau fără 
capete, congelate 

 

02071450 
 

Piept de găini din sepciaGallusdomesticus și felii de carne 
nedezosată ale acestuia, congelate 

 

02071460 
 

Gambe de găini din specia Gallusdomesticusși felii de 
carne nedezosată ale acestora, congelate 

 

02071499 
 

Măruntaie comestibile degăinidin specia 
Gallusdomesticus(excl. ficat), congelate 

 

02072410 
 

Curcani din specia domesticus, fără pene și măruntaie, 
fără cap și labe, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, 
recunoscuți drept "80% curcani", proaspeți sau refrigerați 

 

02072490 
 

Curcani din specia domesticus, fără pene și măruntaie, 
fără cap, labe, gât, inimă, ficat și pipotă, recunoscuți drept 
"73%curcani", proaspeți sau răciți, precum și alte forme 
de carne de curcan, proaspătă sau refrigerată, dar 
netranșată în bucăți, (excl. "80%curcani")  

 

02072510 
 

Curcani din specia domesticus, fără pene și măruntaie, 
fără cap și labe, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, 
recunoscuți drept "80% curcani", congelați 

 

02072590 
 

Curcani din specia domesticus, fără pene și măruntaie, 
fără cap, labe, gât, inimă, ficat și pipotă, recunoscuți drept 
"73% curcani", congelați, precum și alte forme de carne 
de curcan, congelată, dar netranșată în bucăți, (excl. 
"80% curcani") 

 

02072610 
 

Felii de carne de curcan din specia domesticus, dezosată,  
proaspete sau refrigerate 

 

02072620 
 

Jumătăți sau pătrimi de curcani din specia domesticus, 
proaspete sau refrigerate 

 

02072630 
 

Aripi de curcani din specia domesticus, cu sau fără 
capete, proaspete sau refrigerate 
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2 
Carne de 
pasăre 

 

02072650 
 

Piept de curcani din sepciadomesticus și felii de carne 
nedezosată ale acestuia, proaspete sau refrigerate 

 

600t 

 

02072660 
 

Pulpe de curcani din specia domesticusși felii de carne 
nedezosată ale acestora, proaspete sau refrigerate 

 

02072670 
 

Gambe de curcani din specia domesticusși felii de carne 
nedezosată ale acestora, proaspete sau refrigerate (excl. 
pulpe) 

 

02072680 Felii de carne de curcan din specia domesticus, 
nedezosată(excl.jumătăți și pătrimi,aripi cu sau fără 
capete, spate, gâturi, spate împreună cu gât,târtițe și 
capete de aripi, piept, pulpe și felii de carne nedezosată 
ale acestora), proaspete sau refrigerate 

 

02072699 
 

Măruntaie comestibile de curcani din specia 
domesticus(excl. ficat), proaspete sau refrigerate  

 

02072710 
 

Bucăți de carne de curcan din specia domesticus, 
congelate  

 

02072720 
 

Jumătăți sau pătrimi de curcani din specia domesticus, 
congelate  

 

02072730 
 

Aripi de curcani din specia domesticus, cu sau fără 
capete, congelate 

 

02072750 
 

Piept de curcani din sepciadomesticus și felii de carne 
nedezosată ale acestuia, congelate 

 

02072760 
 

Pulpe de curcani din specia domesticusși felii de carne 
nedezosată ale acestora, congelate 

 

02072770 
 

Gambe de curcani din specia domesticusși felii de carne 
nedezosată ale acestora (excl. pulpe), congelate 

 

02072780 
 

Felii de carne de curcan din specia domesticus, 
nedezosată (excl.jumătăți și pătrimi,aripi cu sau fără 
capete, spate, gâturi, spate împreună cu gât,târtițe și 
capete de aripi, piept, pulpe și felii de carne nedezosată 
ale acestora), congelate 

 

02072799 
 

Măruntaie comestibile de curcani din specia 
domesticus(excl. ficat), congelate 

 

02074130 
 

Rațe domestice, fără pene și măruntaie, netranșate în 
bucăți, fără cap și labe, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, 
recunoscute drept "70% rațe", proaspete sau refrigerate  
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2 
Carne de 
pasăre 

 

02074180 
 

Rațe domestice, fără pene și măruntaie, fără cap, labe, gât, 
inimă, ficat și pipotă, "63% rațe" sau o formă alternativă a 
acestora, proaspete sau refrigerate 

 

600t 

 

02074230 
 

Rațe domestice, fără pene și măruntaie, netranșate în 
bucăți, fără cap și labe, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, 
recunoscute drept "70% rațe", congelate 

 

02074280 
 

Rațe domestice, fără pene și măruntaie, fără cap, labe, 
gât, inimă, ficat și pipotă, "63% rațe" sau o formă 
alternativă a acestora, congelate 

 

02074410 
 

Felii de carne de rață domestică, dezosată, proaspete sau 
refrigerate  

 

02074421 
 

Jumătăți sau pătrimi de rațe domestice, proaspete sau 
refrigerate 

 

02074431 
 

Aripi de rațe domestice, cu capete, proaspete sau 
refrigerate 

 

02074441 
 

Spate, gâturi, spate împreună cu gât,târtițe și capete de 
aripide rațe domestice,  proaspete sau refrigerate 

 

02074451 
 

Piept de rațe domestice și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, proaspete sau refrigerate   

 

02074461 
 

Gambe de rațe domesticeși felii de carne nedezosată ale 
acestora, proaspete sau refrigerate  

 

02074471 
 

Carcase de rațe domestice, nedezosată, proaspete sau 
refrigerate 

 

02074481 
 

Felii de carne de rață domestică, nedezosată, nedenumite 
și necuprinse în altă parte, proaspete sau refrigerate 

 

02074499 
 

Măruntaie comestibile derațe domestice (excl. ficat), 
proaspete sau refrigerate 

 

02074510 
 

Felii de carne de rață domestică, dezosată, congelate 
 

02074521 
 

Jumătăți sau pătrimi de rațe domestice, conegelate 
 

02074531 
 

Aripi de rațe domestice, cu capete, congelate 
 

02074541 
 

Spate, gâturi, spate împreună cu gât,târtițe și capete de 
aripi de rațe domestice,  congelate 

 

02074551 
 

Piept de rațe domestice și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, congelate 
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2 
Carne de 
pasăre 

 

02074561 
 

Gambe de rațe domesticeși felii de carne nedezosată ale 
acestora, congelate 

 

600t 

 

02074581 
 

Felii de carne de rață domestică, nedezosată, nedenumite 
și necuprinse în altă parte, congelate 

 

02074599 
 

Măruntaie comestibile derațe domestice (excl. ficat), 
congelate 

 

02075110 
 

Gâște domestice fără pene și sânge, netranșate în bucăți, 
cu măruntaie, cap și labe, "82 %gâște", proaspete sau 
refrigerate 

 

02075190 
 

Gâște domestice fără pene și măruntaie, netranșate în 
bucăți, fără cap și labe, cu sau fără inimă și pipotă, 
"75%gâște"sau o formă alternativă a acestora, proaspete 
sau refrigerate 

 

02075290 
 

Gâște domestice fără pene și măruntaie, netranșate în 
bucăți, fără cap și labe, cu sau fără inimă și pipotă, 
"75%gâște"sau o formă alternativă a acestora, congelate 

 

02075410 
 

Felii de carne de gâscă domestică, dezosată, proaspete sau 
refrigerate 

 

02075421 
 

Jumătăți sau pătrimi de gâște domestice, proaspete sau 
refrigerate

 

02075431 
 

Aripi de gâște domestice, cu capete, proaspete sau 
refrigerate 

 

02075441 
 

Spate, gâturi, spate împreună cu gât,târtițe și capete de 
aripi de gâște domestice,  proaspete sau refrigerate 

 

02075451 
 

Piept de gâște domestice și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, proaspete sau refrigerate   

 

02075461 
 

Gambe de gâște domesticeși felii de carne nedezosată ale 
acestora, proaspete sau refrigerate 

 

02075471 
 

Carcase de gâște domestice, nedezosată, proaspete sau 
refrigerate 

 

02075481 
 

Felii de carne de gâscă domestică, nedezosată, nedenumite 
și necuprinse în altă parte, proaspete sau refrigerate 

 

02075499 
 

Măruntaie comestibile degâște domestice (excl. ficat), 
proaspete sau refrigerate 

 

02075510 
 

Felii de carne de gâscă domestică, dezosată, congelate 
 

02075521 
 

Jumătăți sau pătrimi de gâște domestice, congelate 
 

02075531 
 

Aripi de gâște domestice, cu capete, congelate 
 

02075541 
 

Spate, gâturi, spate împreună cu gât,târtițe și capete de 
aripi de gâște domestice, congelate 
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2 
Carne de 
pasăre 

 

02075551 
 

Piept de gâște domestice și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, congelate 

 

600t 

 

02075561 
 

Gambe de gâște domesticeși felii de carne nedezosată ale 
acestora, congelate 

 

02075581 
 

Felii de carne de gâscă domestică, nedezosată, nedenumite 
și necuprinse în altă parte, congelate 

 

02075599 
 

Măruntaie comestibile de gâște domestice (excl. ficat), 
congelate 

 

02076005 
 

Bibilici (păsări domestice din specia NumidaMeleagris), 
netranșate în bucăți, proaspete, refrigerate sau congelate  

 

02076010 
 

Felii de carne de bibilică (pasăre domestică din specia 
NumidaMeleagris), dezosată, proaspete, refrigerate sau 
congelate  

 

02076031 
 

Aripi de bibilici (păsări domestice din specia 
NumidaMeleagris), cu capete, proaspete, refrigerate sau 
congelate 

 

02076041 
 

Spate, gâturi, spate împreună cu gât,târtițe și capete de 
aripi de bibilici (păsări domestice din specia 
NumidaMeleagris), proaspete, refrigerate sau congelate 

 

02076051 
 

Piept de bibilici (păsări domestice din specia 
NumidaMeleagris) și felii de carne nedezosată ale 
acestuia, proaspete, refrigerate sau congelate 

 

02076061 
 

Gambe de bibilici (păsări domestice din specia 
NumidaMeleagris) și felii de carne nedezosată ale 
acestora, proaspete, refrigerate sau congelate 

 

02076081 
 

Felii de carne de bibilică (pasăre domestică din specia 
NumidaMeleagris), nedezosată, nedenumite și necuprinse 
în altă parte, proaspete, refrigerate sau congelate 

 

02076099 
 

Măruntaie comestibile (excl. ficat) de bibilici (păsări 
domestice din specia NumidaMeleagris), proaspete, 
refrigerate sau congelate 

 

16023211 
 

Carne sau rămășițe de carne de pasăre din specia 
Gallusdomesticus, crudă, preparată sau conservată, care 
conține >= 57% carne sau rămășițe de carne de pasăre 
(excl.cârnați sau produse similare, sau produse din 

 

16023230 
 

Carne sau rămășițe de carne de pasăre din specia 
Gallusdomesticus, preparată sau conservată, care conține 
>=25%dar<57% carne sau rămășițe de carne de pasăre 
(excl.cârnați sau produse similare,produse 
omogenizate în fază finală pregătite pentru comerțul 
cu amănuntul) 
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2 
Carne de 
pasăre 

 

16023290 
 

Carne sau rămășițe de carne de pasăre din specia 
Gallusdomesticus, preparată sau conservată (excl.care 
conține>= 25% carne sau rămășițe de carne de pasăre, 
carne sau rămășițe de carne de curcan sau bibilică, 
cârnați  sau produse similare, produse omogenizate în 
fază finală pregătite pentru comerțul cu amănuntul) 

 

600t 

 

3 
 

Produse 
lactate  

 

04021011 
 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de 
grăsime<=1,5% din greutate, fără îndulcitori, în ambalaj 
cu gramaj net<=2,5 kg  

 

1.700t 

 

04021019 
 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu grăsime <=1,5% din 
greutate, fără îndulcitori, în ambalajcu gramaj net> 2,5 kg 

 

04021091 
 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de 
grăsime<=1,5% din greutate, cu îndulcitori, în ambalajcu 
gramaj net<=2,5 kg 

 

04021099 
 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de 
grăsime<=1,5% din greutate, cu îndulcitori, în ambalajcu 
gramaj net>2,5 kg 

 

04051011 
 

Unt natural cu un conținut de grăsime>=80%dar <=85%, 
în ambalaj cu gramaj net <=1 kg(excl. unt deshidratat sau 
unt topit) 

 

04051019 
 

Unt natural cu un conținut de grăsime>=80%dar 
<=85%(excl.în ambalaj cu gramaj net <=1 kgși unt 
deshidratat sau unt topit) 

 

04051030 
 

Unt recombinantcu un conținut de grăsime>=80%din 
greutate, dar<=85%(excl. unt deshidratat sau unt topit) 

 

04051050 
 

Unt din zer cu un conținut de grăsime>=80%din greutate 
dar <=85%(excl. unt deshidratat sau unt topit) 

 

04051090 
 

Unt cu un conținut de grăsime>85%din 
greutatedar<=95% (excl. unt deshidratat sau unt topit) 

 

4 
 

Ouă în 
coajă 

 

04072100 
 

Ouă de găini domestice, în coajă, proaspete 
(excl.fertilizate pentru incubație) 

7.000t2
 

 

04072910 
 

Ouă de avicole, în coajă, proaspete  (excl.de găini 
domestice șifertilizate pentruincubație) 

 
 
 
 
 
 
 

2132mlnx50gr=6600t 
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4 
 

Ouă în 
coajă 

 

04072990 
 

Ouă de păsări, în coajă, proaspete (excl.de avicole 
șifertilizate pentruincubație) 

 

 

04079010 
 

Ouă de avicole, în coajă, conservate sau gătite 
 

5 
 

Ouă și 
albunmină 
din ouă 

 

04089180 
 

Ouă de păsări, fără coajă, uscate, cu sau fără adaos de 
zahăr sau alți îndulcitori adecvați pentru consum (excl. 
gălbenușuri de ouă) 

 

400t 

 

04089980 
 

Ouă de păsări, fără coajă, proaspete, gătite la abur sau 
fierte în apă, turnate în formă,congelate sau conservate în 
alt mod, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori 
adecvați pentru consum (excl.ouă uscate de păsări sau 
gălbenușuri de ouă) 

 

6 
 

Grâu, 
făină și 
granule 

 

10019190 
 

Semințe de grâu pentru însămânțare (excl.grâu dur, grâu 
comun sau alac) 

 

75.000t 

 

10019900 
 

Grâu și borceag (excl. semințe pentru însămânțare sau 
grâu dur) 

 

7 
 

Orz, 
făină 
șigranule 

 

10039000 
 

Orz(excl.semințe pentru însămânțare) 
 

70.000t 

 

8 
 

Porumb, 
făină și 
granule 

 

10059000 
 

Porumb (excl. semințe pentru însămânțare) 
 

130.000 t 

 

9 
 

Zahăr 

 

17019910 
 

Zahăr alb, cu conținut de zaharoză >= 99,5% în formă 
uscată (excl. aromat sau colorat) 

 

37.400t 

 

Produse agricole procesate 
 

10 
 
Cereale 
procesate 

 
19043000 

 
Grâu zdrobit în formă de boabe procesate, obținut în 
urmafierberii boabelor de grâu dur 

 

2.500t 

 
22071000 

 
Alcool etilic nedenaturat cu tărie reală de alcool >= 80% 

 
22072000 

 
Alcool etilic denaturant și alte băuturi spirtoase de orice 
tărie  



RO RO82 

 

 
10 
 
Cereale 
procesate 

 
22089091 

 
Alcool etilic nedenaturat, cu o tărie de alcool <80%vol, 
în ambalaj cu o capacitate de <=2 l 

 

2.500t 

 
22089099 

 
Alcool etilic nedenaturat, cu o tărie de alcool <80%vol, 
în ambalaj cu o capacitate de  > 2 l 

 
29054300 

 
Manitol 

 
29054411 

 
D-glucitol"sorbitol",însoluție apoasă, care conțined-
manitolîntr-o proporție de <=2%din greutate,calculat în 
raport cu conținutulde d-glucitol 

 
29054419 

 
D-glucitol"sorbitol"în soluție apoasă(excl. cel care 
conține d-manitolîntr-o proporție de  <=2%din 
greutate,calculat în raport cu conținutul de d-glucitol) 

 
29054491 

 
D-glucitol"sorbitol",care conțined-manitol într-o 
proporție de <= 2% din greutate,calculat în raport cu 
conținutulde d-glucitol(excl. celîn soluție apoasă) 

 
29054499 

 
D-glucitol"sorbitol"(excl. celîn soluție apoasăcare 
conțined-manitol într-o proporție de <= 2%  din 
greutate,calculat în raport cu conținutul de d-glucitol) 

 
35051010 

 
Dextrine 

 
35051050 

 
Amidonuri,eterificate sau esterificat(excl.dextrine) 

 
35051090 

 
Amidonuri modificat (excl. amidonurieterificat, 
amidonuriesterificat și dextrine) 

 
35052030 

 
Adezivi cu un conținut >=25%din 
greutate,dar<55%amidon,dextrinesau alte tipuri de 
amidon modificat (excl.adezivii pregătiți pentru 
comerțul cu amănuntul la o cantitate net <=1 kg) 

 
35052050 

 
Adezivi cu un conținut >=55%din 
greutate,dar<80%amidon,dextrine sau alte tipuri de 
amidon modificat (excl. adezivii pregătiți pentru 
comerțul cu amănuntul la o cantitate net <=1 kg) 

 
35052090 

 
Adezivi cu un conținut >=80%din greutate de 
amidon,dextrine sau alte tipuri de amidon 
modificat(excl. adezivii pregătiți pentru comerțul cu 
amănuntul la o cantitate net <=1 kg) 

 
38091010 

 
Agenți de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a 
substanțelor colorante și alte produse și preparate, de 
exemplu produsele pentru scrobit sau preparatele pentru 
mordansare  de genul celor folosite în industria textilă, 
industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii 
similare, nedenumite și necuprinse în altă parte,  pe bază 
de substanțe amilacee cu un conținut de astfel de 
substanțe <55%din greutate  



RO RO83 

 
38091030 

 
Agenți de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a 
substanțelor colorante și alte produse și preparate, de 
exemplu produsele pentru scrobit sau preparatele pentru 
mordansare  de genul celor folosite în industria textilă, 
industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii 
similare, nedenumite și necuprinse în altă parte,   pe bază 
de substanțe amilacee cu un conținut de astfel de 
substanțe>=55%la <70%din greutate 

 
10 
 
Cereale 
procesate 

 
38091050 

 
Agenți de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a 
substanțelor colorante și alte produse și preparate, de 
exemplu produsele pentru scrobit sau preparatele pentru 
mordansare  de genul celor folosite în industria textilă, 
industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii 
similare, nedenumite și necuprinse în altă parte,   pe bază 
de substanțe amilacee cu un conținut de astfel de 
substanțe>=70%la <83%din greutate 

 

2.500t 

 
38091090 

 
Agenți de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a 
substanțelor colorante și alte produse și preparate, de 
exemplu produsele pentru scrobit sau preparatele pentru 
mordansare  de genul celor folosite în industria textilă, 
industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii 
similare, nedenumite și necuprinse în altă parte,   pe bază 
de substanțe amilacee cu un conținut de astfel de 
substanțe>=83%din greutate 

 
38246011 

 
Sorbitolîn soluție apoasă,care conțined-manitol într-o 
proporție de<=2%din greutate, calculat în raport cu 
conținutul ded-glucitol(excl.  dglucitol[sorbitol]) 

 
38246019 

 
Sorbitolîn soluție apoasă,care conțined-manitol într-o 
proporție de >2%din greutate, calculat în raport cu 
conținutul ded-glucitol(excl.dglucitol[sorbitol]) 

 
38246091 

 
Sorbitolcare conțined-manitol într-o proporție 
de<=2%din greutate, calculat în raport cu conținutul ded-
glucitol(excl.sorbitolîn soluție apoasă 

 
38246099 

 
Sorbitolcare conțined-manitol într-o proporție de>2%din 
greutate,calculat în raport cu conținutul ded-
glucitol(excl.sorbitolîn soluție apoasă 

 
11 
Țigări 

 
24021000 

 
Trabucuri,țigări de foi și țigări rulate în foițe de tutun cu 
conținut de tutun  

 

1.000tsau 
1  
miliardbuc
ăți3

 

 
24022090 

 
Țigări,cu conținut de tutun (excl.care conțin cuișoare) 

 
12 
 
Produse 
lactate 
procesate 

 
04052010 

 
Produse lactate cu un conținut de grăsimi de peste 39% 
dar nu mai mult de 60% din greutate

 

500t 

 
04052030 

 
Produse lactate cu un conținut de grăsimi de peste  
60%dar nu mai multde 75%din greutate 

 
18062070 

 
Granule de cicolată cu lapte  



RO RO84 

 
21061080 

 
Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate, 
altele decât cele fără grăsimi din lapte, zaharoză, 
izoglucoză, glucoză sau amidon, sau cu un conținut în 
greutate mai mic decât 1,5%grăsimi din 
lapte,5%zaharoză sau izoglucoză,5%glucoză sau 
amidon 

22029099 
 
Băuturi, inclusiv apă minerală și carbogazată, cu adaos 
de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizanți, și alte 
băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe și 
legume  din codul 2009, care conțin în greutate mai mult 
de 2% grăsimi obținute din produsele enumerate în 
codurile de la  0401 până la 0404.  

 
 
 

 
3Cu condiția că 1 bucată cântărește aproximativ 1 g. 



RO RO85 

 

 

13 
 
Produse 
zaharoase 
procesate 

 
13022010 

 
Sustanțe pectice în formă uscată, pectinați șipectațiîn 
formă de praf 

 

4.200t 

 
13022090 

 
Sustanțe pectice în formă lichidă, pectinați și pectați 

 
17025000 

 
Fructoză chimic pură în formă solidă  

 
17029010 

 
Maltoză chimic pură în formă solidă 

 
17049099 

 
Paste, marțipan, nougat și alte dulciuri preparate, fără 
conținut de cacao (excl.gumă de mestecat, ciocolată 
albă, pastile pentru gât și dropsuri pentru tuse, gume și 
dulciuri cu jeleu incl.paste de fructe în formă de 
dulciuri,dulciuri preparate prin fierbere 

 
18061030 

 
Pudră de cacao îndulcită, cu un conținut de zaharoză >= 
65%dar<80%,incl. zahăr invertit propus ca și zaharoză 
sau izoglucoză propusă ca și zaharoză  

 
18061090 

 
Pudră de cacao îndulcită, cu un conținut de 
zaharoză>=80%,incl.zahăr invertit calculat în zaharoză 
sau izoglucozăcalculată în și zaharoză 

 
18062095 

 
Ciocolată sau alte preparate alimentare care conțin cacao 
fie sub formă de blocuri, bucăți sau bare, în greutate 
>2kg, fie sub formă de lichid, pastă, pudră, granule sau 
alte forme similare pentru transportarea cantităților 
mari, ambalate în recipiente sau ambalaje directe cu un 
volum >2 kg,cu un conținut de unt de cacao<18%din 
greutate  

 
19019099 

 
Alte preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon 
sau extract de malt, care nu conțin cacao sau care conțin 
cacao în proporție <40% din greutate,calculată pe o bază 
complet dgresată, precum și preparate alimentare din 
lapte, frișcă, zer, lapte acru, smântână 

 
21011298 

 
Preparate pe bază de cafea  

 
21012098 

 
Preparate pe bază de ceai sau maté 

 
21069098 

 
Preparate alimentare, nedenumite și necuprinse în altă 
parte,  care conțin în greutate>=1,5% grăsimi din lapte, 
>= 5% zaharoză sau izoglucoză, >= 5% glucoză sau >= 
5% amidon 

 
33021029 

 
Preparate pe bază de odoranți care conțin toți agenții 
aromatizanți care caracterizează o băutură, care conțin în 
greutate  >=1,5%grăsimi din lapte,>=5%zaharoză sau 
izoglucoză, >=5%glucoză sau >=5%amidon de genul 
celuifolosit în industriile producătoare de băuturi 
(excl.cel cu o tărie reală de alcool >0,5% vol) 



RO RO86 

 

14 
 
Porumb 
dulce 

 
07104000 

 
Porumb dulce, nefiert sau fiert în abur sau în apă, 
congelat   

 

1.500t 

 
07119030 

 
Porumb dulce, conservat provizoriu, de ex. cu gaz 
sulfuros,  în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte 
soluții, care asigură provizoriu conservarea lui, dar 
impropriu consumului alimentar imediat în această stare  

 
20019030 

 
Porumb dulce"ZeaMaysvar.Saccharata",preparat sau 
conservat în oțet sau acid acetic 

 
20049010 

 
Porumb dulce"ZeaMaysvar.Saccharata",preparat sau 
conservat altfel decât în oțet sau acid acetic,congelat 

 
20058000 

 
Porumb dulce "Zea Mays var. Saccharata", preparat sau 
conservat altfel decât în oțet sau acid acetic 
(excl.congelat) 

 

 



 

 

 
 

Page 85

ANEXA XV-D LISTA DE CONCESIUNI (REPUBLICA MOLDOVA)  
   

 

 

 

 
 

Nomenclatorul 
Republicii 
Moldova 

2011 

 
 
 
 

Descriere 

 
 
 

Reducerea taxei 
vamale NMF 

 
 
 
 

Categoria 

02031110 Carcasă și jumătăți de carcasă de porc domestic, proaspete sau refrigerate 20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02031211 Jambon de porc domestic și felii de carne nedezosată ale acestuia,  proaspete sau refrigerate 20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02031219 Pulpă de porc domestic și felii de carne nedezosată ale acesteia,  proaspete sau refrigerate 20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02031911 Ceafă de porc domestic și felii de carne ale acesteia, proaspete sau refrigerate 20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02031913 Spate de porc domestic și felii de carne nedezosată ale acestuia, proaspete sau refrigerate 20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02031915 Mușchi de burtă de porc domestic "dungat" (cu slănină)  și felii de carne ale acestuia, proaspete 

sau refrigerate 
20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )

 02031955 Carne de porc domestic, dezosată, proaspătă sau refrigerată (excl. mușchi de burtă și felii de 
carne ale acestuia)   

20%+200 euro/t 

 
 

TRQ 1 (4.000 t ) 
 02031959 Carne de porc domestic, dezosată, proaspătă sau refrigerată (excl. carcasă și jumătăți de 

carcasă, jambon, pulpă și felii de carne ale acestora, precum și ceafă, spate și mușchi de burtă și 
felii de carne ale acestora) 

 
 

20%+200 euro/t

 
 
 

TRQ 1 (4.000 t )
02032110 Carcasă și jumătăți de carcasă de porc domestic, congelată 20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02032211 Jambon dezosat de porc domestic și felii de carne ale acestuia, congelate  20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )

02032219 Pulpă dezosată de porc domestic și felii de carne ale acesteia, congelate  20%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )

02032911 Ceafă de porc domestic și felii de carne ale acesteia, congelate 10%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02032913 Spate de porc domestic și felii de carne nedezosată ale acestuia, congelate  10%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02032915 Mușchi de burtă "dungat" (cu slănină)  și felii de carne ale acestuia, congelate 10%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )
02032955 Carne de porc domestic, dezosată, congelată (excl. mușchi de burtă și felii de carne ale acestuia) 10%+200 euro/t TRQ 1 (4.000 t )

 02032959 Carne de porc domestic, dezosată, congelată (excl. carcasă și jumătăți de carcasă, jambon, pulpă 
și felii de carne ale acestora, precum și ceafă, spate și mușchi de burtă și felii de carne ale 
acestora) 

 
 

10%+200 euro/t

 
 
 

TRQ 1 (4.000 t )
02063000 Măruntaie comestibile de porc, proaspete sau refrigerate 15 10-S
02064100 Ficat comestibil de porc, congelat  15 10-S
02064920 Măruntaie comestibile de porc, congelate (excl. ficat) 15 10-S

 

 02071110 
Găini din specia Gallus domesticus, fără pene și măruntaie, cu cap și labe,  recunoscute drept 
"83% găini", proaspete sau refrigerate  

20%+100 euro/t 

 

 
TRQ 2 (4.000 t) 

 
 02071130 

Găini din specia Gallus domesticus, fără pene și măruntaie, fără cap și labe, dar cu gât, inimă, 
ficat și pipotă, recunoscute drept "70% găini", proaspete sau refrigerate  

 
20% 100 /

 
 
 

TRQ 2 (4 000 ) 
02071190 

Găini din specia Gallus domesticus, fără pene și măruntaie, fără cap, labe, gât, inimă, ficat și 
pipotă, recunoscute drept "65% găini",  proaspete sau refrigerate, precum și alte forme de carne 
de găină, proaspătă sau refrigerată, dar netranșată în bucăți   (excl. "83% și 70% găini") 

 
 
 
 

20% 100 /t

 

 
 
 
 

TRQ 2 (4 000 t) 
02071210 

Găini din specia Gallus domesticus, fără pene și măruntaie, fără cap și labe, dar cu gât, inimă, 
ficat și pipotă, recunoscute drept "70% găini", congelate 

 
15%+100 euro/t 

 

 
TRQ 2 (4.000 t) 

 
 02071290 

Găini din specia Gallus domesticus, fără pene și măruntaie, fără cap, labe, gât, inimă, ficat și pipotă, 
recunoscute drept "65% găini", congelate, precum și alte forme de carne de găină, congelată, dar 
netranșată în bucăți, (excl. "70% găini") 

 
 

15%+100 euro/t

 
 
 

TRQ 2 (4.000 t)
02071310 Felii de carne de găină din specia Gallus domesticus, dezosate,  proaspete sau refrigerate 20%+100 euro/t TRQ 2 (4.000 t)
02071320 Jumătăți sau pătrimi de găini din specia Gallus domesticus, proaspete sau refrigerate 20%+100 euro/t TRQ 2 (4.000 t)

 
 02071330 

Aripi de găini din specia Gallus domesticus, cu sau fără capete, proaspete sau refrigerate   
 

20%+100 euro/t 

 
 

TRQ 2 (4.000 t) 
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02071350 

Piept de găini din specia Gallus domesticus și felii de carne nedezosată ale acestuia, proaspete 
sau refrigerate  

20%+100 euro/t 

 
 

TRQ 2 (4.000 t) 
 

 
02071360 

Gambe de găini din specia Gallus domesticus și felii de carne nedezosată ale acestora, proaspete 
sau refrigerate  

20%+100 euro/t 

 

 
TRQ 2 (4.000 t) 

 02071399  Măruntaie comestibile de găini din specia Gallus domesticus (excl. ficat), proaspete sau refrigerate  

 
02071410 Felii de carne de găini din specia Gallus domesticus, dezosate,  congelate 15%+100 euro/t TRQ 2 (4.000 t)
02071420 Jumătăți sau pătrimi de găini din specia Gallus domesticus, congelate 15%+100 euro/t TRQ 2 (4.000 t)
 

 02071430 
 
 Aripi de găini din specia Gallus domesticus, cu sau fără capete, congelate  

15% 100 /t

 

 
TRQ 2 (4 000 t) 

 02071440 Spate, gâturi, spate împreună cu gât, târtițe și capete de aripi de găini din specia Gallus 
domesticus, congelate  

 
15%+100 euro/t 

 

 
TRQ 2 (4.000 t) 

 
 02071450 

 
 Piept de găini din specia Gallus domesticus și felii de carne nedezosată ale acestuia, congelate  

15%+100 euro/t 

 
 

TRQ 2 (4.000 t) 
 

 02071460 
 
 Gambe de găini din specia Gallus domesticus și felii de carne nedezosată ale acestora, congelate  

15%+100 euro/t 

 

 
TRQ 2 (4.000 t) 

 
 02071470 

Felii de carne de găini din specia Gallus domesticus, nedezosată, congelate (excl. jumătăți sau 
pătrimi de găini, aripi întregi, cu sau fără capete, spate, gâturi, spate împreună cu gât, târtițe și 
capete de aripi, piept, gambe și felii de carne ale acestora) 

 
 

15%+100 euro/t 

 
 
 

TRQ 2 (4.000 t) 

02071491 Ficat comestibil de găini din specia Gallus domesticus, congelat  15%+100 euro/t TRQ 2 (4.000 t)
02071499 Măruntaie comestibile de găini din specia Gallus domesticus (excl. ficat), congelate 15%+100 euro/t TRQ 2 (4.000 t)
02109941 Ficat comestibil de porc domestic, sărat, în saramură, uscat sau afumat  15 10-A
02109949 Măruntaie comestibile de porc domestic, sărate, în saramură, uscate sau afumate (excl. ficat) 15 10-A

 

 
04011010 

Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime <= 1% din greutate, în ambalaj cu gramaj net <= 2 l, 
neconcentrat sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori   

15

 

 
TRQ 3 (1.000 t)

 
 04011090  Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime <= 1% din greutate, neconcentrat sau fără adaos de 

zahăr  sau alți îndulcitori (excl. în ambalaj cu gramaj net <= 2 l) 
 
 

15

 
 
 

TRQ 3 (1 000 t) 
 04012011 

 Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime <= 3% dar > 1% din greutate, în ambalaj cu gramaj net 
<=  2 l, neconcentrat sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori 

 
 

15 

 
 
 

TRQ 3 (1.000 t) 
 
 04012019 

Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime <= 3% dar > 1% din greutate, neconcentrat sau 
fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (excl. în ambalaj cu gramaj net <= 2 l) 

 
 

15

 
 
 

TRQ 3 (1 000 ) 
 04012091  Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime > 3% dar <= 6% din greutate, în ambalaj cu gramaj net 

<= 2 l, neconcentrat sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori 
 
 

15 

 
 
 

TRQ 3 (1.000 t) 
 
 04012099 

Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime > 3% dar <= 6% din greutate, neconcentrat sau 
fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (excl. în ambalaj cu gramaj net <= 2 l) 

 
 

 
 
 

Q ( ) 
 04013011 

Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime <= 21% dar > 6% din greutate, în ambalaj cu gramaj net 
<= 2 l, neconcentrat sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori   

 
15

 
 
 

TRQ 3 (1 000 t) 
 04013019 

Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime <= 21% dar > 6% din greutate, neconcentrat sau fără 
adaos de zahăr sau alți îndulcitori (excl. în ambalaj cu gramaj net <= 2 l)   

 
 

 
 04013031 

Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime > 21% dar <= 45% din greutate, în ambalaj cu gramaj net 
<= 2 l, neconcentrat sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori   
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 04013039 Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime > 21% dar <= 45% din greutate, neconcentrat sau fără 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori (excl. în ambalaj cu gramaj net <= 2 l)  
 
 

 

 
04013091 

Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime > 45% din greutate, în ambalaj cu gramaj net <= 2 l, 
neconcentrat sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori 

 
15 

 

 
TRQ 3 (1.000 t) 

 
 04013099 

 Lapte și frișcă, cu un conținut de grăsime > 45% din greutate, neconcentrat sau fără adaos de 
zahăr sau alți îndulcitori (excl. în ambalaj cu gramaj net <= 2 l)   

 
 

 

 04021011 Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime <= 1,5% din greutate, fără îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg  

10

 

 
10-A

 

 
04021019 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime <= 1,5% din greutate, fără îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg 

 
10 

 

 
10-A 

 
 
04021091 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime <= 1,5% din greutate, cu îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg 

 
10 

 
 

10-A 
 

 
04021099 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime <= 1,5% din greutate, cu îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg 

 
10 

 

 
10-A 

 

 04022111 Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime > 1,5% din greutate, fără îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg  

10

 

 
10-A

 

 04022117 Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime <= 11dar > 1,5% din greutate, fără 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg sau ambalat în orice altă formă  

10

 

 
10-A

 

 
04022119 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime > 11% dar <= 27% din greutate, fără 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg sau ambalat în orice altă formă 

 
10 

 

 
10-A 

 

 
04022191 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime > 27% din greutate, fără îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg  

10 

 

 
10-A 

 

 04022199 Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime > 27% din greutate, fără îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg  

10

 

 
10-A

 
 04022915 

Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime <= 27% dar > 1,5% din greutate, cu 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. lapte pentru bebeluși în ambalaj sigilat 
ermetic <= 500 g) 

 
 

10 

 
 
 

10-A 
 

 04022919 Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime <= 27% dar > 1,5% din greutate, cu 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg  

10

 

 
10-A

 

 04022991 Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime > 27% din greutate, cu îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg  

10 

 

 
10-A 

 

 04022999 Lapte și frișcă în formă solidă, cu un conținut de grăsime > 27% din greutate, cu îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg 

 
10 

 

 
10-A 

 
 04029111 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime <= 8% din greutate, fără îndulcitori, în 

ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. în formă solidă)  
10

 
 

10-A
 

 04029119 
Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime <= 8% din greutate, fără îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg (excl. în formă solidă)  

10

 

 
10-A

 

 04029131 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 8% dar <= 10% din greutate, fără 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. în formă solidă)  

10

 

 
10-A

 

 04029139 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 8% dar <= 10% din greutate, fără 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg (excl. în formă solidă)  

10

 

 
10-A

 

 04029151 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 10% dar <= 45% din greutate, fără 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. în formă solidă)  

10 

 

 
10-A 

 

 04029159 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 10% dar <= 45% din greutate, fără 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg (excl. în formă solidă) 

 
10 

 

 
10-A 

 
 04029191 

Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 45% din greutate, fără îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. în formă solidă)  

10

 
 

10-A
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 04029199 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 45% din greutate, fără îndulcitori, în 

ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg (excl. în formă solidă) 
 

10 

 
 

10-A 
 

 04029911 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime <= 9,5% din greutate, cu îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. în formă solidă) 

 
10 

 

 
10-A 

 

 04029919 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime <= 9,5% din greutate, cu îndulcitori, în 
ambalaj cu gramaj net >2,5 kg (excl. în formă solidă) 

 
10 

 

 
10-A 

 

 04029931 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 9,5% dar <= 45% din greutate, cu 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. în formă solidă) 

 
10 

 

 
10-A 

 

 04029939 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 9,5% dar <= 45% din greutate, cu 
îndulcitori, în ambalaj cu gramaj net > 2,5 kg (excl. în formă solidă) 

 
10 

 

 
10-A 

 

 04029991 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 45% din greutate, cu îndulcitori, în ambalaj
cu gramaj net <= 2,5 kg (excl. în formă solidă) 

 
10 

 

 
10-A 

 
 04029999 Lapte și frișcă, concentrate, cu un conținut de grăsime > 45% din greutate, cu îndulcitori, în ambalaj

cu gramaj net > 2,5 kg (excl. în formă solidă) 
 

10 

 
 

10-A 
 

 04051011 Unt natural cu un conținut de grăsime >= 80% dar <= 85% din greutate, în ambalaj cu gramaj net 
<= 1 kg (excl. unt deshidratat sau unt topit) 

 
15%+500 euro/t 

 

 
TRQ 3 (1.000 t) 

 
 04051019  Unt natural cu un conținut de grăsime >= 80% dar <= 85% din greutate (excl. în ambalaj cu 

gramaj net <= 1 kg și unt deshidratat sau unt topit) 
 

 
 
 

 
 04051030 Unt recombinat cu un conținut de grăsime >= 80% dar <= 85% din greutate (excl. unt deshidratat 

sau unt topit) 
 

15%+500 euro/t 

 
 

TRQ 3 (1.000 t) 
 

 04051050 Unt din zer cu un conținut de grăsime >= 80% dar <= 85% din greutate (excl. unt deshidratat sau 
unt topit)  

15%+500 euro/t 

 

 
TRQ 3 (1.000 t) 

 

 04051090 Unt cu un conținut de grăsime > 85% dar <= 95% din greutate (excl. unt deshidratat sau unt topit)  
% /

 

 
Q ( )04052010 Produse lactate cu un conținut de grăsime >= 39% dar < 60% din greutate 20%+500 euro/t TRQ 3 (1.000 t)

04052030 Produse lactate cu un conținut de grăsime >= 60% dar <= 75% din greutate 20%+500 euro/t TRQ 3 (1.000 t)
04052090 Produse lactate cu un conținut de grăsime > 75% dar < 80% din greutate 20%+500 euro/t TRQ 3 (1.000 t)
 
 04059010 Grăsimi și uleiuri derivate din lapte, cu un conținut de grăsime >= 99,3% din greutate și cu un 

conținut de apă <= 0,5% din greutate  
20%+500 euro/t 

 
 

TRQ 3 (1.000 t) 
 
 04059090 

Grăsimi și uleiuri derivate din lapte, unt deshidratat și unt topit (excl. cele cu un conținut de grăsime
>= 99,3% din greutate și cu un conținut de apă <= 0,5% din greutate, precum și untul natural, 
recombinat și cel din zer) 

 
 

20%+500 euro/t 

 
 
 

TRQ 3 (1.000 t) 
 

 
04061020 

Brânză și caș, proaspete,  incl. brânză cu zer și cu cheag,  cu un conținut de grăsime <= 40% din 
greutate 

 
10 

 

 
5-A 

 
 04061080 Brânză și caș, proaspete,  incl. brânză cu zer și cu cheag,  cu un conținut de grăsime > 40% din 

greutate 
 

10 

 
 

5-A 

04062090 Cașcaval ras sau pulbere de brânză (excl. cașcaval glarus herb, recunoscut drept Schabziger) 10 5-A
 

 04063010 Cașcaval procesat la producerea căruia nu a fost utilizat alt tip de cașcaval decât Emmentaler, 
Gruyère și Appenzell, și care, adițional,  poate conține cașcaval  Glarus herb, recunoscut drept 
Schabziger, pregătit pentru  comerțul cu amănuntul, cu un conținut de grăsime <= 56% din 
greutate, în formă uscată.  A nu fi luat în calcul cașcavalul ras sau pulberea de brânză.    

 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 

3-A 

 
 04063031 

 Cașcaval procesat cu un conținut de grăsime <= 36% din greutate și <= 48% din greutate, în 
formă uscată (excl. amestecuri de cașcaval procesat, fabricat din Emmentaler, Gruyère și 
Appenzell, cu sau fără adaos de cașcaval Glarus herb, recunoscut drept Schabziger, pregătit 
pentru  comerțul cu amănuntul). A nu fi luat în calcul cașcavalul ras sau pulberea de brânză.    
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 04063039 

Cașcaval procesat cu un conținut de grăsime <= 36% din greutate și > 48% din greutate, în formă 
uscată (excl. amestecuri de cașcaval procesat, fabricat din Emmentaler, Gruyère și Appenzell, cu 
sau fără adaos de cașcaval Glarus herb, recunoscut drept Schabziger, pregătit pentru  comerțul 
cu amănuntul, cu un conținut de grăsime <= 56% din greutate, în formă uscată).  A nu fi luat în 
calcul cașcavalul ras sau pulberea de brânză.    

 
 
 
 
 

10

 
 
 
 
 
 

3-A
 
 04063090 

 Cașcaval procesat cu un conținut de grăsime > 36% din greutate (excl. amestecuri de cașcaval  
procesat, fabricat din Emmentaler, Gruyère și Appenzell, cu sau fără adaos de cașcaval Glarus 
herb, recunoscut drept Schabziger, pregătit pentru  comerțul cu amănuntul, cu un conținut de 
grăsime <= 56% din greutate, în formă uscată).  A nu fi luat în calcul cașcavalul ras sau pulberea de 
brânză.    

 
 
 
 
 

10

 
 
 
 
 
 

3-A
 
 04069001 

Cașcaval pentru procesare (excl. brânză proaspătă, incl. brânză cu zer, cu cheag, cașcaval 
procesat, cașcaval mucezit sau alte tipuri de cașcaval  care conțin mucegaiul produs de "Penicillium
roqueforti", cașcaval ras sau pulbere de brânză):   

 
 

10 

 
 
 

5-A 

04069013 Emmentaler (excl. cașcaval ras sau pulbere de brânză și cașcaval pentru procesare) 10 5-A
04069021 Cheddar (excl. cașcaval ras sau pulbere de brânză și cașcaval pentru procesare) 10 5-A
04069023 Edam (excl. cașcaval ras sau pulbere de brânză și cașcaval pentru procesare) 10 5-A
04069025 Tilsit (excl. cașcaval ras sau pulbere de brânză și cașcaval pentru procesare) 10 5-A
04069027 Butterkäse (excl. cașcaval ras sau pulbere de brânză și cașcaval pentru procesare) 10 5-A
04069029 Kashkaval (excl. cașcaval ras sau pulbere de brânză și cașcaval pentru procesare) 10 5-A
 
 04069050 

Brânză din lapte de oi sau vaci, în containere cu saramură sau în ambalaj fabricat din piele de oi 
sau capre (excl. brânză feta)  

10

 
 

5-A
 

 04069069 
Brânză cu un conținut de grăsime <= 40% din greutate și un conținut de apă fără grăsime <= 47% 
din greutate, nedenumită și necuprinsă în altă parte   

10

 

 
5-A

 
 04069078 

 

 Gouda, cu un conținut de grăsime <= 40% și un conținut de apă fără grăsime > 
47% dar <= 72% din greutate (excl. cașcaval ras sau pulbere de brânză și cașcaval pentru 
procesare) 

 
 

10

 
 
 

5-A
 

 
04069086 

Brânză cu un conținut de grăsime <= 40% din greutate și un conținut de apă fără grăsime > 47% 
dar <= 72% din greutate, nedenumită și necuprinsă în altă parte 

 
10 

 

 
5-A 

 
 
04069087 

Brânză cu un conținut de grăsime <= 40% din greutate și un conținut de apă fără grăsime > 52% 
dar <= 62% din greutate, nedenumită și necuprinsă în altă parte 

 
10 

 
 

5-A 
 

 
04069088 

Brânză cu un conținut de grăsime <= 40% din greutate și un conținut de apă fără grăsime > 62% 
dar <= 72% din greutate, nedenumită și necuprinsă în altă parte 

 
10 

 

 
5-A 

 

 
04069093 

Brânză cu un conținut de grăsime <= 40% din greutate și un conținut de apă fără grăsime > 72% 
din greutate, nedenumită și necuprinsă în altă parte 

 
10 

 

 
5-A 

04069099 Brânză cu un conținut de grăsime > 40%, nedenumită și necuprinsă în altă parte 10 5-A
07020000 Roșii, proaspete sau refrigerate de la 01 ianuarie până la 15 martie - 10; de la 01 aprilie până la 31 octombrie - 20; de la 16 noiembrie 

până la 31 decembrie 
5-A

07031019 Ceapă, proaspătă sau refrigerată (excl. sets) 15 5-A
07041000 Conopidă și broccoli, proaspete sau refrigerate  15 5-A
07049010 Varză alba și roșie, proaspătă sau refrigerată 15 5-A
07061000 Morcovi și napi, proaspeți sau refrigerați  15 5-A
07069010 Țelină "rădăcină de țelină sau țelină nemțească", proaspătă sau refrigerată 15 5-A
 

 
07069090 

Sfeclă roșie, burete de conopidă, ridiche sau alte rădăcini comestibile pentru salate,  
proaspete sau refrigerate (excl. morcovi, napi, rădăcină de țelină și hrean) 

 
15 

 

 
5-A 

07070005 Castraveți, proaspeți sau refrigerați de la 01 ianuarie până la 15 martie - 10 de la 01 aprilie până la 31 octombrie - 15; de la 16 noiembrie 
până la 31 decembrie 

5-A

07081000 Mazăre "Pisum sativum", cu sau fără coajă, proaspătă sau refrigerată 15 5-A
07082000 Fasole "Vigna spp., Phaseolus spp.", cu sau fără coajă, proaspete sau refrigerate 15 5-A
 

 07089000 Plante leguminoase, cu sau fără coajă,  proaspete sau refrigerate (excl. mazăre "Pisum sativum" și 
fasole "Vigna spp., Phaseolus spp.")  

15

 

 
5-A

07093000 Vinete, proaspete sau refrigerate 15 5-A
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07095100 Ciuperci "Agaricus", proaspete sau refrigerate 15 5-A
07096010 Ardei dulci, proaspeți sau refrigerați 15 5-A
07099070 Dovlecei, proaspeți sau refrigerați 15 5-A
08061010 Struguri de masa, proaspeți  de la 01 ianuarie până la 14 iulie - 10; de la 15 iulie la 20 noiembrie - 15; de la 21 noiembrie 

până la 31 decembrie 
- 10 10-S

08081080 Mere, proaspete (excl. concentrat de mere, în vrac, de la 16 septembrie până la 15 decembrie) de la 01 ianuarie până la 30 iunie - 10; de la 1 iulie până la 31 iulie - 20; de la 1 august 
până la 31 decembrie - 10 

10-S

08092005 Vișine "Prunus cerasus", proaspete de la 01 ianuarie până la 20 mai - 10; de la 21 mai până la 10 august - 20; de la 11 august 
până la 31 decembrie - 1 

5-A

08092095 Cireșe, proaspete (excl. vișine "Prunus cerasus") de la 01 ianuarie până la 20 mai - 10; de la 21 mai până la 10 august - 20; de la 11 august 
până la 31 decembrie - 1 

10-A

08093010 Nectarine, proaspete de la 01 ianuarie până la 10 iunie - 10; de la 11 iunie până la 30 septembrie - 20; de la 1 octombrie 
până la 31 decembrie - 

5-A

08093090 Piersici, proaspeți (excl. nectarine) de la 01 ianuarie până la 10 iunie - 10; de la 11 iunie până la 30 septembrie - 20; de la 1 octombrie 
până la 31 decembrie - 

10 10-S

08094005 Prune, proaspete de la 01 ianuarie până la 10 iunie - 10; de la 11 iunie până la 30 septembrie - 20; de la 1 octombrie 
până la 31 decembrie - 

10 10-S

08101000 Căpșune, proaspete de la 01 ianuarie până la 30 aprilie - 10; de la 1 mai până la 31 iulie - 20; de la 1 august 
până la 31 decembrie - 10 

5-A

08109050 Coacăză neagră, proaspătă 10 5-A
08109060 Coacăză roșie, proaspătă 10 5-A
08109070 Coacăză albă și agriș, proaspete   10 5-A
 

 08111090 
 

 Căpșune, nefierte sau fierte în abur sau în apă, fără îndulcitori, congelate  
15

 

 
5-A

 

 08112031 
 
Zmeură, nefiartă sau fiartă în abur sau în apă, fără îndulcitori, congelată  

15

 

 
5-A

 

 08112039 Coacăză neagră, nefiartă sau fiartă în abur sau în apă, fără îndulcitori, congelată  
15

 

 
5 A

 
08112051 

 
Coacăză roșie, nefiartă sau fiartă în abur sau în apă, fără îndulcitori, congelată  

15 

 
 

5-A 
 
08112059 Mure și agude, nefierte sau fierte în abur sau în apă, fără îndulcitori, congelate  

15

 

 
5-A

 
08112090 Zmeură măruntă, coacăză albă și agriș, nefierte sau fierte în abur sau în apă, fără îndulcitori, 

congelate 
 

15 

 

 
5-A 

 

 
08119075 

Vișine "Prunus cerasus", nefierte sau fierte în abur sau în apă, fără conținut de zahăr sau alți 
îndulcitori, congelate  

 
15 

 

 
5-A 

16010010 Cârnați din ficat și alte produse similare sau produse alimentare pe bază de ficat  15 TRQ 4 (1.700 t)

16010091 Cârnați din carne, măruntaie sau sânge, nefierți  (excl. ficat) 15 TRQ 4 (1.700 t)
 

 
16010099 

Cârnați și produse similare din carne, măruntaie sau sânge și alte produse alimentare pe bază de 
acestea (excl. cârnați din ficat și cârnați nefierți)  

15

 

 
TRQ 4 (1.700 t)

 

 
16023111 

Produse cu conținut exclusiv de carne de curcan, nefiartă (excl. cârnați și produse similare)  
20 

 

 
10-A 

 
 
                 16023119 

Carne de curcan sau rămășițe de carne de curcan, fierte sau conserve, cu un conținut de carne sau 
rămășițe de carne >= 57% din greutate (excl. cu un conținut doar de carne fiartă de curcan, cârnați 
sau produse similare, preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru comerțul cu 
amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere 
cu o greutate net <= 250 g, preparate cu extracte de ficat și carne) 

 
 
 
 
 

20

 
 
 
 
 
 

10-A
 
 
 
 
 
 

16023130 

 
Carne de curcan sau rămășițe de carne de curcan, fierte sau conserve, cu un conținut de carne sau 
rămășițe de carne >= 25% dar < 57% din greutate (excl. cârnați sau produse similare, preparate 
omogenizate în fază finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare 
pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, preparate 
cu extracte de ficat și carne) 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

10-A 
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16023190 

 
Carne de curcan sau rămășițe de carne de curcan, fierte sau conserve (excl. cu un conținut de carne 
sau rămășițe de carne >= 25% din greutate, cârnați sau produse similare, preparate omogenizate în 
fază finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau 
produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, preparate cu extracte de 
ficat, carne sau conținut de zeamă) 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

10-A 
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16023211 

Carne de găini sau rămășițe de carne de găini din specia Gallus domesticus, nefierte, fierte sau 
conserve, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne  >= 57% din greutate (excl. cârnați sau 
produse similare,  preparate din ficat) 

 
 

20 

 
 
 

TRQ 4 (1.700 t) 

 
 
 
 
 
 

16023219 

Carne de găini sau rămășițe de carne de găini din specia Gallus domesticus,fierte, preparate sau 
conserve, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne  >= 57% din greutate (excl. cârnați sau 
produse similare, preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca 
și produse alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net 
<= 250 g, preparate cu extracte de ficat și carne) 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

TRQ 4 (1.700 t) 

 
 
 
 
 
 

16023230 

Carne de găini sau rămășițe de carne de găini din specia Gallus domesticus, preparate sau conserve, cu 
un conținut de carne sau rămășițe de carne >=25% dar < 57% din greutate (excl. carne de curcani sau 
bibilici, cârnați sau produse similare, preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru 
comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în 
containere cu o greutate net <= 250 g, preparate cu extracte de ficat și carne) 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

TRQ 4 (1.700 t) 
 
 
 
 
 
 

 
16023290 

Carne de găini sau rămășițe de carne de găini din specia Gallus domesticus, preparate sau conserve, 
(excl. cea cu un conținut >= 25% carne sau rămășițe de carne, carne de curcani sau bibilici sau 
rămășițe de carne de curcani sau bibilici, cârnați sau produse similare, preparate omogenizate în 
fază finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau 
produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, preparate cu extracte de 
ficat, carne sau conținut de zeamă) 

 
 
 
 
 

 
20

 
 
 
 
 
 

 
TRQ 4 (1.700 t)

 
 
 

16023921 

Carne de rațe, gâște și bibilici  sau rămășițe de carne de rațe, gâște și bibilici din specia 
domesticus, nefierte, preparate sau conserve, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne  
>= 57% din greutate (excl. cârnați sau produse similare,  preparate din ficat)  

 
 

20

 
 
 

10-A
 
 
 
 
 
 

16023929 

Carne de rațe, gâște și bibilici  sau rămășițe de carne de rațe, gâște și bibilici din specia 
domesticus,fierte, preparate sau conserve, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne  >= 57% din 
greutate (excl. cârnați sau produse similare, preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru 
comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în 
containere cu o greutate net <= 250 g, preparate cu extracte de ficat și carne)  

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

10-A 
 
 
 
 
 
 

16023940 

Carne de rațe, gâște și bibilici  sau rămășițe de carne de rațe, gâște și bibilici din specia 
domesticus, preparate sau conserve, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne >= 25% dar 
< 57% din greutate (excl. cârnați sau produse similare, preparate omogenizate în fază finală, 
pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau produse 
dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, preparate cu extracte de ficat și 
carne) 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

10-A 

 
 
 
 
 
 

16023980 

Carne de rațe, gâște și bibilici  sau rămășițe de carne de rațe, gâște și bibilici din specia domesticus, 
preparate sau conserve (excl. cea cu un conținut >= 25% carne sau rămășițe de carne, cârnați sau 
produse similare, preparate omogenizate, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse 
alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, 
preparate cu extracte de ficat, carne sau conținut de zeamă) 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

10-A 
16024110 Jambon de porc domestic și felii de carne ale acestuia, preparate sau conserve  20 TRQ 4 (1.700 t)
16024210 Pulpă de porc domestic și felii de carne ale acesteia, preparate sau conserve 20 TRQ 4 (1.700 t)

 

 
16024911 

Spate de porc domestic și felii de carne ale acestuia,  preparate sau conserve, inclusiv amestec de 
spate și jambon (excl. gât de porc)  

15

 

 
TRQ 4 (1.700 t)

 

 
16024913 

Gât de porc și felii de carne ale acestuia, preparate sau conserve, inclusiv amestec de gât și pulpă  
 

 
15

 

 
TRQ 4 (1.700 t)

 
 

 
16024915 

 

Amestec de jambon, pulpă, spate, gât de porc domestic și felii de carne ale acestora, preparate sau 
conserve (excl. doar amestec de spate și jambon sau doar amestec de gât și pulpă) 

 

 
15 

 
 

 
TRQ 4 (1.700 t) 
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16024919 

Carne sau rămășițe de carne, inclusiv amestec de carne de porc, preparată sau conserve, cu un 
conținut de carne sau  rămășițe de carne de orice tip >= 80% din greutate, inclusiv grăsime de porc 
sau grăsimi de alte feluri sau origini (excl. jambon, pulpă, spate, gât și felii ale acestora, cârnați sau 
produse similare, preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca 
și produse alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net 
<= 250 g, preparate cu extracte de ficat și carne) 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRQ 4 (1.700 t) 
 
 
 
 
 
 

16024930 

Carne, rămășițe de carne și amestec de carne de porc, preparată sau conserve, cu un conținut de 
carne sau rămășițe de carne de orice tip și grăsimi de orice tip >= 40% dar < 80% din greutate 
(excl. cârnați sau produse similare, preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru 
comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în 
containere cu o greutate net <= 250 g, preparate cu extracte de ficat și carne) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

TRQ 4 (1.700 t) 
 
 
 
 
 
 

16024950 

Carne, rămășițe de carne și amestec de carne de porc, preparată sau conserve, cu un conținut de 
carne sau rămășițe de carne de orice tip și grăsimi de orice tip < 40% din greutate (excl. cârnați sau
produse similare, preparate omogenizate, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse 
alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, 
preparate cu extracte de ficat, carne sau conținut de zeamă) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

TRQ 4 (1.700 t) 
 
 
 

16025010 

Carne sau rămășițe de carne de bovine nefierte, preparate sau conserve, inclusiv amestec de 
carne sau rămășițe de carne, fierte și nefierte (excl. cârnați sau produse similare, preparate din 
ficat) 

 
 

15 

 
 
 

10-S 
16025031 Carne sărată de vită, ambalată în vid 15 10-A

 
 
 

16025039 

Carne sau rămășițe de carne de bovine, preparată sau conserve (excl. carne sărată de vită), 
ambalată în vid (excl. nefiartă; amestec de carne sau rămășițe de carne, fierte și nefierte) 

 
 

15 

 
 
 

10-S 
 
 
 

16025080 

Carne sau rămășițe de carne de bovine, preparată sau conserve (excl. carne sărată de vită), fără 
ambalaj în vid (excl. nefiartă; amestec de carne sau rămășițe de carne, fierte și nefierte) 

 
 

15 

 
 
 

10-S 
 
 
 
 
 
 

16029051 

Carne sau rămășițe de carne, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne de porc, preparate 
sau conserve (excl. carne de găini, bovine, cerb, vânat sau iepuri, cârnați sau produse similare, 
preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse 
alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, 
preparate cu extracte de ficat și carne) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

TRQ 4 (1.700 t) 
 
 
 
 
 

16029061 

Carne sau rămășițe de carne nefierte, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne de bovine, 
preparate sau conserve, inclusiv amestec de carne și rămășițe de carne fierte și nefierte (excl. carne 
de găini, porc, cerb, vânat sau iepuri, cârnați sau produse similare, preparate omogenizate în fază 
finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și produse alimentare pentru copii sau produse 
dietetice, ambalate în containere cu o greutate net <= 250 g, preparate din ficat) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16029069 

Carne sau rămășițe de carne fierte, cu un conținut de carne sau rămășițe de carne de bovine, 
preparate sau conserve (excl. carne de găini, porc, cerb, vânat sau iepuri, cârnați sau produse 
similare, preparate omogenizate în fază finală, pregătite pentru comerțul cu amănuntul ca și 
produse alimentare pentru copii sau produse dietetice, ambalate în containere cu o greutate net 
<= 250 g, preparate cu extracte de ficat, carne sau conținut de zeamă) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

10-A 
 
 

17011110 

 
 
Zahăr din trestie în formă brută, pentru rafinare (excl. cu aromatizatori și coloranți) 

 
Conform pct.9 din note 

 
 

TRQ 5 (5.400 t) 
 

 
17011190 

 

 
Zahăr din trestie în formă brută (excl. pentru rafinare, cu aromatizatori și coloranți) 

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 5 (5.400 t) 

 

 
17011210 

 

 
Zahăr din sfeclă de zahăr în formă brută, pentru rafinare (excl. cu aromatizatori și coloranți) 

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 5 (5.400 t) 

 
 

17011290 

 
 
Zahăr din sfeclă de zahăr în formă brută (excl. pentru rafinare, cu aromatizatori și coloranți) 

 
Conform pct.9 din note 

 
 

TRQ 5 (5.400 t) 
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17019100 

 
 
Zahăr rafinat din trestie sau din sfeclă de zahăr, cu aromatizatori sau coloranți, în stare solidă 

 
Conform pct.9 din note 

 
 

TRQ 5 (5.400 t) 
 

 
17019910 

 

 
Zahăr alb, cu un conținut >= 99,5% zaharoză în stare uscată (excl. cu aromatizatori sau coloranți)

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 5 (5.400 t) 

 

 
17019990 

Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr și zaharoză chimic pură în stare solidă (excl. zahăr din 
trestie sau din sfeclă de zahăr cu adaos de aromatizatori sau coloranți, zahăr în formă brută și 
zahăr alb) 

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 5 (5.400 t) 

 

 
17023010 

Izoglucoză în stare solidă, fără adaos de fructoză sau cu un conținut al acesteia în stare uscată < 
20% din greutate  

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 6 (640 t) 

 
 
 
 

17023051 

 

Glucoză dextroză în formă de pulbere albă, cristalină, aglomerată sau neaglomerată, fără adaos 
de fructoză sau cu un conținut de glucoză în stare uscată < 20% din greutate și cu un conținut de 
glucoză în stare uscată >= 99% din greutate (excl. izoglucoză) 

 
 
 
 

Conform pct 9 din note

 

 
 
 
 

TRQ 6 (640 t)
 
 
 
 
 
 

17023059 

Glucoză în stare solidă sau sirop de glucoză, fără adaos de aromatizatori sau coloranți și fără 
conținut de fructoză sau cu un conținut al acesteia în stare uscată < 20% din greutate și cu un 
conținut de glucoză în stare uscată >= 99% din greutate (excl. izoglucoză și glucoză dextroză  în 
formă de pulbere albă, cristalină, aglomerată sau neaglomerată) 

 
 
 
 
 

Conform pct.9 din note 

 
 
 
 
 
 

TRQ 6 (640 t) 
 

 
 
 
 

17023091 

 
Glucoză dextroză în formă de pulbere albă, cristalină, aglomerată sau neaglomerată, fără adaos 
de fructoză sau cu un conținut de glucoză în stare uscată < 20% din greutate și cu un conținut de 
glucoză în stare uscată < 99% din greutate (excl. izoglucoză) 

 
 
 
 

Conform pct.9 din note 

 

 
 
 
 

TRQ 6 (640 t) 
 
 
 
 
 
 

17023099 

 

 
Glucoză în stare solidă sau sirop de glucoză, fără adaos de aromatizatori sau coloranți și fără 
conținut de fructoză sau cu un conținut al acesteia în stare uscată < 20% din greutate și cu un 
conținut de glucoză în stare uscată < 99% din greutate (excl. izoglucoză și glucoză dextroză  în 
formă de pulbere albă, cristalină, aglomerată sau neaglomerată) 

 
 
 
 
 

Conform pct.9 din note 

 
 
 
 
 
 

TRQ 6 (640 t) 

 

 
17024010 

Izoglucoză în stare solidă, cu un conținut de fructoză în stare uscată >= 20% și < 50% din 
greutate (excl. zahăr invertit) 

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 6 (640 t) 

 
 

17024090 

Glucoză în stare solidă sau sirop de glucoză, fără adaos de aromatizatori sau coloranți și cu un 
conținut de fructoză în stare uscată >= 20% și < 50% din greutate (excl. izoglucoză și zahăr invertit)   Conform pct.9 din note 

 
 
 

TRQ 6 (640 t) 
17025000 

 

Fructoză chimic pură în stare solidă   
Conform pct.9 din note

 

 
TRQ 6 (640 t)

 

 
17026010 

Izoglucoză în stare solidă, cu un conținut de fructoză în stare uscată > 50% din greutate (excl. 
fructoză chimic pură și zahăr invertit) 

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 6 (640 t) 

 
 
 

17026095 

Fructoză în stare solidă și sirop de fructoză, fără aromatizatori și coloranți și cu un conținut de 
fructoză în stare uscată > 50% din greutate (excl. izoglucoză, sirop din inulină, fructoză chimic 
pură și zahăr invertit) 

 
 

Conform pct.9 din note 

 
 
 

TRQ 6 (640 t) 
 

17029010 
 

Maltoză chimic pură în stare solidă  
Conform pct.9 din note

 

 
TRQ 6 (640 t)

 

 
17029030 

Izoglucoză în stare solidă, cu un conținut de fructoză în stare uscată 50% din greutate, obținută 
din polimeri de glucoză  

 
Conform pct.9 din note 

 

 
TRQ 6 (640 t) 

 
17029060 

 

Miere artificială, cu sau fără amestec de miere naturală   
Conform pct.9 din note 

 
 

TRQ 6 (640 t) 
 

17029071 
Zahăr și melasă caramelizate, cu un conținut de zaharoză în stare uscată >= 50% din greutate  

 

 
 
 

17029075 

Zahăr și melasă caramelizate, cu un conținut de zaharoză în stare uscată < 50% din greutate, în 
formă de pulbere, aglomerate sau neaglomerate 

 
Conform pct.9 din note 

 
 

TRQ 6 (640 t) 
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17029079 

Zahăr și melasă caramelizate, cu un conținut de zaharoză în stare uscată < 50% din greutate 
(excl. zahăr și melasă în formă de pulbere, aglomerate sau neaglomerate) 

 
 

 
 
 

 
17029099 

Diverse tipuri de zahăr în stare solidă, inclusiv zahăr invertit, amestecuri de zahăr și siropuri de 
zahăr cu un conținut de fructoză în stare uscată 50% din greutate, fără adaos de aromatizatori și 
coloranți (excl. zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr, zaharoză și maltoză chimic pură, 
lactoză, zahăr din arțar, glucoză, fructoză, maltodextrine, și siropuri din acestea, izoglucoză, 
sirop din inulină, miere artificial și caramelă) 

 
 
 
 
 

Conform pct.9 din note 

 
 
 
 
 
 

TRQ 6 (640 t) 

19021100 Paste nefierte, fără umplutură și fără a fi preparate în alt mod, cu conținut de ouă  10 3-A

 

 
19021990 

Paste nefierte, fără umplutură și fără a fi preparate în alt mod, cu conținut de făină de grâu 
comun sau făină integrală, fără ouă  

 
10 

 

 
5-A 

 

 
19041010 

Produse alimentare preparate pe bază de cereale prelucrate termic sau produse cerealiere 
obținute din de porumb  

 
15 

 

 
5-A 

 

 
19041090 

Produse alimentare preparate pe bază de cereale prelucrate termic sau produse cerealiere 
(excl. cele cu conținut de porumb sau orez) 

 
15 

 

 
3-A 

19042010 Produse alimentare preparate de genul Müsli cu conținut de fulgi de cereale neprelucrate termic 15 3-A

 
 

19042091 

 Produse alimentare preparate pe bază de fulgi de cereale neprelucrate termic sau amestec de fulgi 
de cereale neprelucrate și cereale prelucrate termic obținute din porumb (excl. produse alimentare 
preparate de genul Müsli cu conținut de fulgi de cereale neprelucrate termic) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

19042099 

 Produse alimentare preparate pe bază de fulgi de cereale neprelucrate termic sau amestec 
de fulgi de cereale neprelucrate și cereale prelucrate termic (excl. cele obținute din porumb 
sau orez și produse alimentare preparate de genul Müsli cu conținut de fulgi de cereale 
neprelucrate termic) 

 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 

3-A 
19051000 Pâine crocantă  15 5-A

 

 
19053199 

Biscuiți dulci, cu sau fără adaos de cacao, cu un conținut de grăsimi din lapte < 8% biscuiți 
dulci, cu sau fără conținut de cacao, cu conținut de grăsimi (excl. cu umplutură sau glazură 
de ciocolată sau preparate din cacao și biscuiți de tip sandwich) 

 
15 

 

 
5-A 

 
 
 

19053211 

Vafe și alveole, cu sau fără conținut de cacao, cu umplutură sau glazură de ciocolată sau 
preparate din cacao, în ambalaj cu gramaj net <= 85 g (excl. cele cu un conținut de apă > 
10% din greutate) 

 
 

15 

 
 
 

3-A 

 
19053299 

Vafe și alveole, cu sau fără conținut de cacao, cu sau fără umplutură (excl. cele cu umplutură 
sau glazură de ciocolată sau preparate din cacao, sărate și cele cu un conținut de apă > 10%) 

 
 
 
 

19054010 Pesmeți 15 5-A

 
19059030 

Produse de panificație, fără adaos de miere, ouă, brânză sau fructe, cu sau fără conținut de 
zahăr și grăsimi în stare uscată <= 5%  din greutate  

 
10 

 

 
5-A 

19059045 Biscuiți (excl. biscuiți dulci) 10 5-A

 
19059055 

Produse extrudate și expandate, picante sau sărate (excl. pâine crocantă, pesmeți, pâine 
pentru toast, produse similare pentru toast, vafe și alveole) 

 
10 

 

 
5-A 

 
19059060 

Tarte cu fructe, chec cu stafide, panettone, bezele, cozonac de Crăciun, croissanți și alte 
copturi cu adaos de îndulcitori (excl. pâine crocantă, turtă dulce și alte produse similare, 
biscuiți dulci, vafe, alveole și pesmeți) 

 
 

10 

 
 
 

5-A 
 
 
 

19059090 

Pizza, quiche si alte copturi fără îndulcitori (excl., pâine crocantă, turtă dulce și alte produse 
similare, biscuiți dulci, vafe, alveole, pesmeți și alte produse similar pentru toast, pâine, ostii, 
cașete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, foi de orez și alte produse similare) 

 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 

3-A 

20019070 Ardei dulci, preparați sau conservați în oțet sau acid acetic  20 3-A
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20021010 

Roșii decojite, întregi sau în bucăți, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic   
 

 
20 

 
 

5-A 
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20021090 

Roșii cu coajă, întregi sau în bucăți, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic   
 

20

 
 

5 A 
20029011 

Roșii preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, cu un conținut de substanțe 
uscate < 12%, în ambalaj net > 1 kg (excl. roșii întregi sau bucăți) 

 
 
 
 

 
20029019 

Roșii preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, cu un conținut de substanțe 
uscate < 12%, în ambalaj net <= 1 kg (excl. roșii întregi sau bucăți) 

 
 
 
 

 
20029031 

Roșii preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, cu un conținut de substanțe 
uscate >= 12% dar <= 30%, în ambalaj net > 1 kg (excl. roșii întregi sau bucăți) 

 
 
 
 

 
20029039 

Roșii preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, cu un conținut de substanțe 
uscate >= 12% dar <= 30%, în ambalaj net <= 1 kg (excl. roșii întregi sau bucăți) 

 
 
 
 

 
20029091 

Roșii preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, cu un conținut de substanțe 
uscate > 30%, în ambalaj net > 1 kg (excl. roșii întregi sau bucăți) 

 
 
 
 

 
20029099 

Roșii preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, cu un conținut de substanțe 
uscate > 30%, în ambalaj net <= 1 kg (excl. roșii întregi sau bucăți) 

 
 
 
 

 

 
20049050 

Mazăre "Pisum sativum" și mazăre păstăi "Phaseolus spp.", preparată sau conservată altfel decât în 
oțet sau acid acetic, congelată 

 
10 

 

 
3-A 

 

 
20054000 

Mazăre "Pisum Sativum", preparată sau conservată altfel decât în oțet sau acid acetic (excl. 
congelată) 

 
25 

 

 
5-A 

 

 
20055100 

Fasole păstăi "Vigna spp., Phaseolus spp." necurățată de păstăi, preparată sau conservată altfel 
decât în oțet sau acid acetic (excl. congelată) 

 
15

 

 
5-A

 

 
20058000 

Porumb dulce "Zea Mays var. Saccharata", preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid aceti 
(excl. congelat) 

 
10 

 

 
3-A 

 
 

20059950 
Amestec de legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelat  

15 

 
 

3-A 
 

 
20059990 

Legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate (excl. 
conservate cu zahăr, legume omogenizate conform descrierii din subtitlul 2005.10, precum și roșii, 
ciuperci, trufe, cartofi, varză acră, mazăre păstăi "Pisum sativum", fasole păstăi "Vigna spp., 
Phaseolus spp." sparanghel, măsline, porumb dulce "Zea Mays var. Saccharata", muguri de 
bambus, ardei iute și alte legume de acest gen, caperi, anghinare, morcovi și amestec de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

20079910 
Pireu și pastă de prune, obținute prin fierbere, cu un conținut de zahăr > 30% din greutate, în 
ambalaj net > 100 kg, pentru a fi utilizate în procesări industriale 

 
10 

 

 
5-A 

 
20079931 

Gemuri de cireșe, jeleuri, marmelade, pireuri sau paste, obținute prin fierbere, cu un conținut de 
zahăr > 30% din greutate (excl. produse preparate, omogenizate, conform descrierii din subtitlul 
2007.10) 

 
 

10 

 
 
 

5-A 
 

20079933 
Gemuri de căpșuni, jeleuri, marmelade, pireuri sau paste, obținute prin fierbere, cu un conținut de 
zahăr > 30% din greutate (excl. produse preparate, omogenizate, conform descrierii din subtitlul 
2007.10) 

 
 

10 

 
 
 

5-A 
 

20079935 
Gemuri de zmeură, jeleuri, marmelade, pireuri sau paste, obținute prin fierbere, cu un conținut de 
zahăr > 30% din greutate (excl. produse preparate, omogenizate, conform descrierii din subtitlul 
2007.10) 

 
 

10 

 
 
 

5-A 

 
 

20095010 

Suc de roșii cu un conținut de extras uscat < 7% din greutate, cu adaos de zahăr, nefermentat (excl.
cu adaos de spirt) 

 
15 

 
 

5-A 
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20095090 

Suc de roșii cu un conținut de extras uscat < 7% din greutate, nefermentat (excl. cu adaos de zahar 
sau spirt)  

15 

 
 

5-A 
 
 
 

20096911 

Suc de struguri, incl. must de struguri, nefermentat, valoarea Brix > 67 la 20°C, valoarea <= 22 € 
la 100 kg, cu sau fără conținut de zahăr sau alți îndulcitori (excl. ce conține spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 
 
 

20096919 

Suc de struguri, incl. must de struguri, nefermentat, valoarea Brix > 67 la 20°C, valoarea > 22 € 
la 100 kg, cu sau fără conținut de zahăr sau alți îndulcitori (excl. ce conține spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 
 
 

20096951 

Suc de struguri concentrat, incl. must de struguri, nefermentat, valoarea Brix > 30 dar <= 67 la 
20°C, valoarea de > 18 € pentru 100 kg, cu sau fără conținut de zahăr sau alți îndulcitori (excl. ce 
conține spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 
 
 

20096959 

Suc de struguri concentrat, incl. must de struguri, nefermentat, valoarea Brix > 30 dar <= 67 la 
20°C, valoarea de > 18 € pentru 100 kg, cu sau fără conținut de zahăr sau alți îndulcitori (excl. 
concentrat sau ce conține spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 

20096971 
Suc de struguri concentrat, incl. must de struguri, nefermentat, valoarea Brix > 30 dar <= 67 la 
20°C, valoarea de > 18 € pentru 100 kg, conținând un adaos de > 30% zahăr (excl. cu conținut 
de spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 
 
 

20096979 

Suc de struguri concentrat, incl. must de struguri, nefermentat, valoarea Brix > 30 dar <= 67 la 
20°C, valoarea de > 18 € pentru 100 kg, conținând un adaos de > 30% zahăr (excl. concentrat sau 
cu conținut de spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 
 
 

20096990 

Suc de struguri concentrat, incl. must de struguri, nefermentat, valoarea Brix > 30 dar <= 67 la 
20°C, valoarea de > 18 € pentru 100 kg, cu sau fără conținut de zahăr sau alți îndulcitori (excl. cu 
conținut de spirt > 30% de zahăr sau spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 

 
20097110 

Suc de mere, nefermentat, valoarea Brix <= 20 la 20°C, valoarea de > 18 € pentru 100 kg, cu adaos 
de zahăr (excl. cu conținut de spirt)  

15 

 

 
5-A 

 

 
20097191 

Suc de mere, nefermentat, valoarea Brix <= 20 la 20°C, valoarea de <= 18 € pentru 100 kg, cu 
adaos de zahăr (excl. cu conținut de spirt)  

15 

 

 
5-A 

 
20097919 

Suc de mere, nefermentat, valoarea Brix <= 20 la 20°C, valoarea de > 22 € pentru 100 kg, cu 
sau fără conținut de zahăr sau alți îndulcitori (excl. cu conținut de spirt) 

 
 

15 

 
 
 

5-A 
 

20097993 
Suc de mere, nefermentat, valoarea Brix <= 20 la 20°C, valoarea de <= 18 € pentru 100 kg, cu un 
conținut <= 30% de zahăr (excl. cu conținut de spirt)  

15 

 

 
5-A 

 

20098096 Suc de cireșe, nefermentat, valoarea Brix <= 67 at 20°C (excl. cu conținut de zahăr sau spirt)  
10 

 

 
5-A 

 

 
 
 

20098099 

Suc de fructe sau legume, nefermentat, valoarea Brix <= 67 at 20°C (excl. cu conținut de zahăr 
sau spirt, amestecuri, sau suc de citrice, guavas, mango, mangustan, papaya, tamarin, mere de 
cajou, litchi, fructele arborelui Jack, prune sapodilla, fructul pasiunii, carambola, pitahaya, ananas, 
roșii, struguri, incl. must de struguri, mere, pere, cireșe și alte fructe din specia Vaccinium 
macrocarpon) 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 

5-A 
 
 
 

20099051 

Amestec de suc de fructe, incl. must de struguri, și suc de legume, nefermentat, valoarea Brix <= 67
la 20°C, valoarea de > 30 € pentru 100 kg, cu conținut de zahăr (excl. cu conținut de spirt și 
amestecuri de mere și pere, sau sucuri de citruși și ananas) 

 
 

15 

 
 
 

3-A 
 

 
 
 
 

20099059 

 

Amestec de suc de fructe, incl. must de struguri, și suc de legume, nefermentat, valoarea Brix <= 
67 la 20°C, valoarea de > 30 € pentru 100 kg (excl. cu conținut de zahăr sau spirt și amestecuri 
de mere și pere, sau sucuri de citruși și ananas) 

 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 

5-A 
 

 
22041019 

Vinuri spumante din struguri proaspeți cu o tărie de >= 8,5% vol. (excl. champania)  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

22041091 Asti spumante cu o tărie de < 8,5% vol. 0,5 euro/l 5-A
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22041099 

Vinuri spumante din struguri proaspeți cu o tărie de < 8,5% vol. (excl. Asti spumante) 
 

0,5 euro/l 

 
 

5-A 
 

 
 
 
 

22042110 

Vin din struguri proaspeți, incl. vin alcoolizat, în sticle  cu dopuri "ciuperci" păstrate sau legate, în 
ambalaj <= 2 l; vin expus unei presiuni >= 1 bar dar < 3 bar măsurată la 20°C obținut cu ajutorul 
dioxidului de carbon, păstrat în ambalaj de <= 2 l (excl. vin spumant) 

 
 
 
 

0,5 euro/l 

 

 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22042111 

Vinuri de calitate produse în Alsacia în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042112 

 
Vinuri de calitate produse în Bordeaux în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042113 

 
Vinuri de calitate produse în Burgundia în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042117 

 
Vinuri de calitate produse în Val de Loire în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042118 

 
Vinuri de calitate produse în Mosel-Saar-Ruwer în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(excl. vin spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042119 

 
Vinuri de calitate produse în Pfalz în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042122 

 
Vinuri de calitate produse în Rheinhessen în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042123 

Vinuri de calitate produse în Tokaj "e.g. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás"în ambalaj de <= 2 
l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042124 

 
Vinuri de calitate produse în Lazio [Latium] în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(excl. vin spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042126 

 
Vinuri de calitate produse în Toscana [Tuscany] în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(excl. vin spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042127 

Vinuri de calitate produse în Trentino, Alto Adige şi Friuli în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 
13% vol. (excl. vin spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042128 

 
Vinuri de calitate produse în Veneto în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042132 

Vinuri de calitate din categoria "vinho verde" în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. 
vin spumant și semispumant)   

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 

 
22042134 

Vinuri de calitate produse în Penedés în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant) 

 

 
0,5 euro/l 

 
 

 
5-A 
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22042136 

Vinuri de calitate produse în Rioja în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin spumant 
și semispumant) 
 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042137 

Vinuri de calitate produse în Valencia în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 
 
 
 

22042138 

Vinuri de calitate produse în regiunile specificate, în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât Alsacia, Bordeaux, Burgundia, Val de Loire, Mosel-Saar- Ruwer, Pfalz, Rheinhessen, 
Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, vinho verde, Penedés, Rioja, Valencia, 
vin spumant și semispumant) 

 
 
 
 
 

0,5 euro/l 

 
 
 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22042142 

Vinuri de calitate produse în Bordeaux în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. 
vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042143 

Vinuri de calitate produse în Burgundia în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042144 

Vinuri de calitate produse în Beaujolais în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042146 

Vinuri de calitate produse în Côtes-du-Rhône în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042147 

Vinuri de calitate produse în Languedoc-Roussillon în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042148 

Vinuri de calitate produse în Val de Loire în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042162 

Vinuri de calitate produse în Piemonte [Piedmont] în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042166 

Vinuri de calitate produse în Toscana [Tuscany] în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042167 

Vinuri de calitate produse în Trentino and Alto Adige în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% 
vol. (altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042168 

Vinuri de calitate produse în Veneto în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. 
vin spumant, semispumant şi vin alb)  
 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042169 

Vinuri de calitate produse în Dao, Bairrada şi Douro în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb)  
 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042171 

Vinuri de calitate produse în Navarra în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. 
vin spumant, semispumant şi vin alb)   

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 

 
22042174 

Vinuri de calitate produse în Penedés în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 

 
0,5 euro/l 

 
 

 
5-A 
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22042176 

Vinuri de calitate produse în Rioja în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin 
spumant, semispumant şi vin alb)  
 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042177 

Vinuri de calitate produse în Valdepeñas în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât. vin spumant, semispumant şi vin alb)  
 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 
 
 
 

 
22042178 

Vinuri de calitate produse în Valdepeñas în ambalaj de <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât Bordeaux, Burgundia, Beaujolais, Côtes-du- Rhône, Languedoc- Roussillon, Val de Loire, 
Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dao, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, 
Valdepeñas, vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 
 
 
 

 
0,5 euro/l 

 
 
 
 
 
 

 
5-A 

 
 
 

22042179 

Vin alb din struguri proaspeţi, în ambalaj <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin 
spumant, semispumant şi vin de calitate produs în regiunile specificate) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 
 
 
 

22042180 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin şi must din struguri cu fermentarea reţinută sau întreruptă 
prin adăugare de alcool, în ambalaj <= 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin 
spumant, semispumant, vin de calitate produs în regiunile specificate şi vin alb) 

 
 
 
 
 

0,5 euro/l 

 
 
 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22042181 

 
Vinuri de calitate produse în regiunea Tokaj "e.g. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", în 
ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 13% vol. până la 15% vol. 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042182 

Vinuri albe de calitate produse în regiunile specificate, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 
13% până la 15% vol. (altele decât Tokaj, vinuri spumante şi semispumante) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042183 

Vinuri de calitate produse în regiunile specificate, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 13% până la 
15% vol. (altele decât vinuri spumante, semispumante şi vinuri albe) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042184 

Vin alb din struguri proaspeţi, în ambalaj <= 2 l cu o tărie de la > 13% vol. până la 15% vol. (altele 
decât vin spumant, semispumant şi vin de calitate produs în regiunile specificate)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 
 
 
 

22042185 

 

 
Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat şi must cu fermentarea întreruptă prin adăugare de 
alcool, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 13% vol. până la 15% vol. (altele decât vin spumant, 
semispumant, vin de calitate produs în regiunile specificate şi vin alb) 

 
 
 
 
 

0,5 euro/l 

 
 
 
 
 
 

5-A 
 

 
22042187 

Vin Marsala, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042188 

Vinuri Samos şi Muscat de Lemnos, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol. 
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042189 

Vin Port, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042191 

Vinuri Madeira şi Setubal muscatel, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042192 

Vin Sherry, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 
 

22042193 
Vin Tokay (Aszu şi Szamorodni), în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  

0,5 euro/l 

 
 

5-A 
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22042194 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 13% vol. 
până la 15% vol. (altele decât vin spumant, semispumant și vinuri Marsala, Samos, Muskat de 
Limnos, Port, Madeira, Setubal muscatel și Sherry) 

 
 
 
 

0,5 euro/l 

 

 
 
 
 

5-A 
 

 
22042195 

Vin Port, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 18% vol. până la 22% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042196 

Vinuri Madeira, Sherry şi Setubal muscatel, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 18% vol. până la 
22% vol.  

0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042197 

Vin Tokay (Aszu şi Szamorodni), în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 18% vol. până la 22% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 
 
 

22042198 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie de la > 18% 
vol. până la 22% vol. (altele decât vinurile Port, Madeira, Sherry and Setubal muscatel) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 

 
22042199 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat, în ambalaj <= 2 l şi cu o tărie > 22% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 
 
 
 
 
 

22042910 

Vin din struguri proaspeți, incl. vin alcoolizat, în sticle  cu dopuri "ciuperci" păstrate sau legate, în 
ambalaj >2 l; vin expus unei presiuni >= 1 bar dar < 3 bar măsurată la 20°C obținut cu ajutorul 
dioxidului de carbon, păstrat în ambalaj de > 2 l (excl. vin spumant și semispumant) 

 
 
 
 
 

0,5 euro/l 

 
 
 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22042911 

Vinuri de calitate produse în Tokaj "e.g. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás"în ambalaj de >  2 
l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin spumant și semispumant) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042912 

Vinuri de calitate produse în Bordeaux în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042913 

Vinuri de calitate produse în Burgundia în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042917 

Vinuri de calitate produse în Val de Loire în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (excl. vin 
spumant și semispumant)   

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042918 

Vinuri albe de calitate produse în regiunile specificate, în ambalaj > 2 l și cu o tărie de <= 13% 
vol. (altele decât vinurile Tokaj, Bordeaux, Burgundy, Val de Loire, spumante și semispumante) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042942 

Vinuri de calitate produse în Bordeaux în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. 
vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042943 

Vinuri de calitate produse în Burgundia în ambalaj de >  2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042944 

Vinuri de calitate produse în Beaujolais în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. 
vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042946 

Vinuri de calitate produse în Côtes-du-Rhône în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 

 
22042947 

Vinuri de calitate produse în Languedoc-Roussillon în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât. vin spumant, semispumant şi vin alb)  

 
0,5 euro/l 

 
 

 
5-A 
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22042948 

Vinuri de calitate produse în Val de Loire în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele 
decât. vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 

 
 
 
 

22042958 

Vinuri de calitate produse în regiunile specificate, în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. 
(altele decât Bordeaux, Burgundy, Beaujolais, Côtes-du- Rhône, Languedoc- Roussillon, Val de 
Loire, vin spumant, semispumant şi vin alb) 

 
 
 
 

0,5 euro/l 

 

 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22042962 

Vin alb produs în Sicilia în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin spumant, 
semispumant şi vinuri de calitate produse în regiunile specificate)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042964 

Vin alb produs în Veneto în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin spumant, 
semispumant şi vinuri de calitate produse în regiunile specificate)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042965 

Vin alb din struguri proaspeți, în ambalaj > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin 
spumant, semispumant, vinuri de calitate produse în regiunile specificate și vinuri produse în Sicilia și
Veneto) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042971 

Vinuri produse în Puglia [Apulia], în ambalaj > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin 
spumant, semispumant, vinuri de calitate produse în regiunile specificate și vin alb) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042972 

Vinuri produse în Sicilia în ambalaj de > 2 l și cu o tărie de <= 13% vol. (altele decât. vin spumant, 
semispumant, vinuri de calitate produse în regiunile specificate și vin alb)   

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 
 
 
 

22042975 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat şi must cu fermentarea întreruptă prin adăugare 
de alcool, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de > 13% vol. (altele decât vin spumant, 
semispumant, vinuri produse în Puglia and Sicilia, vinuri de calitate produse în regiunile 
specificate și vin alb) 

 
 
 
 
 

0,5 euro/l 

 
 
 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22042977 

Vinuri de calitate produse în regiunea Tokaj "e.g. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", în ambalaj  
>  2 l şi cu o tărie de la > 13% vol. până la 15% vol.   

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042978 

Vinuri albe de calitate produse în regiunile specificate, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 13% 
până la 15% vol. (altele decât Tokaj, vinuri spumante şi semispumante)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042982 

Vinuri de calitate produse în regiunile specificate, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 13% până la 
15% vol. (altele decât vinuri spumante, semispumante şi vinuri albe) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 

22042983 

 

 

Vin alb din struguri proaspeţi, în ambalaj > 2 l cu o tărie de la > 13% vol. până la 15% vol. (altele 
decât vin spumant, semispumant şi vin de calitate produs în regiunile specificate) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 
 
 
 
 
 

22042984 

 

 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat şi must cu fermentarea întreruptă prin adăugare de 
alcool, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 13% vol. până la 15% vol. (altele decât vin spumant, 
semispumant, vin de calitate produs în regiunile specificate şi vin alb) 

 
 
 
 
 

0,5 euro/l 

 
 
 
 
 
 

5-A 
 

 
22042987 

Vin Marsala, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042988 

Vinuri Samos şi Muscat de Lemnos, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 
 

22042989 

Vin Port, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol. 
 

0,5 euro/l 

 
 

5-A 
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22042991 

Vinuri Madeira şi Setubal muscatel, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol. 
 

0,5 euro/l 

 
 

5-A 
 

 
22042992 

Vin Sherry, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042993 

Vin Tokay (Aszu şi Szamorodni), în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 15% vol. până la 18% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 
22042994 

 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 13% vol. până la 
15% vol. (altele decât vin spumant, semispumant și vinuri de calitate produse în regiunile specificate 
și vin alb, Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Port, Madeira, Setubal muscatel și Sherry)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
22042995 

Vin Port, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 18% vol. până la 22% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 

 
22042996 

Vinuri Madeira, Sherry şi Setubal muscatel, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 18% vol. până la 
22% vol. 

 
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 
 
 

22042998 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie de la > 18% 
vol. până la 22% vol. (altele decât vinurile Port, Madeira, Sherry and Setubal muscatel) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 

 
22042999 

Vin din struguri proaspeţi, incl. vin alcoolizat, în ambalaj > 2 l şi cu o tărie > 22% vol.  
0,5 euro/l 

 

 
5-A 

 
 
 

22043010 

Must din struguri, oprit din fermentare altfel decât prin adăugarea de alcool, cu o tărie > 1% vol. 
(excl. must de struguri fermentarea căruia a fost oprită prin adăugare de alcool)  

 
0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 

 
 
 
 

22043092 

Must de struguri, nefermentat, concentrat conform conținutului Notei Adiționale 7, capitolul 22, cu o 
densitate <= 1,33 g/cm3 at 20°C și cu o tărie de <= 1% vol. dar > 0,5% vol. (excl. must de struguri 
fermentarea căruia a fost oprită prin adăugare de alcool) 

 
 
 
 

0,5 euro/l 

 

 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22043094 

Must de struguri, nefermentat, neconcentrat, cu o densitate <= 1,33 g/cm3 at 20°C și cu o tărie de <=
1% vol. dar > 0,5% vol. (excl. must de struguri fermentarea căruia a fost oprită prin adăugare de 
alcool) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 

 
 
 
 

22043096 

Must de struguri, nefermentat, concentrat conform conținutului Notei Adiționale 7, capitolul 22, cu 

o densitate  >  1,33 g/cm3 at 20°C și cu o tărie de <= 1% vol. dar > 0,5% vol. (excl. must de struguri 
fermentarea căruia a fost oprită prin adăugare de alcool) 

 
 
 
 

0,5 euro/l 

 

 
 
 
 

5-A 
 
 
 

22043098 

Must de struguri, nefermentat, neconcentrat, cu o densitate  >  1,33 g/cm3 at 20°C și cu o tărie de <=
1% vol. dar > 0,5% vol. (excl. must de struguri fermentarea căruia a fost oprită prin adăugare de 
alcool) 

 
 

0,5 euro/l 

 
 
 

5-A 
 

 
22082040 

 

 
Distilat brut, în ambalaj > 2 l 

 
0,5 euro/l alcool absolut 

 

 
5-A 

 

 
22082062 

 

 
Cognac, în ambalaj > 2 l 

 
0,5 euro/l alcool absolut 

 

 
5-A 

 

 
22082064 

 

 
Armagnac, în ambalaj > 2 l 

 
0,5 euro/l alcool absolut 

 

 
5-A 

 

 
22082087 

 

 
Brandy de Jerez în ambalaj > 2 l 

 
0,5 euro/l alcool absolut 

 

 
5-A 

 

 
22082089 

Spirturi obținute prin distilarea vinului sau a tescovinei, în ambalaj > 2 l (excl. distilat brut, Cognac, 
Armagnac, Grappa și Brandy de Jerez)  

0,5 euro/l alcool absolut 

 

 
5-A 

25231000 Clincher de ciment 10 5
25232900 Ciment Portland (excl. alb sau colorat) 10 5
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39172110 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de etilenă, fără sudură și de o lungime > dimensiunea 
maximă a secțiunii transversale, prelucrate sau nu la suprafață, dar nu prelucrate altfel 

 
 

6.5 

 
 
 

5 
 

 
39172190 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de etilenă (excl. fără sudură și tăiate după o lungime)  
6.5 

 

 
5 

 
 
 

39172210 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de propilenă, fără sudură și de o lungime > dimensiunea 
maximă a secțiunii transversale, prelucrate sau nu la suprafață, dar nu prelucrate altfel 

 
 

6.5 

 
 
 

5 
 

 
39172290 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de propilenă (excl. fără sudură și tăiate după o lungime)  
6.5 

 

 
5 

 
 
 

39172310 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de clorură de vinil, fără sudură și de o lungime > 
dimensiunea maximă a secțiunii transversale, prelucrate sau nu la suprafață, dar nu 
prelucrate altfel 

 
 

6.5 

 
 
 

5 
 

 
39172390 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de clorură de vinil (excl. fără sudură și tăiate după o 
lungime)  

6.5 

 

 
5 

39173100 Tuburi flexibile, țevi și furtunuri, din plastic, presiune de spargere >= 27,6 MPa 6.5 5

 
39173210 

Tuburi flexibile, țevi și furtunuri, din produse de polimerizare de condensare sau reorganizare, 
modificate chimic sau nu, nu armate sau combinate cu alte materiale, fără sudură și de o lungime > 
decât dimensiunea maximă a secțiunii transversale, prelucrate sau nu la suprafață, dar nu 
prelucrate altfel 

 
 
 
 
 

6.5 

 
 
 
 
 
 

5 
 

39173231 
 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de etilenă, nu armate sau combinate cu alte materiale, 
fără sudură și de o lungime > decât dimensiunea maximă a secțiunii transversale, prelucrate sau nu 
la suprafață, dar nu prelucrate altfel 

 
 
 
 

6.5 

 

 
 
 
 

5 
 

39173235 
Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din polimeri de clorură de vinil, nu armate sau combinate cu alte 
materiale, fără sudură și de o lungime > decât dimensiunea maximă a secțiunii transversale, 
prelucrate sau nu la suprafață, dar nu prelucrate altfel 

 
 
 
 

6.5 

 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

39173239 

 
Tuburi flexibile, țevi și furtunuri, din produse de polimerizare, nu armate sau combinate cu alte 
materiale, fără sudură și de o lungime > decât dimensiunea maximă a secțiunii transversale, 
prelucrate sau nu la suprafață, dar nu prelucrate altfel (excl. cele din polimeri de etilenă sau clorură 
de vinil) 

 
 
 
 
 

6.5 

 
 
 
 
 
 

5 
 

39173251 
Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din plastic, nu armate sau combinate cu alte materiale, fără 
sudură și de o lungime > decât dimensiunea maximă a secțiunii transversale, prelucrate sau 
nu la suprafață, dar nu prelucrate altfel (excl. produse de polimerizare de condensare sau 
reorganizare, modificate chimic sau nu) 

 
 
 
 
 

6.5 

 
 
 
 
 
 

5 
 

 
39173291 

 

 
Tuburi membrane (excl. cele din proteine întărite sau din materiale celulozice)) 

 
6.5 

 

 
5 

 
 
 

39173299 

 
Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din plastic, nu armate sau combinate cu alte materiale, fără 
fitinguri (excl. fără sudură și tăiate după o lungime) 

 
 

6.5 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

39173912 

Tuburi flexibile, țevi și furtunuri, din produse de polimerizare de condensare sau reorganizare, 
modificate chimic sau nu, armate sau altfel combinate cu alte materiale, fără sudură și de o 
lungime > decât diametrul maxim, prelucrate sau nu la suprafață, dar nu prelucrate altfel (excl. 
țevi cu o presiune de spargere >= 27,6 MPa) 

 
 
 
 
 

6.5 

 
 
 
 
 
 

3 
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39173915 

 

 
Tuburi flexibile, țevi și furtunuri, din produse de polimerizare, armate sau combinate cu alte 
materiale, fără sudură și de o lungime > decât dimensiunea maximă a secțiunii transversale, 
prelucrate sau nu la suprafață, dar nu prelucrate altfel (excl. cele cu o presiune de spargere >= 27,6
MPa) 

 
 
 
 
 

6.5 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 

39173919 

 
Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din plastic, armate sau altfel combinate cu alte materiale, fără sudură 
și de o lungime > decât dimensiunea maximă a secțiunii transversale, prelucrate sau nu la 
suprafață, dar nu prelucrate altfel (excl. adăugarea produselor de polimerizare, produse de 
polimerizare de condensare și rearanjare, și produse ce pot rezista unei presiuni de spargere >= 
27,6 MPa) 

 
 
 
 
 
 
 

6.5 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

39173990 

Tuburi rigide, țevi și furtunuri, din plastic, armate sau altfel combinate cu alte materiale, (excl. fără 
sudură și tăiate după o lungime; țevi cu o presiune de spargere >= 27,6 MPa)  

 
6.5 

 
 
 

3 
39174000 Fitinguri, e.g. îmbinări, coturi, flanșe, din plastic, pentru tuburi, țevi și furtunuri 6.5 3
39221000 Cade, cabine de duș, chiuvete și lavoare, din plastic 6.5 3
39222000 Scaune și capace pentru closete, din plastic 6.5 3

 

 
39229000 

Bideuri, vase de closet, rezervoare pentru WC și articole sanitare similare, din materiale plastice 
(excl. căzi,  cabine de duș, chiuvete, lavoare, scaune de spălător și capace) 

 
6.5 

 

 
3 

 
 

39231000 
Cutii, lăzi, stelaje și articole similare de transport sau de ambalare din materiale plastice  

6.5 

 
 

3 
39232100 Saci și pungi, incl., conuri din polimeri de etilenă 6.5 3
39232910 Saci și pungi, incl., conuri de policlorură de vinil 6.5 3

 

 
39232990 

Saci și pungi, incl., conuri din materiale plastice (excl. cei de poli "clorură de vinil", și polimeri de 
etilenă) 

 
6.5 

 

 
3 

 

 
39233010 

Bidoane, sticle, flacoane și articole similare de transport sau de ambalare din materiale plastice, în 
ambalaj <= 2 l 

 
6.5 

 

 
3 

 

 
39233090 

Bidoane, sticle, flacoane și articole similare de transport sau de ambalare din materiale plastice, în 
ambalaj > 2 l  

6.5 

 

 
3 

 

 
39235090 

Bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere, din materiale plastice (excl. 
capace și capsule pentru sticle)  

6.5 

 

 
3 

 

39239090 
Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice (excl. cutii, lăzi, stelaje și articole 
similare; saci și pungi, cornete; Damigene, sticle, flacoane și articole similare; bobine, fuse, canete 
și suporturi similare; dopuri , capace, capsule și alte dispozitive de închidere, plase extrudat plastic 
în formă tubulară) 

 
 
 
 

6.5 

 

 
 
 
 

3 
39241000 Tacâmuri și ustensile de bucătărie, din plastic 6.5 3
39249011 Bureți de uz casnic sau de toaletă, din celuloză regenerată 6.5 3

 

 
 
 
 

39249090 

 
Articole de uz casnic și articole de toaletă, din celuloză regenerată, altele decât materialele 
plastice (cu excepția tacâmuri, ustensile de bucătărie, căzi, cabine de duș, chiuvete, bideuri, 
scaune și capace, rezervoare pentru WC și articole sanitare similare) 

 
 
 
 

6.5 

 

 
 
 
 

3 
 

 
39251000 

 

 
Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente similare, din materiale plastice, cu o capacitate de> 300 l 

 
6.5 

 

 
3 

39252000 Uși, ferestre, rame și praguri pentru uși, din materiale plastice 6.5 3
 

 
39253000 

Obloane, jaluzele, inclusiv jaluzele Venețiene, și articole similare și părți ale acestora, din materiale 
plastice (cu excepția fitinguri și articole similare) 

 
6.5 

 

 
3 

 

39259010 Accesorii și garnituri destinate pentru instalarea definitivă în sau pe uși, ferestre, scări, pereți 
sau alte părți de construcții, din materiale plastice 

 
6.5 

 

 
3 

39259020 Cabluri, conducte și cabluri pentru circuite electrice, din materiale plastice 6.5 3
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39259080 

Ustensile pentru fabricarea de podele, pereți, pereți despărțitori, tavane, acoperișuri, etc. jgheaburi 
și accesorii, balustrade, garduri și altele asemenea, montate rafturi pentru magazine, fabrici, 
depozite, magazii etc., ornamente arhitecturale, cum ar fi: caneluri, boltire și frize, din materiale 
plastic, nedenumite și necuprinse în altă parte 

 
 
 
 

6.5 

 

 
 
 
 

3 
 

 
39262000 

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte produse prin coaserea sau lipirea de foi de 
plastic, inclusiv mănuși, mitene și mănuși cu un deget 

 
6.5 

 

 
3 

39269097 Articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la poziția 3901 - 3914, nedenumite și 
necuprinse în altă parte 

6.5 5

 

 
57024110 

Covoare Axminster de lână sau de păr fin de animale, țesute, fără smocuri sau șuvițe, plușate, 
compus 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

57024190 

Covoare și alte acoperitoare de podea, din lână sau păr fin de animale, țesute, fără smocuri sau 
șuvițe, plușate, compus (excl. Kelem, Macks, Karamanie si covoare similare țesute manual, precum 
și covoare Axminster) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 

57024210 
Covoare Axminster din materiale textile artificiale, țesute, fără smocuri sau șuvițe, plușate, 
compus 

 
20 

 
 

5 
 
 
 

57024290 

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile artificiale, țesute, fără smocuri sau 
șuvițe, plușate, compus (excl. Kelem, Macks, Karamanie si covoare similare țesute manual, precum 
și covoare Axminster) 

 
 

20 

 
 
 

5 
 

 
 
 
 

57024900 

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile vegetale sau de păr grosier de 
animale, țesute, fără smocuri sau șuvițe, plușate, compus (excl. Kelem, Macks, Karamanie si 
covoare similare țesute manual, și acoperitoare de podea din fibre de nucă de cocos) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

5 
 

 
57031000 

Covoare și alte acoperitoare de podea, din lână sau păr fin de animale, cu smocuri " perforate cu 
acul ", indiferent dacă este sau nu compusă 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

57032019 

Covoare și alte acoperitoare de podea, din nailon sau din alte poliamide, perforate cu acul în 
smocuri, indiferent dacă este sau nu compusă, imprimate (excl. plăci de covor cu o suprafață <= 
0,3 m2) 

 
 

12.5 

 
 
 

5 
 
 
 

57032099 

Covoare și alte acoperitoare de podea, din nailon sau din alte poliamide, perforate cu acul în 
smocuri, indiferent dacă este sau nu compusă (excl. imprimate, plăci de covor cu o suprafață <= 0,3 
m2) 

 
 

12.5 

 
 
 

5 
 

 
57033019 

Covoare și alte acoperitoare de podea, din polipropilenă, perforate cu acul în smocuri, indiferent 
dacă sunt sau nu compuse (excl. imprimate, plăci de covor cu o suprafață <= 0,3 m2) 

 
12.5 

 

 
5 

 

 
57049000 

Covoare și alte acoperitoare de podea, din pâslă, fără smocuri sau șuvițe, (excl. plăci de covor cu o 
suprafață <= 0,3 m2) 

 
12 

 

 
5 

 

 
57050030 

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile artificiale, indiferent dacă sunt sau nu 
compuse (excl. cele înnodate, țesute sau "perforate cu acul în smocuri ", și din fetru) 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

57050090 

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile vegetale sau de păr grosier de 
animale, indiferent dacă sunt sau nu compuse (excl. cele înnodate, țesute sau "perforate cu acul 
în smocuri ", și din fetru) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 
 

61012090 

Hanorace, jachete de schi pentru bărbați sau băieți incl., fâșuri, jachete de vânt și articole similare din 
bumbac, costume (cu excepția, compleuri, jachete, sacouri, salopete cu bretele și pantaloni), tricotate 
sau croșetate 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 
 

61013090 

Hanorace și jachete de schi pentru bărbați sau băieți,incl., fâșuri, jachete de vânt și articole similare din 
fibre sintetice, (excl., costume, compleuri, jachete, sacouri, salopete cu bretele și de pantaloni), tricotate 
sau croșetate 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 
 

61022090 

Hanorace, jachete pentru femei sau fete incl. scurte pentru schi, fâșuri, jachete de vânt și 
articole similare, din bumbac, tricotate sau croșetate (excl. costume, ansambluri, jachete, 
sacouri, rochii, fuste, pantaloni, salopete cu bretele) 

 
 

12 

 
 
 

5 
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61023090 

 
Hanorace, jachete pentru femei sau fete incl. scurte pentru schi, fâșuri, jachete de vânt și 
articole similare, din fibre artificiale, tricotate sau croșetate (excl. costume, ansambluri, 
jachete, sacouri, rochii, fuste, pantaloni, salopete cu bretele) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

5 
 

 
61033200 

Jachete și sacouri din bumbac pentru bărbați și băieți, tricotate sau croșetate, (excl. jachete de vânt și 
articole similare) 

 
12 

 

 
5 

 

 
61033300 

Jachete și sacouri din fibre sintetice pentru bărbați și băieți, tricotate sau croșetate, (excl. jachete de vânt 
și articole similare) 

 
12 

 

 
5 

 

 
61034200 

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din bumbac, tricotate sau croșetate pentru bărbați
și băieți (excl. costume de baie și chiloți) 

 
12 

 

 
5 

 

 
61034300 

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din fibre sintetice, tricotate sau croșetate pentru 
bărbați și băieți (excl. costume de baie și chiloți) 

 
12 

 

 
5 

 
 

61043200 
Jachete pentru femei si sacouri de bumbac, tricotate sau croșetate (excl. jachete de vânt și 
articole similare) 

 
12 

 
 

3 
 

 
61043300 

Jachete pentru femei si sacouri de fibre sintetice, tricotate sau croșetate (excl. jachete de vânt 
și articole similare) 

 
12 

 

 
3 

 
61043900 

Jachete și sacouri din materiale textile pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate (excl. 
din lână, păr fin de animale, din bumbac sau din fibre sintetice, jachete de vânt și articole 
similare)  

 
 

12 

 
 
 

3 
61044200 Rochii din bumbac, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete (excl. jupoane), 12 5

 

 
61044300 

 

 
Rochii din fibre sintetice, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete (excl. jupoane) 

 
12 

 

 
5 

 

 
61044400 

 

 
Rochii din fibre artificiale, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete (excl. jupoane) 

 
12 

 

 
5 

 

 
61044900 

Rochii din material textile, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete (excl. din lână, păr fin 
de animale, bumbac, fibre artificiale și jupoane)  

12 

 

 
5 

 

 
61045200 

Fuste și fuste divizate din bumbac tricotate sau croșetate pentru femei (excl. jupoane)  
12 

 

 
3 

 
 

61045300 
Fuste și fuste divizate din fibre sintetice tricotate sau croșetate pentru femei (excl. jupoane)  

12 

 
 

3 
 
 
 

61045900 

Fuste și fuste divizate din material textile, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete (excl. 
din lână, păr fin de animale, bumbac, fibre artificiale și jupoane)  

 
12 

 
 
 

3 
 

 
61046200 

Pantaloni, salopete, pantaloni scurți și șorturi din bumbac, tricotate sau croșetate pentru femei 
sau fete (excl. chiloței și costume de baie) 

 
12 

 

 
3 

 
 

61046300 
Pantaloni, salopete, pantaloni scurți și șorturi din fibre sintetice, tricotate sau croșetate pentru 
femei sau fete (excl. chiloței și costume de baie) 

 
12 

 
 

3 
 
 
 

61046900 

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, tricotate sau 
croșetate pentru femei sau fete (excl. din lână, păr fin de animale, din bumbac sau fibre 
sintetice, chiloței si costume de baie) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

 
61051000 

Cămăși din bumbac, de noapte tricotate sau croșetate pentru bărbați sau băieți (excl., tricouri și maiouri 
de corp) 

 
12 

 

 
5 

 
 

61052010 
Cămăși din fibre sintetice, de noapte tricotate sau croșetate pentru bărbați sau băieți (excl., tricouri și 
maiouri de corp) 

 
12 

 
 

5 
 

 
61061000 

Bluze, cămăși și bluze-cămăși din bumbac, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete (excl. 
tricouri și veste) 

 
12 

 

 
5 

 

 
61062000 

Bluze, cămăși și bluze-cămăși din fibre artificiale, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete 
(excl. tricouri și veste) 

 
12 

 

 
5 

61071100 Chiloți și șorturi din bumbac, tricotați sau croșetați, pentru bărbați 12 5
61071200 Chiloți și șorturi din fibre artificiale, tricotați sau croșetați, pentru bărbați 12 5
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61071900 
Chiloți și șorturi din alte materiale textile, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți (excl. din 
bumbac sau fibre sintetice sau artificiale) 

 
12 

 
 

5 
 

 
61072100 

Cămașă de noapte și pijamale din bumbac, tricotate sau croșetate pentru bărbați sau băieți (excl. veste 
și singlete)  

12 

 

 
5 

 

 
61072200 

Cămăși de noapte și pijamale din fibre artificiale, tricotate sau croșetate pentru bărbați sau băieți (excl. 
veste și singlete) 

 
12 

 

 
5 

61082100 Slipi și chiloți din bumbac, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete 12 5
61082200 Slipi și chiloți din fibre artificiale, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete 12 5

 

 
61082900 

Slipi și chiloți din materiale textile, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete (excl. bumbac 
sau fibre artificiale)  

12 

 

 
5 

 

 
61083100 

Cămăși de noapte și pijamale din bumbac, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete (excl. 
tricouri, veste și neglijeuri)  

12 

 

 
5 

 
 

61083200 
Cămăși de noapte și pijamale din fibre artificiale, tricotate sau croșetate pentru femei sau fete 
(excl. tricouri, veste și neglijeuri) 

 
12 

 
 

5 
 

 
 
 
 

61089100 

Halate de baie, halate de casă și articole similare din bumbac, tricotate sau croșetate, pentru 
femei sau fete (cu excepția veste, combinezoane, jupe, șorturi și chiloți, cămăși de noapte, 
pijamale, sutiene, corsete, și articole similare) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 

61089200 

Halate de baie, halate de casă și articole similare din fibre artificiale, tricotate sau croșetate, 
pentru femei sau fete (cu excepția veste, combinezoane, jupe, șorturi și chiloți, cămăși de 
noapte, pijamale, sutiene, corsete, și articole similare) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

5 
61091000 Tricouri și maiouri de corp din bumbac, tricotate sau croșetate 12 3
61099030 Tricouri și maiouri de corp din fibre artificiale, tricotate sau croșetate 12 3

 

 
61099090 

Tricouri și maiouri de corp din material textile, tricotate sau croșetate (excl. din lână, păr fin de 
animale, din bumbac sau fibre artificiale) 

 
12 

 

 
3 

 

 
61101110 

Jerseuri și pulovere tricotate sau croșetate, care conțin lână > = 50% din greutate și cântărind > = 
600 g / articol 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

61101130 

Jerseuri, pulovere, cardigane, veste și articole similare, din lână, tricotate sau croșetate, pentru bărbați 
sau băieți (excl. tricouri și pulovere conținând > = 50% din greutate lână, cântărind > = 600 g / articol și 
veste de vată) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 
 

61101190 

Jerseuri, pulovere, cardigane, veste și articole similare, din lână, tricotate sau croșetate, pentru femei sau 
fete (excl. tricouri și pulovere conținând > = 50% din greutate lână, cântărind > = 600 g / articol și veste de 
vată) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 

 
61102010 

Ruloane de tricotaje ușoare și subțiri, polo, pulovere din bumbac, tricotate sau croșetate  
12 

 

 
3 

 
 
 

61102091 

Jerseuri, pulovere, cardigane, veste și articole similare, din bumbac, bluze și pulovere, tricotate sau 
croșetate pentru bărbați sau băieți (excl. ruloane de tricotaje ușoare și subțiri, polo, pulovere și 
veste de vata) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 
 

61102099 

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, din bumbac, tricotate sau croșetate 
pentru femei sau fete (excl. ruloane de tricotaje ușoare și subțiri, polo, pulovere și veste de vată)  

 
12 

 
 
 

3 
 
 

61103010 
Ruloane de tricotaje ușoare și subțiri, polo sau pulovere, tricotate sau croșetate, din fibre 
artificiale  

12 

 
 

5 
 
61103091 

Jerseuri, pulovere, cardigane, veste și articole similare, din fibre artificiale, bluze și pulovere, tricotate sau 
croșetate pentru bărbați sau băieți (excl. ruloane de tricotaje ușoare și subțiri, polo, pulovere și veste 
de vată) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 

61103099 
Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, din fibre artificiale, tricotate sau 
croșetate pentru femei sau fete (excl. ruloane de tricotaje ușoare și subțiri, polo, pulovere și veste 
de vată) 

 

 
12 

 
 

 
5 
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61152100 
Ștrampi și dresuri din fibre sintetice, tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu >= 67 
decitex (excl. colanți) 

 
12 

 
 

3 
 

 
61152200 

Ștrampi și dresuri din fibre sintetice, tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu <67 decitex 
(excl. colanți)  

12 

 

 
3 

 

 
61152900 

Ștrampi și dresuri din materiale textile, tricotate sau croșetate (excl. colanți, cei din fibre sintetice și 
ciorapi pentru copii) 

 
12 

 

 
3 

 

 
 
 
 

61159500 

Ciorapi, șosete și alte produse similare, din bumbac, tricotate sau croșetate, inclusiv încălțăminte 
fără talpă aplicată (excl. colanți, chiloți și dresuri, finețea firului simplu <67 decitex, ciorapi pentru 
copii) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

3 
 
 
 

61159691 

Ciorapi, șosete și alte produse similare, din fibre sintetice, tricotate sau croșetate, inclusiv 
încălțăminte fără talpă aplicată (excl. colanți, chiloți și dresuri, ciorapi pentru copii, finețea firului 
simplu <67 decitex) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

 
 
 
 

61159699 

 

Ciorapi, șosete cu lungime completă și alte produse similare, din fibre sintetice, tricotate sau 
croșetate, inclusiv încălțăminte fără talpă aplicată (excl. colanți, chiloți și dresuri, finețea firului simplu 
<67 decitex, ciorapi pentru copii) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

61159900 

Ciorapi, șosete cu lungime completă și alte produse similare, inclusiv încălțăminte aplicată fără 
tălpi, din materiale textile tricotate sau croșetate (excl. din lână, păr fin de animale, din bumbac 
sau din fibre sintetice, colanți, chiloți și dresuri, pe toată lungimea pentru femei, finețea firului 
simplu <67 decitex, și ciorapi pentru copii) 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
62011100 

Paltoane, impermeabile, mantouri, scurte, pelerine și articole similare, din lână sau din păr fin de animale 
pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)  

12 

 

 
3 

 

 
62011210 

Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din bumbac, cu o greutate per haină de <= 1 kg, 
pentru bărbați sau băieți (cu excepția tricotate sau croșetate) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62011290 

Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din bumbac, cu o greutate per haină de >  1 kg, 
pentru bărbați sau băieți (cu excepția tricotate sau croșetate)  

12 

 

 
3 

 
 
 

62011310 

Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din fibre artificiale, cu o greutate per haină de 
<= 1 kg, pentru bărbați sau băieți (cu excepția tricotate sau croșetate) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 
 

62011390 

Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din fibre artificiale, cu o greutate per haină de >  
1 kg, pentru bărbați sau băieți (cu excepția tricotate sau croșetate) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

62011900 
Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din material textile pentru bărbați sau băieți 
(excl. din lână sau din păr fin de animale, din bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau 
croșetate) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

62019100 
Hanorace, jachete de schi, fâșuri, jachete de vânt și articole similare, din lână sau din păr fin de animale 
pentru bărbați sau băieți (excl. tricotate sau croșetate, costume, compleuri, jachete, sacouri si pantaloni) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

62019200 
Hanorace, fâșuri, jachete de vânt și articole similare, din bumbac pentru bărbați sau băieți (altele 
decât cele tricotate sau croșetate și excl. costume, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni și scurte 
de costume de schi) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

62019300 
Hanorace, fâșuri, jachete de vânt și articole similare, din fibre artificiale pentru bărbați sau băieți (altele 
decât cele tricotate sau croșetate și excl. costume, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni și scurte de 
costume de schi) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

 
 
 
 

62019900 

 
 
Hanorace, jachete de schi, fâșuri, jachete de vânt și articole similare din materiale textile pentru bărbați 
sau băieți (excl. din lână, din păr fin de animale, din bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau croșetate, 
costume, compleuri, jachete, sacouri și pantaloni) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

3 
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62021100 
Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din lână sau păr fin de animale pentru 
femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate) 

 
12 

 
 

3 
 
 
 

62021210 

Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din bumbac, cu o greutate per haină de <= 1 kg, 
pentru femei sau fete (cu excepția tricotate sau croșetate) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 

62021290 
Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din bumbac, cu o greutate per haină de >  1 kg, 
pentru femei sau fete (cu excepția tricotate sau croșetate) 

 
12 

 
 

3 
 
 
 

62021310 

 
Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din fibre artificiale, cu o greutate per haină de <= 1 
kg, pentru femei sau fete (cu excepția tricotate sau croșetate) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 
 

62021390 

 
Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din fibre artificiale, cu o greutate per haină de >  1 
kg, pentru femei sau fete (cu excepția tricotate sau croșetate) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 
 

62021900 

Paltoane, impermeabile, pelerine și articole similare, din material textile pentru femei sau fete 
(excl. din lână sau din păr fin de animale, din bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau 
croșetate) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 
 

62029100 

Hanorace, jachete de schi, fâșuri, jachete de vânt și articole similare, din lână sau din păr fin de animale 
pentru femei sau fete (excl. tricotate sau croșetate, costume, compleuri, jachete, sacouri si pantaloni) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 
 

62029200 

Hanorace, fâșuri, jachete de vânt și articole similare, din bumbac pentru femei sau fete (altele decât cele 
tricotate sau croșetate și excl. costume, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni și scurte de costume de 
schi) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 
 
 

62029300 

Hanorace, fâșuri, jachete de vânt și articole similare, din fibre artificiale pentru femei sau fete (altele 
decât cele tricotate sau croșetate și excl. costume, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni și scurte de 
costume de schi) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

 
 
 
 

62029900 

Hanorace, jachete de schi, fâșuri, jachete de vânt și articole similare din materiale textile pentru femei 
sau fete (excl. din lână, din păr fin de animale, din bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau croșetate, 
costume, compleuri, jachete, sacouri și pantaloni) 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 
 

3 
 

 
62031100 

Costume din lână sau de păr fin de animale pentru bărbați sau băieți (excl., tricotate sau croșetate, 
treninguri, costume de schi, costume de baie) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62031200 

Costume din fibre sintetice pentru bărbați sau băieți (excl., tricotate sau croșetate, treninguri, costume de 
schi, costume de baie) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62031910 

Costume din bumbac pentru bărbați sau băieți (excl., tricotate sau croșetate, treninguri, costume de schi, 
costume de baie)  

12 

 

 
3 

 
 

62031930 
Costume din fibre artificiale pentru bărbați sau băieți (excl., tricotate sau croșetate, treninguri, costume de
schi, costume de baie)  

12 

 
 

3 
 
 
 

62031990 

Costume din material textile pentru bărbați sau băieți (excl. cele din lână sau păr fin de animale, din 
bumbac sau fibre sintetice, tricotate sau croșetate, treninguri, costume de schi și costume de baie) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

 
62032210 

Compleuri profesionale de bumbac pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)  
12 

 

 
3 

 
 

62033100 
Jachete și sacouri din lână sau de păr fin de animale pentru bărbați și băieți (excl. cele tricotate sau 
croșetate, și de vânt jachete și articole similare) 

 
12 

 
 

3 
 

 
62033210 

Jachete și sacouri din bumbac pentru bărbați și băieți (excl. cele tricotate sau croșetate, și jachete de vânt
și articole similare) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62033290 

Jachete și sacouri din bumbac pentru bărbați și băieți (excl. cele tricotate sau croșetate, compleuri 
profesionale, jachete de vânt și articole similare)  

12 

 

 
3 

 
 

62033310 

Compleuri profesionale de bumbac pentru bărbați sau băieți (excl. jachete de vânt și articole similar, cele 
tricotate sau croșetate)  

12 

 
 

3 
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62033390 
Jachete și sacouri din fibre de sintetică de uz profesional pentru bărbați și băieți (excl. cele tricotate sau 
croșetate, compleuri profesionale, jachete de vânt și articole similare) 

 
12 

 
 

3 
 

 
62034110 

Pantaloni și șorturi din lână sau din păr fin de animale de uz profesional pentru bărbați sau băieți (excl. 
tricotate sau croșetate, salopete cu bretele si chiloți) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034211 

Pantaloni și pantaloni scurți de bumbac de uz profesional pentru bărbate sau băieți (excl. tricotate sau 
croșetate și salopete cu bretele) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034231 

Pantaloni și pantaloni scurți din bumbac denim pentru bărbați sau băieți (excl. cei tricotați sau croșetați, 
de uz profesional, salopete cu bretele și chiloți) 

 
12 

 

 
3 

 
 
 

62034235 

Pantaloni și șorturi pentru bărbați sau băieți (cu excepția denim, pantaloni de catifea cord tăiat, 
tricotate sau croșetate, de uz profesional, salopete cu bretele si chiloți) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

 
62034251 

Salopete cu bretele, din bumbac, de uz profesional pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate 
sau croșetate) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034259 

Salopete cu bretele, din bumbac, pentru bărbați sau băieți (excl. cele de uz profesional cele tricotate sau 
croșetate)  

12 

 

 
3 

 

 
62034290 

 

 
Șorturi din bumbac pentru bărbați sau băieți (excl. tricotate sau croșetate, chiloți și costume de baie) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034311 

Pantaloni și șorturi din fibre sintetice, de uz profesional, pentru bărbați sau băieți (excl. tricotate sau 
croșetate și salopete cu bretele) 

 
12 

 

 
3 

 
 

62034319 
Pantaloni și șorturi din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți (excl. tricotate sau croșetate, de uz 
profesional și salopete cu bretele) 

 
12 

 
 

3 
 

 
62034331 

Salopete cu bretele din fibre sintetice, de uz profesional, pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau 
croșetate) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034339 

Salopete cu bretele din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate, de uz 
profesional) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034390 

Șorturi din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți (excl. tricotate sau croșetate, chiloți și costume de 
baie)  

12 

 

 
3 

 

 
62034911 

Pantaloni și șorturi din fibre artificiale, de uz profesional pentru bărbate sau băieți (excl. tricotate sau 
croșetate și salopete cu bretele) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034919 

Pantaloni și șorturi din fibre artificiale, pentru bărbați sau băieți (excl. tricotate sau croșetate, de uz 
profesional, salopete cu bretele si chiloți) 

 
12 

 

 
3 

 

 
62034931 

Salopete cu bretele din fibre artificiale, de uz profesional (excl. cele tricotate sau croșetate)  
12 

 

 
3 

 

 
62034939 

Salopete cu bretele din fibre artificiale, pentru bărbați sau băieți (excl. tricotate sau croșetate, de uz 
profesional) 

 
12 

 

 
3 

 
 

62034950 
Șorturi din fibre artificiale (excl. tricotate sau croșetate, chiloți și costume de baie)  

12 

 
 

3 
 
 
 

62034990 

Pantaloni, salopete cu bretele, și șorturi din materiale textile (excl. de lână, păr fin de animale, din 
bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau croșetate, chiloți și costume de baie) 

 
 

12 

 
 
 

3 
 

 
62041200 

 

Costume din bumbac pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate, salopete de 
schi și costume de baie) 

 
12 

 

 
5 

 
 

62041300 
Costume din fibre sintetice pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate, salopete 
de schi și costume de baie)  

12 

 
 

5 
 

 
62041910 

Costume din fibre artificiale pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate, salopete 
de schi și costume de baie)  

12 

 

 
5 

 

 
62041990 

Costume din materiale textile pentru femei sau fete (excl. de lână, păr fin de animale, din 
bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau croșetate, salopete de schi și costume de baie) 

 
12 

 

 
5 

 
 

62043100 
Jachete și sacouri din lână sau din păr fin de animale pentru femei sau fete (excl. cele 
tricotate sau croșetate, vânt jachete și articole similare) 

 
12 

 
 

3 
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62043210 
Jachete și sacouri din bumbac, de uz profesional, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate 
sau croșetate, jachete de vânt și articole similare) 

 
12 

 
 

5 
 

 
62043290 

Jachete și sacouri din bumbac, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate, de uz 
profesional, jachete de vânt și articole similare)  

12 

 

 
5 

 

 
62043310 

Jachete și sacouri din fibre sintetice, de uz profesional, pentru femei sau fete (excl. cele 
tricotate sau croșetate, jachete de vânt și articole similare) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62043390 

Jachete și sacouri din fibre sintetice, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate, 
de uz profesional, jachete de vânt și articole similare) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62043911 

Jachete și sacouri din fibre artificiale, de uz profesional, pentru femei sau fete (excl. cele 
tricotate sau croșetate, jachete de vânt și articole similare) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62043919 

Jachete și sacouri din fibre artificiale, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate, 
de uz profesional, jachete de vânt și articole similare) 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

62043990 

Jachete și sacouri din materiale textile, pentru femei sau fete (excl. din lână, păr fin de 
animale, din bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau croșetate, jachete de vânt și articole 
similare) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 

 
62044100 

Rochii de lână sau de păr fin de animale pentru femei sau fete (excl. tricotate sau croșetate și 
jupoane)  

12 

 

 
5 

62044200 Rochii din bumbac pentru femei sau fete (excl. tricotate sau croșetate și jupoane) 12 5
 

 
62044300 

 

Rochii din fibre sintetice pentru femei sau fete (excl. tricotate sau croșetate și jupoane)  
12 

 

 
5 

 

 
62044400 

 

 
Rochii din fibre artificiale pentru femei sau fete (excl. tricotate sau croșetate și jupoane) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62044900 

Rochii pentru femei din materiale textile (excl. din lână, păr fin de animale, din bumbac sau 
fibre artificiale, tricotate sau croșetate și jupoane) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62045100 

Fuste și fuste din două părți din lână sau din păr fin de animale pentru femei sau fete (excl. 
tricotate sau croșetate și jupoane) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62045200 

Fuste și fuste din două părți din bumbac pentru femei sau fete (excl. tricotate sau croșetate și 
jupoane)  

12 

 

 
5 

 
 

62045300 
Fuste și fuste din două părți din fibre sintetice pentru femei sau fete (excl. tricotate sau 
croșetate și jupoane) 

 
12 

 
 

5 
 

 
62045910 

Fuste și fuste din două părți din fibre artificiale pentru femei sau fete (excl. tricotate sau 
croșetate și jupoane) 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

62045990 

 
Fuste și fuste din două părți din material textile pentru femei sau fete (excl. din lână, păr fin 
de animale, din bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau croșetate și jupoane) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 

62046110 
Pantaloni și șorturi din lână sau din păr fin de animale pentru femei sau fete (excl. tricotate 
sau croșetate, chilotei si costume de baie) 

 
12 

 
 

5 
 

 
62046185 

Salopete și salopete cu bretele, șorturi, din lână sau din păr fin de animale pentru femei 
sau fete (excl. tricotate sau croșetate, chilotei si costume de baie) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62046211 

Pantaloni și șorturi de bumbac, de uz profesional pentru femei sau fete (excl. tricotate 
sau croșetate și salopete cu bretele) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62046231 

Pantaloni și șorturi din bumbac denim pentru femei sau fete (excl. de uz profesional, salopete 
cu bretele si chilotei) 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

62046239 

Pantaloni și șorturi din bumbac pentru femei sau fete (pantaloni de catifea, din bumbac denim, 
tricotate sau croșetate și excl. îmbrăcăminte de uz profesional, salopete cu bretele, șorturi și 
pantaloni de la costum de sport) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 

62046311 
Pantaloni și șorturi din fibre sintetice, de uz profesional pentru femei sau fete (excl. tricotate 
sau croșetate și salopete cu bretele)  

12 

 
 

5 
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62046318 

Pantaloni și șorturi din fibre sintetice pentru femei sau fete (pantaloni de catifea, din bumbac 
denim, tricotate sau croșetate și excl. îmbrăcăminte de uz profesional, salopete cu bretele, 
șorturi și pantaloni de la costum de sport) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 

 
62046911 

Pantaloni și șorturi din fibre artificiale, de uz profesional, pentru femei sau fete (excl. cele 
tricotate sau croșetate, și salopete cu bretele) 

 
12 

 

 
5 

 
 
 

62046918 

Pantaloni și șorturi din fibre artificiale pentru femei sau fete (pantaloni de catifea, din bumbac 
denim, tricotate sau croșetate și excl. îmbrăcăminte de uz profesional, salopete cu bretele, 
șorturi și pantaloni de la costum de sport) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 
 
 

62046990 

Pantaloni, salopete cu bretele, șorturi din materiale textile pentru femei sau fete (excl. din 
lână, păr fin de animale, din bumbac sau fibre artificiale, tricotate sau croșetate, chilotei si 
costume de baie) 

 
 

12 

 
 
 

5 
 

 
62052000 

Cămăși din bumbac pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate, de noapte, și maiouri de 
corp)  

12 

 

 
3 

 

 
62053000 

Cămăși din fibre artificiale pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate, de noapte, și 
maiouri de corp) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62059010 

Cămăși din in sau ramie pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate, de noapte, și maiouri 
de corp) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62059080 

Cămăși din materiale textile pentru barbați sau băieți (excl. din bumbac sau fibre artificiale, in sau ramie, 
tricotate sau croșetate, de noapte, și maiouri de corp) 

 
12 

 

 
5 

 
 

62061000 
Bluze, cămăși și bluze-cămăși de mătase  pentru femei sau fete sau deșeuri de mătase (excl. 
tricotate sau croșetate și veste) 

 
12 

 
 

5 
 

 
62063000 

Bluze, cămăși și bluze-cămăși de bumbac pentru femei sau fete (excl. tricotate sau croșetate 
și veste)  

12 

 

 
5 

 

 
62064000 

Bluze, cămăși și bluze-cămăși din fibre sintetice pentru femei sau fete (excl. tricotate sau 
croșetate și veste) 

 
12 

 

 
5 

 

 
62113210 

Îmbrăcăminte de uz profesional, din bumbac pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)  
12 

 

 
5 

 

 
62113310 

Îmbrăcăminte de uz profesional, din fibre artificiale pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau 
croșetate)  

12 

 

 
5 

 
 
 

62121090 

 
Sutiene de toate tipurile de materiale textile, indiferent cu sau fără elastic, inclusiv. tricotate sau 
croșetate (excl. într-un set făcut pentru vânzarea cu amănuntul care conține un sutien și o scurtă) 

 
 

12 

 
 
 

5 
63022100 Lenjeria de pat imprimată din bumbac (excl. cele tricotate sau croșetate) 12 5
63023100 Lenjerie de pat din bumbac (excl. imprimate, tricotate sau croșetate) 12 5
63023290 Lenjerie de pat din fibre artificiale (excl. nețesute, imprimate, tricotate sau croșetate) 12 5
63025100 Față de masă din bumbac (excl. cele tricotate sau croșetate) 12 5
63025390 Față de masă din fibre artificiale (excl. nețesute, imprimate, tricotate sau croșetate) 12 5

 

 
63026000 

Garnitură pentru toaletă și bucătărie, din țesăturile buclate, din bumbac (excl., burete de lustruire, 
lavetă de vase și de șters praful) 

 
12 

 

 
5 

 

 
63029100 

Garnitură pentru toaletă și de bucătărie din bumbac (excl. din materiale buclate, laveta pentru podea, 
burete de lustruire, lavete pentru vase și de șters praful) 

 
12 

 

 
5 

 

 
63029390 

Garnitură pentru toaletă și de bucătărie din fibre artificiale (excl. din materiale buclate, laveta pentru 
podea, burete de lustruire, lavete pentru vase și de șters praful) 

 
12 

 

 
5 

 

 
63029990 

Garnitură pentru toaletă și de bucătărie din materiale textile (excl. din materiale buclate, laveta pentru 
podea, burete de lustruire, lavete pentru vase și de șters praful) 

 
12 

 

 
5 

 
 
 
 
 
 

63090000 

Îmbrăcăminte și accesorii pentru aceasta, pături și pleduri, lenjerie de uz casnic și articole 
de mobilier interior, din toate tipurile de materiale textile, inclusive uzat, toate tipurile de 
încălțăminte și pălării, care prezintă semne de uzură apreciabilă și prezentate în vrac sau în 
baloți, în saci sau în ambalaje similare (cu excepția covoare, alte acoperitoare de podea și 
tapiserii) 

 
 
 
 
 

12.5 

 
 
 
 
 
 

5 
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64022000 

Încălțăminte cu talpă exterioară și părți superioare din cauciuc sau plastic, cu curelușe superioare 
care se strâng și se închid (excl. încălțăminte pentru jucării)  

15

 
 

5
 
 
 

64029110 

Încălțăminte mai sus de gleznă, cu vârf bombat protector, de metal, cu talpă exterioară și părți 
superioare din cauciuc sau plastic (excl. încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii din titlul 
6401, încălțăminte sport și încălțăminte ortopedică) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 
 
 

64029190 

Încălțăminte mai sus de gleznă,  cu talpă exterioară și părți superioare din cauciuc sau plastic (excl. 
încălțăminte cu vârf bombat protector, de metal, încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii 
din titlul 6401, încălțăminte sport, încălțăminte ortopedică și încălțăminte pentru jucării) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 
 
 

64029905 

Încălțăminte cu vârf bombat protector, de metal, cu talpă exterioară și părți superioare din cauciuc 
sau plastic (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii 
din titlul 6401, încălțăminte sport și încălțăminte ortopedică) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 

 
 
 
 

64029910 

Încălțăminte cu talpă exterioară și părți superioare din cauciuc sau plastic (excl. încălțăminte 
mai sus de gleznă sau încălțăminte cu curelușe superioare care se strâng și se închid, 
încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii din titlul 6401, încălțăminte sport, încălțăminte 
ortopedică și încălțăminte pentru jucării) 

 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 

5 
 
 
 

64029931 

Încălțăminte cu talpă exterioară și părți superioare din cauciuc sau plastic,cu curelușe în față care 
are una sau câteva bucăți tăiate, cu talpă și înălțime maximă a tocului  > 3 cm (excl. încălțăminte
cu curelușe superioare care se strâng și se închid) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

64029939 

Încălțăminte cu talpă exterioară și părți superioare din cauciuc sau plastic,cu curelușe în față care 
are una sau câteva bucăți tăiate, cu talpă și înălțime maximă a tocului <= 3 cm (excl. încălțăminte 
cu curelușe superioare care se strâng și se închid) 

 
 
 

 

 
 
 

 
64029950 

Papuci de casă și alte tipuri de încălțăminte pentru casă,  cu talpă exterioară și părți superioare din 
cauciuc sau plastic (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte cu curelușe în față care are 
una sau câteva bucăți tăiate și încălțăminte pentru jucării) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 
 
 

64029991 

Încălțăminte cu talpă exterioară și părți superioare din cauciuc sau plastic, cu lungimea talpii 
interioare < 24 cm (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte cu curelușe în față care are 
una sau câteva bucăți tăiate, încălțăminte cu vârf bombat protector, de metal, încălțăminte pentru 
casă, încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii din titlul 6401, încălțăminte sport, 
încălțăminte ortopedică și încălțăminte pentru jucării) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

64029993 

 

Încălțăminte unisex, cu părți superioare din plastic, cu talpă exterioară  din cauciuc sau plastic, cu 
lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte cu curelușe 
în față care are una sau câteva bucăți tăiate, încălțăminte cu vârf bombat protector, de metal, 
încălțăminte pentru casă, încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii din titlul 6401, 
încălțăminte sport și încălțăminte ortopedică) 

 
 
 
 
 
 
 

15

 

 
 
 
 
 
 
 

5
 

 
 
 
 
 
 
 

64029996 

 
Încălțăminte pentru bărbați, cu părți superioare din plastic, cu talpă exterioară  din cauciuc sau 
plastic, cu lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte 
cu curelușe în față care are una sau câteva bucăți tăiate, încălțăminte cu vârf bombat protector, de 
metal, încălțăminte pentru casă, sau sport, încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii din 
titlul 6401, încălțăminte ortopedică și încălțăminte unisex) 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

64029998 

 

Încălțăminte pentru femei, cu părți superioare din plastic, cu talpă exterioară  din cauciuc sau 
plastic, cu lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte cu 
curelușe în față care are una sau câteva bucăți tăiate, încălțăminte cu vârf bombat protector, de 
metal, încălțăminte pentru casă, sau sport, încălțăminte rezistentă la apă, conform descrierii din titlul 
6401, încălțăminte ortopedică și încălțăminte unisex) 

 
 
 
 
 
 
 

15

 

 
 
 
 
 
 
 

5
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64035995 

Încălțăminte pentru bărbați, cu talpă exterioară și părți superioare din piele, cu lungimea tălpii 
interioare >= 24 cm (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte cu vârf bombat protector, 
de metal, cu bază sau platformă din lemn, fără talpă interioară, încălțăminte cu curelușe în față, 
încălțăminte pentru casă, încălțăminte sport și încălțăminte ortopedică) 

 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

64035999 

 Încălțăminte pentru femei, cu talpă exterioară și părți superioare din piele, cu lungimea tălpii 
interioare >= 24 cm (excl. încălțăminte mai sus de gleznă, încălțăminte cu vârf bombat protector, de 
metal, cu bază sau platformă din lemn, fără talpă interioară, , încălțăminte cu curelușe în față, 
încălțăminte pentru casă, încălțăminte sport și încălțăminte ortopedică) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

64039116 

Încălțăminte pentru bărbați cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele, cu o lungime mai sus de gleznă (dar fără a acoperi pulpa piciorului), cu 
lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. descrierile de la punctul 6403.11-00 până la 
6403.40.00) 

 
 

15 

 
 
 

5 

 
 
 

64039118 

Încălțăminte pentru femei cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele, cu o lungime mai sus de gleznă (dar fără a acoperi pulpa piciorului), cu 
lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. descrierile de la punctul 6403.11-00 până la 
6403.40.00) 

 
 

15 

 
 
 

5 

 
 

64039196 

Încălțăminte pentru bărbați cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele, cu o lungime mai sus de gleznă, cu lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. 
descrierile de la punctul 6403.11-00 până la 6403.40.00 și 6403.90-16) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 
 

64039198 

Încălțăminte pentru femei cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele, cu o lungime mai sus de gleznă, cu lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. 
descrierile de la punctul 6403.11-00 până la 6403.40.00 și 6403.91.18) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 

 
 
 
 

64039936 

Încălțăminte pentru bărbați cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele (fără a acoperi glezna), cu curelușe în față cu curelușe în față care are una 
sau câteva bucăți tăiate, cu talpă și înălțimea tocului <= 3 cm, cu lungimea tălpii interioare >= 24 
cm (excl. descrierile de la punctul 6403.11-00 până la 6403.40.00) 

 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 

64039938 

Încălțăminte pentru femei cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele (fără a acoperi glezna), cu curelușe în față care are una sau câteva bucăți 
tăiate, cu talpă și înălțimea tocului <= 3 cm, cu lungimea tălpii interioare >= 24 cm (excl. 
descrierile de la punctul 6403.11-00 până la 6403.40.00) 

 
 
 
 

15 

 

 
 
 
 

5 
 

64039996 
Încălțăminte pentru bărbați cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele (fără a acoperi glezna), cu lungimea tălpii interioare  >= 24 cm (excl. 
descrierile de la punctul 6403.11-00 până la 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 

 
64039998 

Încălțăminte pentru femei cu talpă exterioară din cauciuc, plastic sau amestec din piele, cu părți 
superioare din piele, cu lungimea tălpii interioare  >= 24 cm (excl. încălțăminte mai sus de gleznă; 
încălțăminte cu vârf bombat protector, de metal; încălțăminte cu talpă exterioară din lemn, 
încălțăminte fără talpă interioară; încălțăminte cu curelușe în față care are una sau câteva bucăți 
tăiate; încălțăminte pentru casă, sport sau ortopedică, încălțăminte unisex) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
64041100 

 Încălțăminte sport, inclusiv pentru tenis, pentru basket, pentru sala de forță, pentru antrenamente 
și  altă încălțăminte de acest tip,  cu talpă exterioară din cauciuc sau plastic și părți superioare din 
materiale textile  

 
 

15 

 
 
 

5 

 
 
 

64041910 

Papuci de casă și alte tipuri de încălțăminte pentru casă, cu talpă exterioară din cauciuc sau 
plastic și părți superioare din materiale textile (excl. încălțăminte sport pentru tenis, pentru 
sala de forță, pentru antrenamente și altă încălțăminte de acest tip, și încălțăminte pentru 
jucării) 

 
 

15 

 
 
 

5 

 
64041990 

Încălțăminte cu talpă exterioară din cauciuc sau plastic și părți superioare din materiale textile (excl. 
încălțăminte pentru casă, încălțăminte sport, inclusiv . încălțăminte pentru tenis, pentru basket, 
pentru sala de forță, pentru antrenamente și altă încălțăminte de acest tip, și încălțăminte pentru 
jucării) 

 
 

15 

 
 
 

5 



 

 

 
 

Page 115

ANEXA XV-D LISTA DE CONCESIUNI (REPUBLICA MOLDOVA)  
   

 

 
 

 
64052091 

 
Papuci de casă și alte tipuri de încălțăminte pentru casă, cu părți superioare din materiale textile 
(excl. încălțăminte cu talpă exterioară din cauciuc, plastic, piele sau amestec din piele, și 
încălțăminte pentru jucării) 

 

 
15 

 
 

 
5 

 
 
 

64052099 

Încălțăminte cu părți superioare din materiale textile (excl. încălțăminte cu talpă exterioară din 
cauciuc, plastic, piele sau amestec din piele, lemn sau plută, încălțăminte pentru casă, încălțăminte 
ortopedică și încălțăminte pentru jucării) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 

64059010 
Încălțăminte cu talpă exterioară din cauciuc, plastic, piele sau amestec din piele și părți superioare 
din materiale altele decât piele, amestec din piele sau material textile (excl. încălțăminte ortopedică 
și încălțăminte pentru jucării) 

 
 

15 

 
 
 

5 
 

70109041 
Butelii din sticlă colorată de tipul celor utilizate în comerț pentru ambalarea și transportarea 
produselor alimentare și băuturilor, cu o capacitate nominală >= 1 l dar  < 2,5 l 

 
10 

 

 
5 

 

 
70109043 

Butelii din sticlă colorată de tipul celor utilizate în comerț pentru ambalarea și transportarea 
produselor alimentare și băuturilor, cu o capacitate nominală > 0,33 l dar < 1 l 

 
10 

 

 
5 

 

 
70109051 

Butelii din sticlă colorată de tipul celor utilizate în comerț pentru ambalarea și transportarea 
produselor alimentare și băuturilor, cu o capacitate nominală >= 1 l dar < 2,5 l 

 
10 

 

 
5 

 
 

70109053 

Butelii din sticlă colorată de tipul celor utilizate în comerț pentru ambalarea și transportarea 
produselor alimentare și băuturilor, cu o capacitate nominală > 0,33 l dar <= 1 l 

 
10 

 
 

5 
 

 
94013010 

Scaune pivotante cu ajustarea variabilei de înălțime, capitonate, cu spetează și rotile sau dispozitiv 
pentru alunecare (excl. scaune medicale, chirurgicale sau stomatologice) 

 
10 

 

 
5 

 
94013090 

Scaune pivotante cu ajustarea variabilei de înălțime (excl. scaune capitonate, cu spetează și 
rotile sau dispozitiv pentru alunecare, scaune medicale, chirurgicale, stomatologice sau 
veterinare, și scaune pentru coafor) 

 
 

10 

 
 
 

5 

 
 

94014000 

Scaune, pliabile/transformabile în paturi(excl. scaune pentru grădină și echipament de champing, 
mobilier medical, stomatologic sau chirurgical) 

 
10 

 
 

5 

94016100 Scaune capitonate cu carcasă din lemn (excl. scaune pliabile/transformabile în paturi) 10 5
94016900 Scaune cu carcasă din lemn (excl. scaune capitonate) 10 5

 
94017100 

Scaune capitonate cu carcasă din metal (excl. scaune pentru avioane sau vehicule cu motor, 
scaune pivotante cu ajustarea variabilei de înălțime și mobilier medical, stomatologic sau 
chirurgical) 

 
 

10 

 
 
 

5 
 

94017900 
Scaune cu carcasă din metal (excl. scaune capitonate, scaune pivotante cu ajustarea variabilei de 
înălțime și mobilier medical, stomatologic sau chirurgical) 

 
10

 

 
5

94018000 Scaune, nedenumite și necuprinse în altă parte 10 5
 

 
94032080 

Mobilier din metal (excl. mobilier pentru birouri, mobilier medical, stomatologic, chirurgical sau 
veterinar, paturi și scaune)  

10 

 

 
5 

94033011 Mese pentru birouri cu carcasă din lemn  10 5
94033019 Mobilier din lemn pentru birouri cu înălțime <= 80 cm (excl. mese și scaune) 10 5
94033091 Dulapuri pentru birouri cu înălțime > 80 cm  10 5
94033099 Mobilier din lemn pentru birouri cu înălțime > 80 cm (excl. dulapuri) 10 5
94034010 Piese de mobilier incorporabil pentru bucătărie  10 5

 
94034090 

 

Mobilier din lemn de genul celui folosit în bucătărie (excl. scaune și piese de mobilier 
incorporabil pentru bucătărie) 

 
10 

 

 
5 

94035000 Mobilier din lemn pentru dormitor (excl. scaune) 10 5
94036010 Mobilier din lemn pentru sufragerie și camera de zi (excl. scaune) 10 5
94036030 Mobilier din lemn pentru magazin (excl. scaune) 10 5

 

 
94036090 

Mobilier din lemn (excl. mobilier pentru birouri și magazine, bucătărie, sufragerie, camera de zi și 
dormitor, scaune)  

10 

 

 
5 

94037000 Mobilier din plastic (excl. mobilier medical, stomatologic, chirurgical sau veterinar, scaune) 10 5
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94038900 

Mobilier din trestie, lozie sau material similar (excl. mobilier din bambus, stuf, metal, lemn și plastic, 
scaune și mobilier medical, stomatologic, chirurgical sau veterinar) 

 
 

10 

 
 
 

5 
94039030 Părți de mobilier din lemn, nedenumite și necuprinse în altă parte (excl. scaune) 10 5

 
 

94039090 

Părți de mobilier, nedenumite și necuprinse în altă parte (excl. părți de mobilier din metal sau 
lemn, părți de scaune și părți de mobilier medical, stomatologic, chirurgical sau veterinar) 

 
10 

 
 

5 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXE 
la 
 
 
 
 
 

Acordul de Asociere 
între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 
  



ANEXA XVI LA ACEST ACORD 
LISTA LEGISLAȚIEI PENTRU ARMONIZARE 

cu un calendar pentru armonizarea acesteia1 
Legislația Unuinii Europene Termenul limită 

pentru 
armonizare 

CADRUL LEGISLATIV ORIZONTAL PENTRU COMERCIALIZAREA 
PRODUSELOR 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește 
comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 339/93 
 
Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 
93/465/CEE a Consiliului 

Armonizate la 
data intrării în 
vigoare a Legii 
nr. 235 din 1 
decembrie 
2011 

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a 
produselor 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2014 

Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de 
apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea 
pentru produsele cu defect 

Armonizarea: 
2012 

Regulamentul (UE) nr 1025/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind standardizarea europeană din 25 
octombrie 2012. 

Armonizarea: 
2015 

Directiva 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/3/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 

Armonizarea: 
2015 

LEGISLAȚIA BAZATĂ PE PRINCIPIILE NOII ABORDĂRI CARE PREVĂD 
MARCAJUL CE 

Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea 
legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele 
electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de 
tensiune 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2015 

Directiva 2009/105/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 septembrie 2009 referitoare la recipientele 
simple sub presiune 

Armonizarea: 
2015 

Regulamentul (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții 
armonizate pentru comercializarea produselor pentru 

Armonizarea 
completă: 2015 

                                                        
1
 În sensul prezentei anexe și a articolului 173 alineatul (2) din prezentul Acord, trimiterile la acquis-ul 

sau legislația Uniunii sau la acte specifice ale Uniunii trebuie înțelese ca acoperind orice revizuiri 

trecute sau viitoare ale actelor relevante, precum și orice măsuri de implementare aferente acestor acte. 



construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a 
Consiliului 
Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2015 

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 
privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la 
echipamentul individual de protecție 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2015 

Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele 
consumatoare de combustibili gazoși 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2016 

Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 martie 2000 privind instalațiile pe cablu 
care transportă persoane 

Armonizarea: 
2015 

Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 martie 1994 privind apropierea legislațiilor statelor 
membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție 
destinate utilizării în atmosfere potențial explozive 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2015 

Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind 
armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață 
și controlul explozivilor de uz civil 
 
Decizia Comisiei 2004/388/CE din 15 aprilie 2004 privind un 
transfer intracomunitar de explozibili 
 
Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008 de 
instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de 
identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civil. 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2015 

Directiva Parlamentului European și a Consiliului 95/16/CE 
din 29 iunie 1995 privind apropierea legislațiilor statelor 
membre referitoare la ascensoare 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2016 

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și 
de modificare a Directivei 95/16/CE (reformată) 

Armonizarea: 
2015 

Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare 

Armonizarea: 
2014 

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind 
dispozitivele medicale 
 
Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la 
dispozitivele medicale active implantabile 
 
Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru 
diagnostic in vitro 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2015 

Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu 

Armonizarea 
completă: 2017 



combustibil lichid sau gazos 
Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de 
cântărire neautomate 
 
Armonizarea Directivei 2009/23/CE cu prevederile model ale 
Deciziei 768/2008/CE 

Armonizarea 
completă: 2014 

Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 mai 1997 privind apropierea legislațiilor statelor 
membre referitoare la echipamentele sub presiune 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2017 

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele radio si 
echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea 
reciprocă a conformității acestora 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă:18 
luni de la data 
intrării în 
vigoare a 
prezentului 
Acord 

Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre referitoare la 
ambarcațiunile de agrement 

Armonizarea: 
2015 

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor 

Revizuirea și 
armonizarea 
completă: 2015 

Directiva 2007/23EC a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23/5/2007 privind introducerea pe piață a 
articolelor pirotehnice 

Armonizarea: 
2015 

DIRECTIVELE BAZATE PE PRINCIPIILE NOII ABORDĂRI SAU ABORDĂRII 
GLOBALE, DAR CARE NU PREVĂD MARCAJUL CE 

Directiva Parlamentului European și a Consiliului European 
94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje 

Armonizarea: 
2015 

Directiva 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 
privind echipamentele sub presiune transportabile 

Armonizarea: 
2016 

PRODUSELE COSMETICE 
Regulamentul (CE) nr 1223/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele 
cosmetice 

Armonizarea: 
2015 

Prima Directivă 80/1335/CEE a Comisiei din 22 decembrie 
1980 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu 
privire la metodele de analiză necesare pentru verificarea 
compoziției produselor cosmetice 

Armonizarea: 
2015 

A doua Directivă 82/434/CEE a Comisiei din 14 mai 1982 
privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 
metodele de analiză necesare pentru verificarea compoziției 
produselor cosmetice 
A treia Directivă 83/514/CEE a Comisiei din 27 septembrie 
1983 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu 



privire la metodele de analiză necesare pentru verificarea 
compoziției produselor cosmetice 
A patra Directivă 85/490/CEE a Comisiei din 11 octombrie 
1985 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu 
privire la metodele de analiză necesare pentru verificarea 
compoziției produselor cosmetice 
A cincea Directivă 93/73/CE a Comisiei din 9 septembrie 1993 
privind metodele de analiză necesare pentru verificarea 
compoziției produselor cosmetice 
A șasea Directivă 95/32/CE a Comisiei din 7 iulie 1995 privind 
metodele de analiză necesare pentru verificarea compoziției 
produselor cosmetice 
A șaptea Directivă 96/45/CE a Comisiei din 2 iulie 1996 cu 
privire la metodele de analiză necesare pentru verificarea 
compoziției produselor cosmetic 

CONSTRUCȚIA DE AUTOVEHICULE 
1. Autovehiculele și remorcile acestora 

1.1 Omologarea de tip 
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru 
pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice 
separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) 

Armonizarea: 
2016 

1.2 Cerințele tehnice armonizate 
Regulamentul (CE) nr 78/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește protecția pietonilor și a 
altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a 
Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 
2003/102/CE și 2005/66/CE 

Armonizarea: 
2017 

Regulamentul (CE) nr 79/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a 
Directivei 2007/46/CE 

Armonizarea: 
2017 

Regulamentul (CE) nr 595/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite 
de la vehicule grele (Euro VI) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 
2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 
2005/55/CE și 2005/78/CE 

Armonizarea: 
2018 

Regulamentul (CE) nr 692/2008 din 18 iulie 2008 de punere 
în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr 
715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și 
de la vehiculele comerciale (euro 5 și euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea 

Armonizarea: 
2018 



vehiculelor 
Regulamentul (CE) nr 661/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare 
de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a 
remorcilor acestora și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate care le sunt destinate 

Armonizarea: 
2018 

Regulamentul (CE) nr 715/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 20 iunie 2007privind omologarea de tip a 
autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea şi întreținerea vehiculelor 

Armonizarea: 
2018 

Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea 
ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare 
a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a 
Consiliului 

Armonizarea: 
2018 

Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la utilizarea de sisteme 
mobile de climatizare la autovehicule și de modificare a 
Directivei 70/156/CEE a Consiliului 

Armonizarea: 
2015 

2. Autovehiculele cu două sau trei roți 
2.1 Omologarea de tip 

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor cu doua sau trei roți și de abrogare a 
Directivei 92/61/CEE a Consiliului 

Armonizarea: 
2015 

2.2 Cerințele tehnice armonizate 
Directiva 93/14/CEE a Consiliului privind sistemul de frânare 
al autovehiculelor cu două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 2009/80/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind identificarea comenzilor, 
a martorilor și a indicatorilor autovehiculelor cu două sau trei 
roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 93/30/CEE a Consiliului privind dispozitivele de 
avertizare sonoră pentru autovehicule cu două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 2009/78/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind suporții articulați pentru 
autovehiculele cu două roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 2009/79/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivile de susținere 
pentru pasageri montate pe autovehiculele cu două roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 93/33/CEE a Consiliului privind dispozitivele de 
protecție destinate prevenirii utilizării neautorizate a 
autovehiculelor cu două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 2009/139/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 noiembrie 2009, privind inscripționările 
legale pentru autovehiculele cu două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 



Directiva 2009/67/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind montarea dispozitivelor 
de iluminat și de semnalizare luminoasă pe autovehicule cu 
două sau trei roți  

Armonizarea: 
2017 

Directiva 93/93/CEE a Consiliului privind masele și 
dimensiunile autovehiculelor cu două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 2009/62/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind locul de fixare a plăcuței 
de înmatriculare din spate laautovehiculele cu două sau trei 
roți  

Armonizarea: 
2017 

Directiva 95/1/CEa Parlamentului European și a Consiliului 
privind viteza maximă constructivă, cuplul maxim și puterea 
maximă netă a autovehiculelor cu două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 97/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind unele componente și caracteristici ale autovehiculelor 
cu două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 

Directiva 2000/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind vitezometrele pentru autovehiculele cu 
două sau trei roți și de modificare a Directivei 92/61/CEE a 
Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor cu 
două sau trei roți 

Armonizarea: 
2017 

3. Tractoarele agricole sau forestiere pe roți 
3.1 Omologarea de tip 

Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole 
sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului 
remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, 
componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a 
Directivei 74/150/CEE 

Armonizarea: 
2016 

3.2 Cerințele tehnice armonizate 
Directiva 2009/63/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind unele componente și 
caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la viteza maximă prin 
construcție și la platformele de încărcare ale tractoarelor 
agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/59/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind oglinzile retrovizoare ale 
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de 
parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/66/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind mecanismul de direcție al 
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/64/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind suprimarea paraziților 
radioelectrici produși de tractoarele agricole sau forestiere 

Armonizarea: 
2016 



(compatibilitate electromagnetică) 
Directiva 76/432/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la sistemul de frânare 
al tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 76/763/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la scaunele de însoțitor 
la tractoarele agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/76/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind nivelul sonor perceput de 
conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/57/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protecție 
în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe 
roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 77/537/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile care 
trebuie luate împotriva emisiilor de poluanți de la motoarele 
diesel cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere 
pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 78/764/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la scaunul pentru 
conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/61/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la instalarea 
dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe 
tractoarele agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/68/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la omologarea 
dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale 
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de 
remorcare și de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau 
forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2009/75/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului ale 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protecție  
în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe 
roți (încercări statice) 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 80/720/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la spațiul de manevră, 
acces la postul de conducere și la ușile și ferestrele 
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 86/297/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale 
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți și la protecția 
acestora 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 86/298/CEE a Consiliului privind dispozitivele de 
protecție în caz de răsturnare, montate pe partea din spate a 
tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartamentîngust 

Armonizarea: 
2016 



Directiva Consiliului 86/415/CEE cu privire la instalarea, 
amplasarea, funcționarea și identificarea comenzilor 
tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 87/402/CEE a Consiliului privind dispozitivele de 
protecție în caz de răsturnare, montate în partea din față a 
tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 89/173/CEE a Consiliului privind anumite 
componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau 
forestiere pe roți 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind măsurile care trebuie luate împotriva 
emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la 
motoarele pentru tractoare agricole și forestiere și de 
modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului 

Armonizarea: 
2016 

  



PRODUSE CHIMICE 
1. REACH și implementarea REACH 

Regulamentul (CE) 1907/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentul Consiliului (CEE) nr 793/93 și a 
Regulamentului (CE) nr 1488/94, precum și a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE 

Armonizarea: 
2013 - 2014 

Regulamentul Consiliului (CE) nr 440/2008 din 30 mai 2008 
de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului 
(CE) nr 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH) 

Armonizarea: 
2013 – 2014 

2. Produse chimice periculoase 
Regulamentul (CE) nr 689/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de 
produse chimice periculoase 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 
privind controlul asupra riscului de accidente majore care 
implică substanțe periculoase 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a 
anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice 

Armonizarea: 
2014 

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 

Armonizarea: 
2016 

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și 
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE 

Armonizarea: 
2013 – 2014 

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 
privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor 
policlorurați (PCB / PCT) 

Armonizată în 
2009 

Regulamentul (CE) nr 850/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici 
persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE 

Armonizarea: 
2013 – 2014 

3. Clasificarea, ambalarea și etichetarea 
Regulamentul (CE) nr 1272/2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de 
modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) 
nr 1907/2006 

Armonizarea: 
2013 – 2014 

4. Detergenții 
Regulamentul (CE) nr 648/2004 al Parlamentului European și Armonizarea: 



al Consiliului privind detergenții de abrogare a Directivei 
73/404/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la detergenți 

2013 – 2014 

5. Îngrășăminte 
Regulamentul (CE) nr 2003/2003 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind îngrășămintele 

Armonizat pe 
11 iunie 2013 

6. Precursori de droguri 
Regulamentul (CE) nr 273/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind precursorii drogurilor și de abrogare a 
Directivei 92/109/CEE a Consiliului privind fabricarea și 
introducerea pe piață a anumitor substanțe folosite la 
fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope 

Armonizarea: 
2015 

7. Bunele practici de laborator. 
 
Aplicarea principiilor și verificarea testelor efectuate asupra substanțelor 

chimice, inspecția și verificarea bunelor practici de laborator 
Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor 
bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la 
testele efectuate asupra substanțelor chimice 

Armonizarea: 
2015 

Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2004/9/CE 
privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator 
(BPL) 

Armonizarea: 
2013 – 2014 

  



PRODUSE FARMACEUTICE 
1. Produse medicamentoase de uz uman 

Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, 
privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora 
în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de 
sănătate 

Armonizarea: 
2014 

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la medicamentele de uz uman 

Transpunerea: 
2015 

2. Produse medicamentoase de uz veterinar 
Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 
comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare 
 
Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de 
punere în aplicare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea 
criteriilor privind derogarea de la cerința unei prescripții 
veterinare pentru anumite produse medicamentoase 
veterinare destinate animalelor de la care se obțin produse 
alimentare 

Armonizarea: 
2013 
 
 
Armonizarea: 
2014 

3. Diverse 
Regulamentul (UE) nr 528/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe 
piață și utilizarea produselor biocide 

Armonizarea: 
2014 

Directiva 2001/18/СE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată 
în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a 
Directivei 90/220/CEE a Consiliului 

Armonizarea: 
2015 

Directiva 2009/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind materiile colorante care 
pot fi adăugate în produsele medicamentoase 

Armonizarea: 
2015 

Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de 
izolare a microorganismelor modificate genetic 

Armonizarea: 
2015 

Regulamentul (CE) nr 540/95 al Comisiei din 10 martie 1995, 
de stabilire a procedurilor de comunicare a reacțiilor adverse 
neașteptate suspectate care nu sunt grave, care apar fie în 
Comunitate sau într-o țară terță, la produsele medicamentoase 
de uz uman sau veterinar autorizate în conformitate cu 
dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr 2309/93 al Consiliului 

Armonizarea: 
2015 

Regulamentul (CE) nr 1662/95 al Comisiei din 7 iulie 1995, de 
stabilire a anumitor dispoziții de aplicare a procedurilor de 
luare a deciziilor comunitare cu privire la autorizațiile de 
comercializare a produselor de uz uman sau veterinar 

Armonizarea: 
2015 

Regulamentul (CE) nr 2141/96 al Comisiei din 7 noiembrie 
1996 privind examinarea unei cereri de transfer a unei 
autorizații de comercializare pentru un produs medicamentos 

Armonizarea: 
2015 



care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului 
(CEE) nr 2309/93 al Consiliului 
Regulamentul (CE) nr 469/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar 
de protecție pentru medicamente 

Armonizarea: 
2015 

  



ANEXA XVII LA ACEST ACORD 
 
 
 

ACOPERIRE 
  



ANEXA XVII-A 
MĂSURI SPS 

 
Partea 1 

Măsuri aplicabile principalelor categorii de animale vii 
 
I. Speciile ecvidee (inclusiv zebrele), asine sau animalele rezultate din 

încrucișările acestora 

II. Bovine (inclusiv Bubalus bubalis și Bison) 

III. Ovine și caprine 

IV. Porcine 

V. Păsări de curte (inclusiv cocoși, găini, curcani, bibilici, rațe și gâște) 

VI. Pești vii 

VII. Crustacee 

VIII. Moluște 

IX. Icre și gameți de pește viu 

X. Ouă destinate incubației 

XI. Material seminal-ova-embrioni 

XII. Alte mamifere 

XIII. Alte păsări 

XIV. Reptile 

XV. Amfibieni 

XVI. Alte vertebrate 

XVII. Albine 

 
Partea 2 

Măsuri aplicabile produselor de origine animală 
 

I. Principalele categorii de produse de origine animală destinate 

consumului uman 

1. Carne proaspătă de ungulate domestice, păsări de curte și lagomorfe, 

vânat de crescătorie și sălbatic, inclusiv organe comestibile 

2. Carne tocată, preparate din carne, carne separată mecanic (CSM), produse 

din carne 

3. Moluște bivalve vii 

4. Produse pescărești 

5. Lapte crud, colostru, produse lactate și produse pe bază de colostrum 

6. Ouă și produse din ouă 

7. Pulpe de broască și melci 

8. Grăsimi animale topite și jumări 

9. Stomacuri, vezici și intestine tratate 

10. Gelatina, materie primă pentru producția de gelatină destinată 

consumului uman 

11. Colagen 



12. Miere și produse apicole 

 

II. Principalele categorii de subproduse de origine animală: 

În abatoare Subproduse de origine animală 

care vor fi folosite pentru 

hrănireaanimalelor de blană 

Subproduse de origine animală 

pentru producerea hranei 

pentru animale de companie 

Sânge şi produse din sânge de la 

ecvine care vor fi folosite în 

afara lanţului furajer 

Piei proaspete sau refrigerate de 

ungulate 

Subproduse de origine animală 

pentru obţinerea produselor 

derivate pentru utilizări din 

afara lanţului furajer 

În fabricile de produse lactate Lapte, produse pe bază de lapte 

și produse derivate din lapte 

Colostru și produse pe bază de 

colostrum 

În alte instalații pentru colectarea sau 

manipularea subproduselor de origine 

animală (și anume, materiale 

neprelucrate/netratate) 

Sânge şi produse din sânge de la 

ecvine care vor fi folosite în 

afara lanţului furajer 

Produse din sânge netratate, 

excluzând cele de la ecvine, 

pentru produse derivate în 

scopuri din afara lanțului 

furajeral animalelor de fermă 

Produse din sânge tratate, 

excluzând cele de ecvine, pentru 

obţinerea produselor derivate în 

scopuri din afara lanţului furajer 

al animalelor de fermă 

Piei proaspete sau refrigerate de 

ungulate 

Păr de porc din ţările terţe sau 

regiuni ale acestora care sunt 

libere de Pesta porcină africană 

Oase şi produse din oase 

(excluzând făina de oase), 



coarne şi produse din coarne 

(excluzând făina de coarne) şi 

copite şi produse din copite 

(excluzând făina din copite) 

pentru alte utilizări decât 

materii pentru furajare, 

fertilizatori organici sau 

amelioratori de sol 

Coarne şi produse din coarne, 

excluzând făină de coarne şi 

copite şi produse din copite, 

excluzând făină din copite, 

pentru producţia fertilizatorilor 

organici sau amelioratorilor de 

sol 

Gelatină nedestinată consumului 

uman care va fi folosită în 

industria fotografică 

Lână și păr 

Pene tratate, părţi de pene şi puf 

În instalațiile de prelucrare Proteine de animale procesate, 
inclusiv mixturi (amestecuri) și 
alte produse decât hrana pentru 
animale de companie care 
conține asemenea proteine 
Produse din sânge care ar putea 
fi folosite ca materii pentru 
furajare 
Piei tratate de ungulate 
Piei tratate de rumegătoare şi 
ecvine (21 zile) 
Păr de porc din ţările terţe sau 
regiuni ale acestora care sunt 
libere de Pesta porcină africană 

Ulei de peşte care va fi folosit ca 

material pentru furajare sau în alte 

scopuri din afara lanţului furajer 

Grăsimi ecarisate care vor fi 

folosite ca materii pentru furajare 

Grăsimi ecarisate pentru anumite 

scopuri în afara lanţului furajer al 

animalelor de fermă 

Gelatină sau colagen care vor fi 

folosite ca materii pentru furajare 

sau în scopuri din afara lanţului 

furajer 



Proteine hidrolizate, fosfat dicalcic 

sau  

fosfat tricalcic care vor fi folosite 

ca materii pentru furajare sau în 

scopuri din afara lanţului furajer 

Subproduse de apicultură destinate 

exclusiv pentru utilizareaîn 

apicultură 

Derivaţi din grăsimi care vor fi 

folosiţi în afara lanţului furajer 

Derivaţi de grăsime care vor fi 

folosiţi pentru furajare sau în afara 

lanţului furajer 

Produse din ouă care ar putea fi 

folosite ca materii prime furajere 

În instalațiile deproducere a hranei pentru 

animale de companie (inclusiv unităţi care 

produc articole de masticaţie şi substanţe 

aromatizante) 

Conserve pentru animale de 

companie 

Hrană pentru animale de companie 

prelucrată, alta decât conservele 

pentru animale de companie 

Articole de masticaţie pentru câini 

Hrană pentru animale de companie 

crudă pentru vânzare direct 

Substanţe aromatizante folosite 

pentru producerea hranei pentru 

animale de companie 

În instalațiile de transformarea trofeelor de 

vânătoare 

Trofee de vânătoare tratate și alte 

preparate de păsări și ungulate, 

fiind exclusiv oase, coarne, copite, 

gheare, coarne de cerb, dinți și piei 

Trofee de vânătoare sau alte 

preparate de păsări și ungulate 

constând din părți întregi care nu 

au fost tratate 

În instalațiile sau unităţilede fabricare 

aproduselor intermediare 

Produse intermediare 

Îngrășământ și amelioratori de sol Proteine de animale procesate, 

inclusiv mixturi (amestecuri) 

şiproduse,alteledecât hrana 

pentruanimale de companie 

careconţine astfel deproteine 

Gunoi de grajd procesat, produse 

derivate din gunoi de grajd 

prelucratşi guano provenit de la 

lilieci 

La depozitarea produselor derivate Toate produsele derivate 

 

III. Agenți patogeni 

 



Partea 3 

Plante, produse vegetale și alte obiecte 

 

Plantele, produsele vegetale și alte obiecte2 care sunt potențiale purtătoare 

de dăunători care, prin natura lor sau cea a prelucrării lor, pot crea un risc 

pentru introducerea și răspândirea dăunătorilor 

 

Partea 4 

Măsurile aplicabile aditivilor alimentari și celor furajeri 

Alimente: 

1. Aditivi alimentari (toți aditivii și coloranții alimentari); 

2. Adjuvanți tehnologici; 

3. Arome alimentare; 

4. Enzime alimentare; 

Furaje3 

1. Aditivi furajeri; 

2. Materii prime furajere; 

3. Furaje combinate și hrană pentru animale de companie, cu excepția cazului 

în care sunt vizate de partea 2 punctul (II); 

4. Substanțe nedorite în furaje. 

  

                                                        
2
 Ambalaje, mijloace de transport, containere, soluri, substraturi de cultură și orice alt organism, obiect 

sau material susceptibil de a adăposti sau de a răspândi dăunători. 
3
 Doar subprodusele de origine animală provenite de la animale sau părți de animale, declarate ca fiind 

adecvate consumului uman pot intra în lanțul alimentar animal al animalelor de fermă 



ANEXA XVII-B 

STANDARDE ÎN DOMENIUL BUNĂSTĂRII ANIMALELOR 

Standarde în domeniul bunăstării animalelor, în ceea ce privește: 

1. asomarea și sacrificarea animalelor; 

2. transportul animalelor și operațiile conexe; 

3. animalele de fermă 

  



ANEXA XVII-C 

ALTE MĂSURI VIZATE DE CAPITOLUL 4, TITLUL V 

 

1. Produsele chimice care provin din migrarea substanțelor din materiale de 

ambalare; 

2. Produse compuse; 

3. Organisme modificate genetic (OMG-uri) 

4. Hormoni de creștere, tireostatici,  anumiți hormoni și B-agoniști. 

  



ANEXA XVII-D 

MĂSURI CARE URMEAZĂ SĂ FIE INCLUSE DUPĂ APROPIEREA 

LEGISLAȚIEI 

1. Produse chimice pentru decontaminarea alimentelor; 

2. Clone; 

3. Iradiere (ionizare). 

  



ANEXA XVIII LA ACEST ACORD 

LISTA BOLILOR ANIMALELOR ȘI ALE ANIMALELOR DE 

ACVACULTURĂ CU DECLARARE OBLIGATORIE, PRECUM ȘI A 

DĂUNĂTORILOR REGLEMENTAȚI, DE CARE ANUMITE REGIUNI POT 

FI RECUNOSCUTE CA FIIND INDEMNE DE DĂUNĂTORI 

  



ANEXA XVIII-A 

BOLI ALE ANIMALELOR ȘI ALE PEȘTILOR CARE FAC OBIECTUL 

DECLARĂRII OBLIGATORII, PENTRU CARE STATUTUL PĂRȚILOR 

ESTE RECUNOSCUT ȘI PENTRU CARE SE POT LUA DECIZII DE 

REGIONALIZARE 

 

1. Febra aftoasă 

2. Boala veziculoasă a porcului 

3. Stomatita veziculoasă 

4. Pesta cabalină africană 

5. Pesta porcină africană 

6. Boala limbii albastre 

7. Gripa aviară patogenă 

8. Boala Newcastle (NCD) 

9. Pesta bovină 

10. Pesta porcină clasică 

11. Pleuropneumonia contagioasă bovină 

12. Pesta micilor rumegătoare 

13. Variola ovină și caprină 

14. Febra Văii de Rift 

15. Dermatoza nodulară virotică 

16. Encefalomielita ecvină venezueleană 

17. Morva 

18. Durina 

19. Encefalomielita enterovirală 

20. Necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) 

21. Septicemia hemoragică virală (SHV) 

22. Anemia infecțioasă a somonului (AIS) 

23. Bonamia ostreae 

24. Marteilia refringens 

  



ANEXA XVIII-B 

RECUNOAȘTEREA STATUTULUI PRIVIND DĂUNĂTORII, A ZONELOR 

INDEMNE DE DĂUNĂTORI SAU A ZONELOR PROTEJATE 

 

A. Recunoașterea statutului privind dăunătorii 

 

Fiecare parte întocmește și comunică o listă a dăunătorilor reglementați pe baza 

următoarelor principii: 

1. Dăunători a căror prezență nu a fost constatată în nicio parte a teritoriului 

său; 

2. Dăunători a căror prezență a fost constatată în orice parte a teritoriului său și 

sunt sub control oficial; 

3. Dăunători a căror prezență a fost constatată în orice parte a teritoriului său, 

sunt sub control oficial și pentru care sunt stabilite zone indemne de 

dăunători/zone protejate. 

 

Orice modificare a listei statutului privind dăunătorii va fi imediat notificată celeilalte 

părți, cu excepția cazului în care se notifică altfel organizației internaționale 

competente. 

 

B. Recunoașterea zonelor indemne de dăunători (ZID) și a zonelor protejate 

 

Părțile recunosc zonele protejate și conceptul ZID, și aplicarea acestuia în ceea ce 

privește SIMF (standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare) relevante. 

 

  



ANEXA XIX LA ACEST ACORD 

REGIONALIZARE/ZONARE, ZONE INDEMNE DE DĂUNĂTORI ȘI ZONE 

PROTEJATE 

 

A. Boli ale animalelor și ale animalelor de acvacultură 

1. Boli ale animalelor 

Baza de recunoaștere a statutului de boală a animalelor a unei părți sau a unei regiuni 

a acesteia este Codul sanitar pentru animale terestre al OIE. Baza pentru deciziile de 

regionalizare pentru o boală a animalelor este Codul sanitar pentru animale terestre al 

OIE. 

 

2. Boli ale animalelor de acvacultură 

Baza pentru deciziile de regionalizare pentru bolile animalelor de acvacultură este 

Codul sanitar pentru animalele acvatice al OIE. 

 

B. Dăunători 

Criteriile pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători sau a zonelor protejate pentru 

anumiți dăunători sunt în conformitate cu dispozițiile: 

- standardului internațional FAO pentru măsuri fitosanitare nr. 4 privind 

cerințele pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători și definițiile 

standardelor internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante sau 

- ale articolului 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2000/29/CE. 

 

C. Criterii pentru recunoașterea statutului special pentru bolile animalelor dintr-

un teritoriu sau dintr-o regiune a unei părți 

1. În cazul în care partea importatoare consideră că teritoriul său sau o parte din 

teritoriul său este indemn(ă) de o boală a animalelor, altele decât cele 

enumerate în anexa XVIII-A, aceasta prezintă părții exportatoare documente 

justificative corespunzătoare, precizând în special următoarele criterii: 

- natura bolii și istoricul apariției sale pe teritoriul său; 

- rezultatele testelor de supraveghere bazate pe investigații serologice, 

microbiologice, patologice sau epidemiologice și pe faptul că boala 

trebuie notificată, în temeiul legii, autorităților competente; 

- perioada în care s-a efectuat supravegherea; 

- dacă este cazul, perioada în care a fost interzisă vaccinarea 

împotriva bolii și zona geografică în care a fost instituită această 

interdicție; 

- regulile care permit controlarea absenței bolii. 

2. Garanțiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate de partea 

importatoare trebuie să nu le depășească pe cele pe care partea importatoare 

le pune în aplicare la nivel național. 

3. Părțile se informează reciproc cu privire la orice schimbare a criteriilor 

menționate la alineatul (1) cu privire la boală.Garanțiile suplimentare definite 

în conformitate cu alineatul (2) punctul C al prezentei Anexe pot, în baza 

acestei notificări, să fie modificate sau retrase de către Subcomitetul SPS. 

  



ANEXA XX LA ACEST ACORD 

AUTORIZAREA PROVIZORIE A UNITĂȚILOR 

Condiții și dispoziții pentru autorizarea provizorie a unităților 

 

1. Autorizarea provizorie a unităților înseamnă că partea importatoare, în 

scopul importului, autorizează provizoriu unitățile din partea exportatoare pe 

baza garanțiilor adecvate furnizate de partea respectivă fără a efectua o 

inspecție individuală prealabilă a diferitelor unități, în conformitate cu 

dispozițiile de la alineatul (4) al prezentei Anexe. Procedura și condițiile 

prevăzute la alineatul 4 de prezenta Anexă se utilizează pentru modificarea 

sau completarea listelor prevăzute la punctul 2 al prezentei anexe pentru a 

ține seama de noile cereri și de garanțiile primite. Verificarea poate face 

parte din procedură în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (4) litera 

(d) numai în ceea ce privește lista inițială de unități. 

2.1 Autorizarea provizorie se aplică inițial următoarelor categorii de unități 

2.1.1. Unități pentru produse de origine animală destinate consumului uman: 

 

- Abatoare pentru carnea proaspătă de ungulate domestice, păsări de curte, 

lagomorfe și vânat de crescătorie (anexa XVII-A, Partea 1) 

- Unități care manipulează vânat 

- Unități de tranșare 

- Unități pentru carnea tocată, preparatele din carne, carnea separată 

mecanic și produsele din carne 

- Centre de purificare și de expediere a moluștelor bivalve vii 

- Unități pentru 

- produse din ouă 

- produse lactate 

- produse pescărești 

- stomacuri, vezici și intestine tratate 

- gelatină și colagen 

- ulei de pește 

- Nave fabrică 

- Nave frigorifice 

 

2.1.2 Unitățile autorizate sau înregistrate care produc subproduse de origine 

animală și principalele categorii de subproduse de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman 

Tipul de unități și fabrici autorizate sau 

înregistrate 

Produsul 

Abatoare Subproduse de origine 

animalădestinate utilizării în hrana 

pentru animalele cu blană 

Subproduse de origine animală pentru 

fabricarea hranei pentru animale de 

companie 

Sânge și produse din sânge de la 

ecvidee destinate utilizării în afara 

lanțului alimentar animal 

Piei proaspete sau refrigerate de 

ungulate 



Subproduse de origine animală pentru 

fabricarea de produse derivate 

destinate utilizărilor în afara lanțului 

alimentar animal 

Fabrici de produse lactate Lapte, produse pe bază de lapte și 

produse derivate din lapte 

Colostru și produse pe bază de 

colostru 

Alte instalații pentru colectarea sau 

manipularea subproduselor de origine 

animală (și anume, materiale neprelucrate sau 

netratate) 

Sânge și produse din sânge de la 

ecvidee destinate utilizării în afara 

lanțului alimentar animal 

Produse din sânge netratate, cu 

excepția celor provenite de la 

ecvidee, pentru produse derivate 

destinate utilizărilor în afara lanțului 

alimentar animal pentru animalele de 

fermă 

Produse din sânge tratate, cu excepția 

celor provenite de la ecvidee, pentru 

fabricarea de produse derivate 

destinate utilizărilor în afara lanțului 

alimentar animal pentru animalele de 

fermă 

Piei proaspete sau refrigerate de 

ungulate 

Păr de porc provenind din țări terțe 

sau din regiuni ale acestora indemne 

de pestă porcină africană 

Oase și produse din oase (cu excepția 

făinii de oase), coarne și produse din 

coarne (cu excepția făinii de coarne) 

și copite și produse din copite (cu 

excepția făinii de copite) destinate 

utilizării în alte scopuri decât ca 

materii prime furajere, îngrășăminte 

organice sau amelioratori de sol 

Coarne și produse din coarne, cu 

excepția făinii de coarne și copite și 

produse din copite, cu excepția făinii 

de copite, destinate producției de 

îngrășăminte organice sau de 

amelioratori de sol 

Gelatină nedestinată consumului 

uman, utilizată în industria 

fotografică 

Lână și păr 

Pene, părți de pene și puf tratate 

Instalații de prelucrare Proteine animale prelucrate, inclusiv 

amestecuri și produse, altele decât 

hrana pentru animale de companie 



care conține astfel de proteine 

Produse din sânge care ar putea fi 

utilizate ca materii prime furajere 

Piei tratate de ungulate 

Piei tratate de rumegătoare și de 

ecvidee (21 de zile) 

Păr de porc provenind din țări terțe 

sau din regiuni ale acestora care nu 

sunt indemne de pestă porcină 

africană 

Ulei de pește destinat utilizării ca 

materie primă furajeră sau destinat 

utilizărilor în afara lanțului alimentar 

animal 

Grăsimi topite destinate utilizării ca 

materii prime furajere 

Grăsimi topite destinate anumitor 

scopuri în afara lanțului alimentar 

animal al animalelor de fermă 

Gelatină sau colagen destinată 

(destinat) utilizării ca materie primă 

furajeră sau destinată 

(destinat)utilizărilor în afara lanțului 

alimentaranimal 

Proteine hidrolizate, fosfat dicalcic 

sau 

fosfat tricalcic destinat utilizării ca 

materie primă furajeră sau destinat 

utilizărilor în afara lanțului alimentar 

animal 

Subproduse apicole destinate 

exclusiv utilizării în apicultură 

Derivați de grăsime destinați utilizării 

în afara lanțului alimentar animal 

Derivați de grăsime destinați utilizării 

ca hrană pentru animale sau în afara 

lanțului alimentar animal 

Produse din ouă care ar putea fi 

utilizate ca materii prime furajere 

Instalații de producere a hranei pentru 

animale de companie (inclusiv instalații de 

fabricare a produselor de ros pentru câini și a 

subproduselor aromatizante de origine 

animală) 

Conserve de hrană pentru animale de 

companie 

Hrană pentru animale de companie 

prelucrată, alta decât conserve de 

hrană pentru animale de companie 

Produse de ros pentru câini 

Hrană pentru animale de companie 

neprelucrată, destinată vânzării 

directe 

Subproduse aromatizante de origine 



animală utilizate la fabricarea hranei 

pentru animale de companie 

Instalații de transformare a trofeelor de 

vânătoare 

Trofee de vânătoare tratate și alte 

preparate de păsări și ungulate, 

constând exclusiv în oase, coarne, 

copite, gheare, coarne de cerb, dinți și 

piei 

Trofee de vânătoare sau alte 

preparate de păsări și ungulate care 

constau în părți întregi care nu au fost 

tratate 

Instalații sau unități de fabricare a produselor 

intermediare 

Produse intermediare 

Îngrășământ și amelioratori de sol Proteine animale prelucrate, inclusiv 

amestecuri și produse, altele decât 

hrana pentru animale de companie 

care conține astfel de proteine 

Gunoi de grajd prelucrat, produse 

derivate din gunoi de grajd prelucrat 

și guano de la lilieci 

Depozitarea produselor derivate Toate produsele derivate 

 

3. Partea importatoare întocmește liste cu unitățile autorizate provizoriu, în 

conformitate cu punctele 2.1.1 și 2.1.2, și pune aceste liste la dispoziția 

publicului. 

4. Condiții și proceduri pentru autorizarea provizorie: 

(a) În cazul în care importul produsului de origine animală în cauză din partea 

exportatoare a fost autorizat de către partea importatoare, iar condițiile de 

import și cerințele de certificare relevante pentru produsele în cauză au fost 

stabilite; 

(b) În cazul în care autoritatea competentă a părții exportatoare a furnizat părții 

importatoare garanții satisfăcătoare că unitățile care figurează pe lista sa sau 

pe listele sale îndeplinesc cerințele de sănătate relevante ale părții 

importatoare și a autorizat în mod oficial unitățile care figurează pe listele 

pentru export către partea importatoare; 

(c) Autoritatea competentă a părții exportatoare trebuie să aibă o putere reală de a 

suspenda activitățile de export către partea importatoare dintr-o unitate pentru 

care respectiva autoritate a oferit garanții, în cazul nerespectării garanțiilor 

menționate; 

(d) Verificarea în conformitate cu dispozițiile articolului 188 din acord de către 

partea importatoare poate face parte din procedura de autorizare provizorie. 

Această verificare se referă la structura și la organizarea autorității competente 

responsabile cu autorizarea unității, precum și la competențele de care dispune 

autoritatea competentă respectivă și la garanțiile pe care le poate oferi în ceea 

ce privește punerea în aplicare a regulilor părții importatoare. Aceste controale 

pot include inspecția la fața locului a unui anumit număr reprezentativ de 

unități care figurează pe lista sau pe listele furnizate de partea exportatoare. 

 

Ținând seama de structura specifică și de repartizarea competențelor în cadrul 

Uniunii Europene, o astfel de verificare poate viza, în Uniunea Europeană, 



state membre individuale. 

 

(e) Pe baza rezultatelor verificării menționate la litera (d), partea importatoare 

poate modifica lista existentă a unităților. 

  



ANEXA XXI LA ACEST ACORD 

PROCESUL DE RECUNOAȘTERE A ECHIVALENȚEI 

 

1. Principii 

(a) Echivalența poate fi determinată pentru o măsură individuală sau pentru 

grupuri de măsuri sau sisteme legate de un anumit produs, de anumite 

categorii de produse sau de toate produsele; 

(b) Analizarea echivalenței, de către partea importatoare, a unei cereri a părții 

exportatoare de recunoaștere a măsurilor sale în ceea ce privește un anumit 

produs nu este un motiv pentru a perturba schimburile comerciale sau 

pentru a suspenda importurile în curs din partea exportatoare a produsului 

în cauză; 

(c) Determinarea echivalenței măsurilor este un proces interactiv între partea 

exportatoare și partea importatoare. Procesul constă într-o demonstrare 

obiectivă a echivalenței măsurilor individuale de către partea exportatoare 

și evaluarea obiectivă a acestei demonstrații în vederea unei posibile 

recunoașteri a echivalenței de către partea importatoare; 

(d) Recunoașterea finală a echivalenței măsurilor relevante ale părții 

exportatoare intră exclusiv în competența părții importatoare. 

2. Condiții prealabile 

(a) Procesul depinde de starea de sănătate sau de statutul privind dăunătorii, 

de legislație și de eficacitatea sistemului de inspecție și de control legat de 

produs în partea exportatoare. În acest scop, se ia în considerare legislația 

referitoare la sectorul în cauză, precum și structura autorității competente a 

părții exportatoare, lanțul de comandă, autoritatea, procedurile 

operaționale și resursele, rezultatele autorităților competente în ceea ce 

privește sistemele de inspecție și de control, inclusiv nivelul de asigurare a 

respectării măsurilor referitoare la produs, și regularitatea și rapiditatea 

informațiilor către partea importatoare în cazul pericolelor identificate. 

Această recunoaștere poate fi susținută prin documentație, verificare și 

documente, rapoarte și informații legate de experiențele trecute, evaluare și 

verificare; 

(b) Părțile pot iniția procesul de recunoaștere a echivalenței în conformitate cu 

articolul 183 din prezentul acord, după finalizarea cu succes a apropierii 

actelor de reglementare a unei măsuri, unui grup de măsuri sau unui sistem 

inclus în lista de armonizare prevăzută la articolul 181 alineatul (4) din 

prezentul acord; 

(c) Partea exportatoare inițiază procesul doar atunci când nicio măsură de 

salvgardare impusă de partea importatoare nu se aplică părții exportatoare 

în ceea ce privește produsul. 

3. Procesul 

(a) Partea exportatoare inițiază procesul prin prezentarea către partea 

importatoare a unei cereri pentru recunoașterea echivalenței unei măsuri 

individuale sau a unor grupuri de măsuri sau sisteme pentru un produs, 

pentru o categorie de produse dintr-un sector sau subsector sau pentru 

toate produsele; 

(b) Atunci când este cazul, această cerere include, de asemenea, cererea și 

documentația solicitată pentru autorizare de către partea importatoare pe 

baza echivalenței oricărui program sau plan al părții exportatoare solicitat 

de către partea importatoare și / sau starea de armonizare în conformitate 



cu anexa XXIV la prezentul acord cu privire la măsurile sau sistemele 

descrise la litera (a) din prezentul alineat ca o condiție pentru a permite 

importul produsului respectiv sau al unei categorii de produse; 

(c) Cu această cerere, partea exportatoare: 

(i) explică importanța pentru comerț a produsului respectiv sau a 

categoriei de produse; 

(ii) identifică măsura (măsurile) individuală (individuale) pe care poate 

să o (le) respecte din totalul măsurilor exprimate în condițiile de 

import alepărții importatoare aplicabile produsului respectiv sau 

unei categorii de produse; 

(iii) identifică măsura (măsurile) individuală (individuale) pentru care 

vrea să obțină echivalența din totalul măsurilor exprimate în 

condițiile de import ale părții importatoare, aplicabile produsului 

respectiv sau unei categorii de produse; 

(d) Ca răspuns la această cerere, partea importatoare explică obiectivul global 

și individual și raționamentul care stă la baza măsurii (măsurilor) sale, 

inclusiv identificarea riscului; 

(e) Cu această explicație, partea importatoare informează partea exportatoare 

cu privire la relația dintre măsurile interne și condițiile de import pentru 

produsul respectiv; 

(f) Partea exportatoare demonstrează în mod obiectiv părții importatoare că 

măsurile pe care le-a identificat sunt echivalente cu condițiile de import 

pentruprodusul respectiv sau pentru o categorie de produse; 

(g) Partea importatoare evaluează în mod obiectiv demonstrarea echivalenței 

de către partea exportatoare; 

(h) Partea importatoare concluzionează dacă echivalența este realizată sau nu; 

(i) Partea importatoare oferă părții exportatoare o explicație completă și date 

justificative pentru determinarea și decizia sa în cazul în care acest lucru 

este solicitat de către partea exportatoare; 

 

4. Demonstrarea echivalenței măsurilor de către partea exportatoare și 

evaluarea acestei demonstrații de către partea importatoare 

 

(a) Partea exportatoare demonstrează în mod obiectiv echivalența pentru 

fiecare dintre măsurile identificate ale părții importatoare exprimate în 

condițiile sale de import. Atunci când este cazul, se demonstrează în mod 

obiectiv echivalența pentru orice plan sau program solicitat de către partea 

importatoare ca o condiție pentru a permite importul (de exemplu, plan 

pentru reziduuri, etc.); 

(b) Demonstrarea și evaluarea obiective în acest context ar trebui săse bazeze, 

pe cât posibil, pe: 

- standarde recunoscute la nivel internațional; și/sau standarde bazate 

pe dovezi științifice corespunzătoare; și/sau 

- evaluarea riscurilor,și/sau 

- documente, rapoarte și informații legate de experiențele anterioare, 

evaluări și verificări; precum și 

- statutul juridic sau nivelul statutului administrativ al măsurilor; 

precum și 

- nivelul de punere în aplicare și de executare, în special pe baza: 

- rezultatelor corespunzătoare ale programelor de 



supraveghere și de monitorizare; 

- rezultatelor inspecției de către partea exportatoare; 

- rezultatelor analizei realizate cu metodele de analiză 

recunoscute; 

- rezultatelor verificărilor și controlului importurilor 

realizate decătre partea importatoare; 
- rezultatelor autorităților competente ale părții exportatoare; 

precum și 
- experiențelor anterioare. 

 
5. Hotărârea părții importatoare 
În cazul în care partea importatoare ajunge la o concluzie negativă, aceasta oferă 

părții exportatoare o explicație detaliată și motivată. 

6. Pentru plante și produse vegetale, echivalența privind măsurile fitosanitare se 

bazează pe condițiile prevăzute în articolul 183 alineatul (6) din prezentul 

acord. 

  



ANEXA XXII LA ACEST ACORD 
CONTROALELE LA IMPORT ȘI TAXELE DE INSPECȚIE 

 
A. Principiile controalelor la import 
Controalele la import constau în controale ale documentelor, controale ale identității 

și controale fizice. 

În ceea ce privește animalele și produsele de origine animală, controalele fizice 

aplicate și frecvența acestora se bazeazăpe riscul asociat cu aceste importuri. 

În desfășurarea controalelor pentru sănătatea plantelor, partea importatoare se asigură 

căplantele, produsele vegetale și alte obiecte sunt inspectate cu meticulozitate pe o 

bază oficială,fie în întregime, fie eșantioane reprezentative, pentru a se asigura că 

acestea nu suntcontaminate de dăunători. 

În cazul în care controalele scot la iveală neconformitatea cu standardele și/sau 

cerințele relevante, partea importatoare ia măsuri proporționale cu riscul implicat. Ori 

de câte ori este posibil, importatorul sau reprezentantul acestuia are acces la lot și 

posibilitatea de a contribui cu orice informație relevantă pentru a ajuta partea 

importatoare să ia o decizie finală privind lotul. O astfel de decizie este proporțională 

cu riscul asociat importului. 

 

B. Frecvența controalelor fizice 

B.1.  Importurile de animale și produse de origine animală în Uniunea Europeană 

și Republica Moldova 

Tipul de control la frontieră Rata frecvenței 

1. Controale ale documentelor 100% 

2. Controale ale identității 100% 

3. Controale fizice  

Animale vii 100% 100% 

Produse de categoria I 

 

Carne proaspătă inclusiv organe, 

precum și produse de la bovine, 

ovine, caprine, porcine și specii de 

cabaline menționate în Directiva 

Consiliului 64/433/CEE privind 

condițiile de sănătate pentru 

producerea și marcarea cărnii 

proaspete, astfel cum a fost 

modificată. 

 

Produse din pește în containere 

închise ermetic destinate menținerii 

acestora la temperatura mediului 

ambiant, pește proaspăt și congelat și 

produse pescărești uscate și/sau 

sărate 

 

Ouă întregi 

 

Untură și grăsimi topite 

 

 

 

 

 

20 % 



Intestine de animale 

 

Ouă pentru incubație 

Produse de categoria II 

 

Carne de pasăre și produse din carne 

depasăre 

 

Carne de iepure, carne de vânat 

(sălbatic/de crescătorie) și produse 

din acestea 

 

Lapte și produse lactate pentru 

consumul uman 

 

Produse din ouă 

 

Proteine animale prelucrate destinate 

consumului uman (100 % pentru 

primele șase loturi în vrac - Directiva 

92/118/CEE a Consiliului din 17 

decembrie 1992 de stabilire a 

condițiilor de sănătate publică și 

animală care reglementează 

schimburile și importurile în 

Comunitate de produse care nu intră 

sub incidența condițiilor menționate, 

stabilite de reglementările 

comunitare specifice prevăzute de 

anexa A capitolul I la Directiva 

89/662/CEE și, în ceea ce privește 

agenții patogeni, la Directiva 

90/425/CEE), astfel cum a fost 

modificată. 

 

Alte produse pescărești decât cele 

specificate în Decizia 2006/766/CEE 

a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de 

stabilire a listelor țărilor terțe și a 

teritoriilor din care se autorizează 

importurile de moluște bivalve, 

echinoderme, tunicieri, gasteropode 

marine și produse pescărești. 

 

Moluște bivalve 

 

Miere 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

Produse de categoria III 

 

Material seminal 

 

 

 



 

Embrioni 

 

Gunoi de grajd 

 

Lapte și produse lactate (nedestinate 

consumului uman) 

 

Gelatină 

 

Pulpe de broască și melci 

 

Oase și produse din oase 

 

Piei 

 

Păr de porc, lână, păr și pene 

 

Coarne, produse din coarne, copite și 

produse din copite 

 

Produse apicole 

 

Trofee de vânătoare 

 

Hrană pentru animale de companie 

prelucrată 

 

Materii prime pentru fabricarea 

hranei pentru animalele de companie 

 

Materii prime, sânge, produse din 

sânge, glande și organe de uz 

farmaceutic sau tehnic 

 

Fân și paie 

 

Agenți patogeni 

 

Proteine animale prelucrate 

(ambalate) 

 

 

 

 

 

Minim de 1 % 

Maxim de 10% 

Proteine animale prelucrate 

nedestinate consumului uman (în 

vrac) 

100% pentru primele șase loturi (punctele 

10 și 11 din capitolul II din anexa VII la 

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 

3 octombrie 2002 de stabilire a normelor 

sanitare privind subprodusele de origine 

animală care nu sunt destinate consumului 

uman, după cum a fost modificată.) 

 



B.2.  Importul, în Uniunea Europeană și în Republica Moldova, de alimente care 

nu sunt de origine animală 

- Ardei iuți (Capsicum annuum), măcinați 

sau pulverizați Ŕ ex 0904 20 90 

- Produse pe bază de ardei iuți (curry) Ŕ 

0910 91 05 

ŕ Curcuma longa (curcumă) ŕ 0910 30 00 

(Alimente – mirodenii uscate) 

- Ulei de palmier roșu Ŕ ex 1511 10 90 

10% pentru coloranți Sudan din toate 

țările terțe 

 

B.3.  Importul în Uniunea Europeană și în Republica Moldova de plante, produse 

vegetale și alte obiecte 

 

Pentru plante, produse vegetale și alte obiecte enumerate în anexa V partea B la 

Directiva 2000/29/CE: 

Partea importatoare poate să efectueze controale pentru a verifica starea fitosanitară a 

lotului (loturilor). 

Ar putea să se reducă frecvența controalelor la import privind sănătatea plantelor 

pentru produse reglementate, cu excepția plantelor, produselor vegetale și altor 

obiecte definite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1756/2004 din 11 octombrie 

2004 care precizează condițiile detaliate pentru probele și criteriile de tipul și nivelul 

de reducere a controalelor fitosanitare ale anumitor plante, produse vegetale sau alte 

obiecte enumerate în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului. 

  



ANEXA XXIII LA ACEST ACORD 

CERTIFICARE 

A. Principii de certificare 

Plante, produse vegetale și alte obiecte: 

În ceea ce privește certificarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, 

autoritățile competente aplică principiile stabilite în standardele internaționale pentru 

măsuri fitosanitare relevante 

Animale și produse de origine animală: 

1. Autoritățile competente ale părților se asigură că certificatorii dețin 

cunoștințe satisfăcătoare de legislație veterinară în ceea ce privește animalele 

sau produsele de origine animală care urmează să fie certificate și, în general, 

că aceștia sunt informați cu privire la reglementările care trebuie respectate la 

redactarea și emiterea certificatelor și Ŕ dacă este necesar Ŕ la natura și 

amploarea anchetelor, a testelor sau a examenelor care ar trebui efectuate 

înainte de certificare. 

2. Certificatorii nu trebuie să certifice date de care nu au cunoștință personal 

sau pe care nu le pot verifica. 

3. Certificatorii nu trebuie să semneze certificate în alb sau incomplete sau 

certificate referitoare la animale sau produse de origine animală pe care nu 

le-au inspectat sau care nu mai sunt sub controlul lor. În cazul în care un 

certificat este semnat pe baza altui certificat sau atestat, certificatorul trebuie 

să se afle în posesia respectivului document înainte de a semna. 

4. Un certificator poate certifica date care au fost: 

(a) constate pe baza alineatelor 1-3 din prezenta anexă de către o altă 

persoană autorizată în acest sens de către autoritatea competentă și care 

acționează sub controlul acesteia din urmă, cu condiția ca autoritatea care 

certificăsă poată verifica exactitatea datelor; sau 

(b) obținute în contextul programelor de monitorizare, prin trimitere la 

sisteme de asigurare a calității recunoscute oficial sau prin intermediul 

unui sistem de supraveghere epidemiologică în cazul în care acest lucru 

este autorizat de legislația veterinară. 

5. Autoritățile competente ale părților iau toate măsurile necesare pentru a 

asigura integritatea certificării. În special ele se asigură că certificatorii pe 

care i-au desemnat: 

(a) au un statut care le asigură imparțialitatea și nu au niciun interes comercial 

direct pentru animalele sau produsele care fac obiectul certificării sau 

pentru exploatațiile sau unitățile de unde provin acestea; precum și 

(b) sunt în totalitate conștienți de semnificația conținutului fiecărui certificat 

pe care îl semnează. 

6. Certificatele se redactează pentru a asigura o legătură între certificat și lot, 

cel puțin într-o limbă înțeleasă de către certificator și cel puțin într-una din 

limbile oficiale ale părții importatoare, astfel cum s-a stabilit în partea C din 

prezenta anexă. 

Data semnării certificatului nu poate fi o dată de după data expedierii lotului 

(loturilor). 

7. Fiecare autoritate competentă este în măsură să stabilească legătura dintre 

certificate și certificatorul relevant și se asigură că o copie a tuturor 

certificatelor emise este disponibilă pentru o perioadă de timp pe care 

urmează să o stabilească ea însăși. 

8. Fiecare parte introduce acele controale și ia acele măsuri de control care sunt 



necesare pentru prevenirea emiterii de certificări false sau înșelătoare și a 

întocmirii sau a utilizării frauduloase a certificatelor pretinse a fi emise în 

baza legislației veterinare. 

9. Fără a aduce atingere eventualelor proceduri sau sancțiuni judiciare, 

autoritățile competente efectuează investigații sau controale și iau măsurile 

corespunzătoare pentru sancționarea oricăror cazuri de certificare falsă sau 

înșelătoare care le sunt aduse la cunoștință. Astfel de măsuri pot să includă 

suspendarea temporară din funcție a certificatorilor până la finalizarea 

anchetei. În special: 

(a) în cazul în care se constată în cursul controalelor că un certificator a emis 

cu bună știință un certificat fraudulos, autoritatea competentă ia toate 

măsurile necesare pentru a se asigura, în măsura în care acest lucru este 

posibil, că persoana în cauză nu poate repeta infracțiunea; 

(b) în cazul în care se constată în cursul controalelor că o persoană sau o 

întreprindere a utilizat în mod fraudulos un certificat oficial sau l-a 

modificat, autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru a se 

asigura, în măsura în care acest lucru este posibil, că persoana sau 

întreprinderea în cauză nu poate repeta infracțiunea. Aceste măsuri pot 

include refuzul ulterior de a emite un certificat oficial persoanei sau 

întreprinderii în cauză. 

 

B. Certificatul menționat la articolul 186 alineatul (2) litera (a) din prezentul 

acord. 

Atestatul de sănătate din certificat reflectă statutul echivalenței produsului în cauză. 

Atestatul de sănătate prevede respectarea standardelor de producție ale părții 

exportatoare recunoscute echivalente de către partea importatoare. 

 

C. Limbi oficiale pentru certificare 

1. Importurile în Uniunea Europeană. Pentru plante, produse vegetale și alte 

obiecte: 

Certificatele se redactează cel puțin într-o limbă înțeleasă de către certificator 

și cel puțin întruna din limbile oficiale ale părții importatoare. 

Pentru animale și produse de origine animală: 

Certificatul de sănătate trebuie să fie redactat cel puțin într-una dintre limbile 

oficiale ale statului membru de destinație și într-una dintre cele ale statului 

membru al UE în care sunt efectuate controalele la import prevăzute la 

articolul 189 din prezentul acord. 

 

2. Importurile în Republica Moldova 

Certificatul de sănătate trebuie să fie redactat în limba oficială a Republicii 

Moldova. 

  



ANEXA XXIV LA ACEST ACORD 

APROPIEREA 

  



ANEXA XXIV-A 

PRINCIPIILE DE EVALUARE A PROGRESELOR REALIZATE  

ÎN PROCESUL DE APROPIERE 

 

Partea I - Apropierea treptată 

 

1. Reguli generale 

 

Legislația sanitară, fitosanitară și privind bunăstare animalelor a Republicii 

Moldova va fi apropiată treptat la cea a Uniunii Europene, pe baza listei de 

armonizare alegislației fitosanitare, sanitare și privind bunăstarea animalelor 

a UE. Lista se împarte în domenii prioritare care se referă la măsurile, astfel 

cum sunt definite în anexa XVII la prezentul acord, care se vor baza pe 

resursele tehnice și financiare ale Republicii Moldova. Din acest motiv, 

Republica Moldova își identifică propriile domenii comerciale prioritare. 

 

Republica Moldova va apropia normele sale interne fie prin: 

(a) implementare și aplicare, prin adoptarea unor norme sau proceduri 

interne suplimentare, care să includă normele din acquis-ul UE pertinent 

de bază, sau 

(b) prin modificarea normelor sau procedurilor interne relevante pentru a 

include normele din acquis-ul de bază relevant al UE. 

 

În ambele cazuri, Republica Moldova va: 

(a) elimina orice legi, regulamente, practici sau alte măsuri incompatibile cu 

normele interne apropiate 

(b) asigura punerea în aplicare eficientă a normelor interne apropiate 

 

Republica Moldova documentează astfel de apropiere în tabelele de 

corespondență în conformitate cu un model care indică data la care intră în 

vigoare normele interne și Jurnalul Oficial în care au fost publicate normele. 

Modelul tabelelor de corespondență pentru pregătire și evaluare este prevăzut 

în partea II din prezenta anexă. În cazul în care apropierea nu este una 

completă, recenzenții
4
 trebuie să descrie deficiențele în coloana prevăzută 

pentru comentarii. 

 

Indiferent de domeniul prioritar identificat, Republica Moldova va pregăti 

tabele specifice de corespondență care să demonstreze apropierea altor acte 

legislative generale și specifice, inclusiv, în special, normele generale 

referitoare la: 

(a) Sistemele de control 

- piața internă; 

- importuri. 

 

(b) Sănătatea și bunăstarea animalelor 

- identificarea și înregistrarea animalelor și înregistrarea mișcărilor 

acestora; 

- măsurile de control pentru bolile animalelor; 

                                                        
4
 Recenzenții sunt experți numiți de către Comisia Europeană 



- comerțului intern cu animale vii, material seminal, ovule și 

embrioni; 

- bunăstarea animalelor în ferme, în timpul transportului și 

sacrificării. 

(c) Siguranța alimentelor 

- introducerea pe piață a produselor alimentare și a hranei pentru 

animale; 

- etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare care 

să includă mențiunile nutriționale și de sănătate; 

- controalele reziduurilor; 

- reguli specifice pentru hrana pentru animale. 

(d) Subproduse de origine animală 

(e) Sănătatea plantelor 
- organismele dăunătoare; 

- produsele de protecție a plantelor; 

(f) Organismele modificate genetic: 

- eliberate în mediu; 

- produsele alimentare și hrana pentru animale modificate genetic. 

 

 

Partea II Ŕ Evaluarea 

1. Procedura și metoda: 

Legislația sanitară,fitosanitară și privind bunăstarea animalelor a Republicii 

Moldova, care intră sub incidența capitolului 4 din titlul V va fi apropiată 

treptat de către Republica Moldova la cea a Uniunii Europene și va fi pusă în 

aplicare în mod eficient
5
. 

 

Tabelele de corespondență vor fiîntocmite în conformitate cu modelul 

prevăzut în punctul (2), pentru fiecare legeapropiată și prezentate în limba 

engleză pentru revizuire de către recenzori. 

 

În cazul în care rezultatul evaluării este unul pozitiv pentru o anumită măsură, 

un grup de măsuri, un sistem aplicabil unui sector, sub-sector, un produs sau 

un grup de produse, se vor aplică condițiile prevăzute la articolul 183 alineatul 

(4) al prezentul acord. 

 

2. Tabelele de corespondență 

2.1. La întocmirea tabelelor de corespondență, se vor lua în considerare 

următoarele lucruri: 

Legile Uniunii Europene vor servi ca bază pentru pregătirea unui tabel de 

corespondență. În acest scop, se utilizează versiunea în vigoare la data 

apropierii. Republica Moldova va acorda o atenție deosebită la traducerea 

exactă în limba națională, or imprecizia lingvistică poate da naștere la 

dispute, în special în cazul în care aceasta se referă la domeniul de 

aplicare a legii
6
. 

2.2. Model de tabel de corespondență: 

                                                        
5
 Cu acest prilej, aceasta poate fi sprijinit de către experții statelor membre ale UE în mod separat, sau 

în marja programelor CIB (proiecte de twinning, TAIEX, etc). 
6
 Pentru a facilita procesul de armonizare, pe pagina de web EUR-Lex sunt disponibile versiuni 

consolidate ale anumitor acte legislative ale UE: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en 



 

TABEL DE CORESPONDENȚĂ 

ÎNTRE 

Titlul actului legislativ al UE, cele mai recente amendamente incluse: 

ȘI 

Titlul textului național 

 

(Publicat în                ) 

 

Data publicării: 

Data punerii în aplicare: 

Actul legislativ UE Legislația națională Observații (din 

partea Republicii 

Moldova) 

Comentariile 

recenzenților 

    

 

Legendă: 

Actul legislativ UE:articolele, paragrafe, subparagrafele sale etc., vor fi menționate 

cu titluldeplin și referința
7
la ele în coloana din stânga a tabelului de corespondență. 

 

Legislația națională: prevederile legislației naționale care corespund cu prevederile 

UE din coloana din stânga vor fi menționate cu titlul lor deplin și referința la ele. 

Conținutul lor va fi descris în mod detaliat în cea de-a doua coloană. 

 

Observațiile din partea Republicii Moldova: în această coloană Republica Moldova 

trebuie să indice referința sau alte dispoziții asociate cu acest articol, paragrafe, 

subparagrafele etc., mai ales atunci când textul dispoziției nu este armonizat. Va fi 

explicat motivul relevant pentru lipsa de armonizare. 

 

Comentariile recenzenților: în cazul în care recenzenții vor considera că 

armonizarea nu este atinsă, aceștia trebuie să justifice această evaluare și să descrie 

deficiențele relevante în această coloană. 

  

                                                        
7
 Anume așa cum este indicat pe pagina de web EUR lex: http://eur-

lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en 



ANEXA XXIV-B 
LISTA LEGISLAȚIEI UE CARE URMEAZĂ A FI APROXIMATĂDE CĂTRE 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

Lista de armonizare stabilită la articolul 181 alineatul (4), va fi prezentată de către 

Republica Moldova în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

  



ANEXA XXV LA ACEST ACORD 

STAREA ECHIVLENȚEI 

  



ANEXA XXVI LA ACEST ACORD 

ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI VAMALE 

Codul vamal 

Regulamentul Consiliului (CEE) nr 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a 

Codului Vamal Comunitar 

Calendar: armonizarea cu prevederile Regulamentului menționat mai sus se 

efectuează de către Republica Moldova în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord 

 

Tranzitul comun și DAU 

Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri 

Convenția din 20 mai 1987 privind o procedură de tranzit comun 

Calendar: armonizarea cu prevederile acestor Convenții se efectuează de către 

Republica Moldova în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord 

 

Scutiri de taxe vamale 

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a 

unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale 

Calendar: armonizarea cu titlurile I și II din prezentul regulament se efectuează de 

către Republica Moldova în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului 

acord. 

 

Protecția DPI 

Regulamentul (UE) nr 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 

iunie 2013 privind aplicarea în vamă a drepturilor de proprietate intelectuală și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr 1383/2003 

 

Calendar: armonizarea cu prevederile regulamentului de mai sus se efectuează de 

către Republica Moldova în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului 

acord. 

 

  



ANEXA XXVII LA ACEST ACORD 

 

LISTA DE REZERVE PRIVIND PREZENȚA COMERCIALĂ; LISTA DE 

ANGAJAMENTE PRIVIND PRESTAREA TRANSFRONTALIERĂ DE SERVICII; 

LISTA DE REZERVE PRIVINDPERSONALUL CHEIE, STAGIARII CU STUDII 

SUPERIOARE ȘI VÂNZATORII DE ÎNTREPRINDERI; LISTA DE REZERVE 

PRIVIND PRESTATORII DE SERVICII PE BAZĂ DE CONTRACT ȘI 

PROFESIONIȘTII INDEPENDENȚI 

 

Uniunea Europeană 

1. Lista de rezerve privind prezența comercială: anexa XXVII-A 

2. Lista de angajamente privindprestarea transfrontalieră de servicii: anexa 

XXVII-B 

3. Lista de rezerve privindpersonalul cheie, stagiarii cu studii superioare și 

vânzătorii de întreprinderi: anexa XXVII-C 

4. Lista de rezerve privind prestatorii de servicii pe bază de contract și 

profesioniștii independenți: anexa XXVII-D 

 

Republica Moldova 

5. Lista de rezerve privind prezența comercială: anexa XXVII-E 

6. Lista de angajamente privindprestarea transfrontalieră de servicii: anexa 

XXVII-F 

7. Lista de rezerve privindpersonalul cheie, stagiarii cu studii superioare și 

vânzătorii de întreprinderi: anexa XXVII-G 

8. Lista de rezerve privind prestatorii de servicii pe bază de contract și 

profesioniștii independenți: anexa XXVII-H 

9. Se utilizează următoarele abrevieri în sensulanexelor XXVII-A, XXVII-B, 

XXVII-C, XXVII-D: 

 

AT   Austria 

BE   Belgia 

BG   Bulgaria 

CY   Cipru 

CZ   Republica Cehă 

DE   Germania 

DK   Danemarca 

UE   Uniunea Europeană, inclusiv toate statele sale membre 

ES   Spania 

EE   Estonia 

FI   Finlanda 

FR   Franța 

EL   Grecia 

HR   Croația 

HU   Ungaria 

IE   Irlanda 

IT   Italia 

LV   Letonia 

LT   Lituania 

LU   Luxemburg 

MT  Malta 



NL   Țările de Jos 

PL   Polonia 

PT   Portugalia 

RO   România 

SK   Republica Slovacă 

SI   Slovenia 

SE   Suedia 

UK   Regatul Unit 

 

10. Se utilizează următoarele abrevieri în sensul anexelor XXVII-E, XXVII-F, 

XXVII-G, XXVII-H: 

 

MD  Republica Moldova 

 

  



ANEXA XXVII-A 

LISTA DE REZERVE PRIVIND PREZENȚA COMERCIALĂ (UNIUNEA 

EUROPEANĂ) 

 

1. Lista de mai jos indică activitățile economice pentru care rezervele privind 

tratamentul național sau tratamentul cel mai favorabil din partea UE în 

temeiul articolului 205 alineatul (2) al prezentului acord se aplică prezențelor 

comerciale și investitorilor din Republica Moldova 

 

Lista cuprinde următoarele elemente: 

(a) O listă de rezerve orizontale care se aplică tuturor sectoarelor sau 

subsectoarelor. 

(b) O listă de rezerve specifice anumitor sectoare sau subsectoare care indică 

sectorul sau subsectorul în cauză, precum și rezerva (rezervele) aplicabilă 

(aplicabile). 

 

O rezervă care corespunde unei activități care nu este liberalizată 

(neconsolidată) se exprimă după cum urmează: „Nicio obligație privind 

tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai 

favorizate”. 

 

Atunci când o rezervă menționată la litera (a) sau (b) include rezerve 

specifice statelor membre, statele membre care un sunt menționate își asumă 

obligațiile prevăzute la articolul 205 alineatul (2) în sectorul respectiv fără 

rezerve (absența rezervelor specifice statelor membre într-un anumit sector 

nu aduce atingere rezervelor orizontale sau rezervelor sectoriale la nivelul 

UE care se pot aplica). 

 

2. În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din acord, lista de mai jos nu 

include măsurile privind subvențiile acordate de părți 

3. Drepturile și obligațiile care derivă din lista de mai jos nu au efect direct 

aplicabil și, astfel, nu conferă în mod direct drepturi persoanelor fizice sau 

juridice. 

4. În conformitate cu articolul 205 din prezentul acord, cerințele 

nediscriminatorii, cum ar fi cele referitoare la forma juridică sau obligația de 

a obține licențe sau permise aplicabile tuturor furnizorilor care operează pe 

teritoriul UE fără a face distincție pe bază de cetățenie, reședință sau criterii 

echivalente, nu sunt enumerate în această anexă, deoarece acestea nu sunt 

afectate de către acord. 

5. În cazul în care Uniunea Europeană menține o rezervă care necesită ca un 

furnizor de servicii să fie un cetățean, rezident permanent sau să aibă 

reședință pe teritoriul său ca o condiție pentru a furniza servicii pe teritoriul 

său, o rezervare enumerată în anexa XXVII-C la prezentul acord va 

funcționa ca o rezervă cu privire la prezența comercială în temeiul prezentei 

anexe, în măsura în care se aplică. 

 

  



Rezerve orizontale 

 

Utilități publice 
 

UE: Activitățile economice considerate drept utilități publice la nivel național sau 

local pot face obiectul unor monopoluri publice sau al unor drepturi exclusive 

acordate unor operatori privați
8
. 

 

Tipuri de prezență comercială 
EU: Tratamentul acordat filialelor (societăților din Republica Moldova) constituite în 

conformitate cu legislația unui stat membru al Uniunii Europene și avându-și sediul, 

administrația centrală sau principalul loc de desfășurare a activității în Uniune nu se 

extinde la sucursalele sau agențiile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene 

de o societate moldovenească
9
. 

 

AT: Directorii generali ai sucursalelor persoanelor juridice trebuie să fie rezidenți în 

Austria; persoanele fizice din cadrul unei persoane juridice sau al unei sucursale care 

sunt responsabile de respectarea legislației comerciale austriece trebuie să fie 

domiciliate în Austria. 

 

EE: Cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație trebuie să-și aibă 

reședința în Uniunea Europeană. 

 

FI: Un cetățean străin care desfășoară schimburicomerciale în calitate de antreprenor 

privat și de cel puțin unul dintre asociați într-osocietate în nume colectiv sau de 

asociat într-o societate în comandită simplă trebuie să fie rezident permanent în 

Spațiul Economic European (SEE). Pentru toate sectoarele, cel puțin unul dintre 

membrii consiliuluide administrație și dintre membrii supleanți, precum și directorul 

general trebuie să fie rezidenți în SEE; cu toate acestea pot fi acordate derogări pentru 

anumite societăți. În cazul în care o organizație din Republica Moldova intenționează 

să desfășoare afaceri sau schimburi comerciale prin stabilirea unei sucursale în 

Finlanda, este necesar un permis comercial. 

 

HU:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentru achiziționarea de proprietăți aflate în posesia 

statului. 

 

IT:Accesul la activitățile industriale, comerciale și artizanale pot face obiectul unui 
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 Există servicii de utilități publice în sectoare cum ar fi servicii conexe celor de consultanță științifică 

și tehnică, serviciile de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor sociale și umanistice, serviciile de 

testare și analize tehnice, serviciile de protecție a mediului, serviciile de sănătate, serviciile de transport 

și servicii auxiliare tuturor modurilor de transport. Deseori, pentru aceste servicii se acordă drepturi 

exclusive operatorilor privați, de exemplu operatorilor care beneficiază de concesiuni din partea 

autorităților publice, sub rezerva anumitor obligații specifice referitoare la servicii. Având în vedere 

faptul că serviciile de utilități publice există deseori și la nivel de subcentral, programarea sectorială 

detaliată și exhaustivă nu este practică. Această limitare nu se aplică în telecomunicații și în serviciile 

din domeniul informaticii sau cele asociate acestora. 
9
 În conformitate cu articolul 54 din TFUE, aceste filiale sunt considerate ca persoane juridice ale 

Uniunii Europene. În măsura în care acestea au o legătură continuă și efectivă cu economia Uniunii 

Europene, acestea sunt beneficiari ai pieței interne a Uniunii, care include, printre altele, libertatea de a 

stabili și de a presta servicii în toate statele membre ale Uniunii Europene. 



permis de ședere. 

 

PL:Investitorii din Republica Moldova pot întreprinde și desfășura activități 

economice numai sub forma unei societăți în comandită simplă, unei societăți în 

comandită pe acțiuni, unei societăți cu răspundere limitată sau a uneisocietăți pe 

acțiuni (în cazul serviciilor juridice, sub forma unui parteneriat înregistrat sauunei 

societăți în comandită). 

 

RO:Administratorul unic sau președintele consiliului de administrație, precum și 

jumătate din numărul total de administratori ai societăților comerciale sunt cetățeni 

români, cu excepția cazului care prevede altfel prin contractul sau statutul societății. 

Majoritatea auditorilor societăților comerciale și adjuncții acestora sunt cetățeni 

români. 

 

SE:O societate străină, care nu a constituit o entitate juridică în Suedia sau care își 

desfășoară afacerile prin intermediul unui agent comercial, își va desfășura 

operațiunile comerciale printr-o sucursală, înregistrată în Suedia, cu conducere 

independentă și contabilitate separată. Directorul general al filialei, precum și 

directorul-adjunct, în cazul în care este numit unul, trebuie să fie rezidenți ai SEE. O 

persoană fizică care nu are reședința în SEE și care efectuează operațiuni comerciale 

în Suedia numește și înregistrează un reprezentant rezident responsabil pentru 

operațiunile din Suedia. Pentru operațiunile din Suedia se menține o contabilitate 

separată. În cazuri aparte, autoritatea competentă poate acorda derogări de la cerințele 

de sucursală și rezidență. Proiectele de construcție cu o durată de mai puțin de un an - 

efectuate de către o societate situată sau o persoană fizică cu reședința în afara SEE - 

sunt scutite de obligaţia de înfiinţare a unei sucursale sau de numire a unui 

reprezentant rezident. O societate cu răspundere limitată suedeză poate fi stabilit de 

către o persoană fizică rezidentă în SEE, de către o persoană juridică suedeză sau de 

către o persoană juridică care a fost formată în conformitate cu legislația în unul din 

stateledin cadrul SEE și care își are sediul social, sediul central sau locul principal de 

desfășurare a activității în cadrul SEE. Un parteneriat poate fi un fondator, numai în 

cazul în care toți proprietarii cu răspundere personală nelimitată au reședința în cadrul 

SEE. Fondatorii din afara SEE pot solicita această permisiune de la autoritatea 

competentă. Pentru societățile cu răspundere limitată și asociațiile economice de 

cooperare, cel puțin 50 % dintre membrii consiliului de administrație, cel puțin 50 % 

din membrii supleanți ai consiliului de administrație, directorul general, directorul - 

adjunct, membrii supleanți ai consiliului de administrație și cel puțin una dintre 

persoanele autorizate să semneze în numele societății, dacă este cazul, trebuie să fie 

rezidenți ai SEE.Autoritatea competentă poate acorda derogări de la această cerință. 

În cazul în care niciunul dintre reprezentanții companiei / societății nu sunt rezidenți 

pe teritoriul Suediei, consiliul va desemna și înregistra o persoană rezidentă în Suedia, 

care a fost autorizată să primească servicii în numele companiei / societății. Condiții 

corespunzătoare prevalează pentru stabilirea tuturor celorlalte tipuri de persoane 

juridice. 

 

SK:O persoană fizică din Republica Moldova, al cărei nume urmează a fi înregistrat 

în registrul comerțului ca persoană autorizată să acționeze în numele antreprenorului 

(societate) trebuie să prezinte un permis de ședere pentru Republica Slovacă. 

 

Investiții 



 

ES:Investițiile de către guverne străine și entități publice străine(care tind să implice, 

și interese non-economice pe lângă cele economice pe partea entității) în Spania, 

direct sau prin societăți sau alte entități controlate direct sau indirect de guverne 

străine, necesită autorizarea prealabilă din partea guvernului. 

 

BG:Investitorii străini nu pot participa la privatizare. Investitorii străini și persoanele 

juridice bulgare cu participația de control a Republicii Moldova necesită obținerea 

unor permisiuni pentru a) prospectarea, dezvoltarea sau extracția de resurse naturale 

din apele teritoriale, platoul continental sau zona economică exclusivă și b) 

achiziționarea unei participații de control în companiile implicate în oricare dintre 

activitățile prevăzute la litera "a)". 

 

FR:Achizițiile din partea Republicii Moldova de peste 33,33 la suta din capitalul sau 

drepturile de vot în întreprinderile franceze existente, sau 20 la suta din companiile 

franceze cotate la bursă se supun următoarelor reglementări: 

 

- investițiilemai mici de 7,6 milioane de euro în întreprinderile franceze, cu o cifră 

de afaceri care nu depășește 76 de milioane de euro, sunt gratuite, după o întârziere 

de 15 zile de la notificarea prealabilă și verificarea că aceste valori sunt respectate; 

 

- după o perioadă de o lună de la notificarea prealabilă, autorizarea se acordă tacit 

pentru alte investiții cu excepția cazului în care ministrul afacerilor economice, în 

circumstanțe excepționale, a exercitat dreptul de a amâna investiția. 

 

Participarea străină în societățile nou privatizate poate fi limitată la un volum variabil, 

stabilit de Guvernul francez de la caz la caz, din acțiunile oferite publicului. Pentru 

stabilirea în anumite activități comerciale, industriale sau artizanale, este necesară o 

autorizație specifică în cazul în care directorul general nu este titularul unui permis de 

ședere permanentă. 

 

HU:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentru participarea Republicii Moldova în societățile nou 

privatizate. 

 

IT:Guvernul poate exercita anumite prerogative speciale în întreprinderile care 

operează în domeniile apărării și securității naționale (în raport cu toate persoanele 

juridice care desfășoară activități considerate de importanță strategică în domeniile 

apărării și securității naționale), precum și în anumite activități de importanță 

strategică în domeniile energie, transport și comunicații. 

 

PL:Achiziționarea directă și indirectă de către străini (persoane fizice sau juridice 

străine) de bunuri imobile necesită o autorizație. Neconsolidat în raport cu 

achiziționarea de bunuri de stat, adică cu reglementările care guvernează procesul de 

privatizare. 

 

Bunuri imobile 

 



Achiziționarea de terenuri și proprietăți imobiliare se supune următoarelor limitări
10

: 

 

AT:Achiziționarea, cumpărarea, precum și închirierea sau concesionarea de bunuri 

imobile de către persoane fizice și juridice străine necesită o autorizare din partea 

autorităților regionale competente (Länder), care vor lua în considerare dacă sunt 

afectate sau nu interese economice, sociale sau culturale importante. 

 

BG:Persoanele fizice și juridice străine (inclusiv prin intermediul unei sucursale) nu 

pot dobândi dreptul de proprietate asupra unui teren agricol. Persoanele juridice 

bulgare cu participare străină nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra unui teren 

agricol. Persoanele juridice străine și cetățenii străini cu reședința permanentă în 

străinătate pot dobândi dreptul de proprietate asupra clădirilor și drepturi de 

proprietate limitate (dreptul de folosință, dreptul de a construi, dreptul de a ridica o 

suprastructură și servituți) asupra bunurilor imobile. 

 

CY:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate. 

 

CZ:Terenurile agricole și forestiere pot fi achiziționate doar de persoane fizice străine 

cu reședința permanentă în Republica Cehă și întreprinderi stabilite în cadrul 

persoanelorjuridice străine cu reședința permanentă în Republica Cehă. Se aplică 

norme specifice pentru terenurile agricole și forestiere aflate în proprietatea statului. 

Terenuri agricole de stat pot fi achiziționate doar de către cetățenii cehi, de 

municipalități și de către universitățile de stat (în scopuri de instruire și cercetare). 

Persoanele juridice (indiferent de forma sau locul de reședință), pot achiziționa 

terenuri agricole de stat de la stat doar în cazul în care o clădire, pe care aceste deja o 

au în proprietate, este construităpe acest teren, sau în cazul în care acest teren este 

indispensabil pentru utilizarea acestei clădiri. Doar municipalitățile și universitățile 

publice pot achiziționa păduri de stat. 

 

DK:Limitări privind achizițiile de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice 

nerezidente. Limitări privind achiziționarea de proprietăți agricole de către persoane 

fizice și juridice străine. 

 

HU:Sub rezerva excepțiilor prevăzute în legislație privind terenurile arabile, 

persoanelor fizice și juridice străine le este interzisă achiziționarea de terenuri arabile. 

Achiziționarea de bunuri imobile de către străini este condiționată de obținerea unei 

autorizații din partea agenției competente a administrației publice naționale pe baza 

poziționării bunurilor imobile. 

 

EL: În conformitate cu Legea nr. 1892/90, pentru achiziționarea unor terenuri în 

apropierea frontierelor este necesară o autorizație din partea Ministrului Apărării. În 

conformitate cu practicile administrative, se acordă cu ușurință autorizație pentru 

investiții directe. 

 

HR: Neconsolidat în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobiliare de către 

furnizorii de servicii care nu sunt stabiliți și înregistrați în Croația. Achiziționarea de 
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 În ceea ce privește sectoarele de servicii, aceste limitări nu merg dincolo de limitele reflectate în 

angajamentele GATS existente. 



bunuri imobile necesare pentru furnizarea de servicii de către societățile stabilite și 

înregistrate în Croația ca persoane juridice este permisă. Achiziționarea de bunuri 

imobile necesare pentru prestarea de servicii de către sucursale necesită aprobarea 

Ministerului Justiției. Terenurile agricole nu pot fi achiziționate de către persoane 

juridice sau fizice străine. 

 

IE:Pentru achiziționarea oricăror interese în terenuri irlandeze de către societăți 

naționale sau străine, sau resortisanți străini este necesaracordul prealabil în scris al 

Comisiei Funciare. În cazul în care acest teren este achiziționat în scopuri de utilizare 

industrială (alta decât industria agricolă), această cerință este condiționată de o 

certificare în acest sens de către ministrul pentru Întreprinderi, Comerț și Ocuparea 

Forței de Muncă. Această lege nu se aplică terenurilor limitrofeorașelor și satelor. 

 

IT:Achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice străine este 

supusă unei cerințe de reciprocitate. 

 

LT:Achiziționarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a apelor interioare și a 

pădurilor este permisă străinilor care îndeplinesc criteriile integrării europene și 

transatlantice. Procedura, termenii și condițiile de achiziționare a terenurilor, precum 

și restricțiile aplicabile sunt stabilite în dreptul constituțional. 

 

LV:Limitări privind achiziționarea de terenuri în zone rurale și în orașe sau zone 

urbane; este permisă închirierea terenurilor care nu depășește 99 ani.  

 

PL:Achiziționarea directă și indirectă de către străini (persoane fizice sau juridice 

străine) de bunuri imobile necesită o autorizație. Neconsolidat în raport cu 

achiziționarea de bunuri de stat, adică cu reglementările care guvernează procesul de 

privatizare. 

 

RO: Persoanele fizice care nu au cetățenie română și nici nu au reședința în România, 

precum și persoanele juridice care nu sunt resortisanți români și nu au sediul în 

România nu pot achiziționa dreptul de proprietate asupra unei parcele de pământ prin 

intermediul unor acte inter vivos. 

 

SI:Sucursalele stabilite în Republica Slovenia de către persoane străine pot 

achiziționa numai bunuri imobile, cu excepția terenurilor, necesare pentru 

desfășurarea activităților economice pentru care sunt stabilite. 

 

SK:Terenurile agricole și forestiere nu pot fi achiziționate de persoane fizice sau 

juridice străine. Se aplică norme specifice pentru anumite alte categorii de bunuri 

imobile.Entitățile străine pot achiziționa bunuri imobile prin înființarea unor entități 

juridice slovace sau prin participarea la asociații în participațiune. Achiziționarea 

terenurilor de către entități străine este supusă autorizării (pentru modurile 3 și 4). 

  



Rezerve sectoriale 

 

A. Agricultură, vânătoare, silvicultură și exploatare forestieră 

 

FR:Stabilirea de întreprinderi agricole de către societăți non-UE și achiziționarea de 

plantații viticole de către investitori non-UE necesită autorizație. 

 

AT, HR, HU, MT, RO:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe 

baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru activități agricole. 

 

CY: Participația investitorilor este permis doar până la 49%. 

 

IE:Stabilirea de către rezidenții din Moldova a întreprinderilor în activități de morărit 

necesită autorizație. 

 

BG:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentru activități din domeniul exploatării forestiere.  

 

B. Pescuit și acvacultură 

 

UE:Accesul la resursele biologice și la zonele de pescuit situate în apele maritime 

care se află sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene, 

precum și exploatareaacestora, pot fi limitate la navele de pescuit care arborează 

pavilionul unui teritoriu al UniuniiEuropene, cu excepția cazurilor în care se prevede 

altfel. 

 

SE:O navă se consideră suedeză și poate arborapavilionul suedez în cazul în care mai 

mult de jumătate din aceasta este deținută de cetățeni sau persoane juridice 

suedeze.Guvernul poate permite navelor străine să arboreze pavilionul suedez dacă 

operațiunile lor se află sub control suedez sau proprietarul are reședința permanentă în 

Suedia. De asemenea, pot fi înregistrate în registrul suedez navele care sunt deținute 

în proporție de 50% de cetățeni din SEE sau companii care au sediul social, 

administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în cadrul SEE și a 

căror exploatare este controlată din Suedia.O licență de pescuit profesional, necesară 

pentru pescuitul profesional, se acordă numai în cazul în care pescuitul are o 

conexiune la industria pescuitului suedeză. Conexiunea poate fi, de exemplu 

debarcarea în Suedia a jumătate din captură pe parcursul unui an calendaristic (în 

valoare), jumătate din deplasările de pescuit pornesc dintr-un port suedez sau jumătate 

din pescarii din flotă sunt domiciliați în Suedia.Pentru navele de peste cinci metri, pe 

lângă licența de pescuit profesional este nevoie de o autorizație de navă. O autorizație 

se acordă în cazul în care, printre altele, nava este înregistrată în registrul național și 

nava are legătură economică reală cu Suedia. 

 

UK:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentru achiziționarea de nave sub pavilion britanic, cu 

excepția cazului în care investiția de cel puțin 75 la sută este deținută de cetățeni 

britanici și / sau de către companiile care în raport de cel puțin 75 de procente sunt 

deținute de cetățeni britanici, în toate cazurile rezidenți și domiciliați în Marea 

Britanie. Navele trebuie gestionate, conduse și controlate din Marea Britanie. 

 



C. Industria extractivă 

 

EU:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentru persoane juridice controlate
11

 de către persoane fizice sau 

juridice dintr-o țară din afara UE, care reprezintă mai mult de 5% din importurile de 

petrol sau gaze naturale ale Uniunii Europene. Nicio obligație privind tratamentul 

național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru sucursale 

(este necesară constituirea). 

 

 

D. Industria producătoare 

 

EU:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentru persoane juridice controlate
12

 de către persoane fizice sau 

juridice dintr-o țară din afara UE, care reprezintă mai mult de 5% din importurile de 

petrol sau gaze naturale ale Uniunii Europene. Nicio obligație privind tratamentul 

național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru sucursale 

(este necesară constituirea). 

 

HR:Cerința de reședință pentru edituri, poligrafie și reproducerea înregistrărilor pe 

suporți. 

 

IT:Proprietarii de edituri și tipografii, precum și editorii trebuie să fie cetățeni ai unui 

stat membru al UE. Societățile trebuie să aibă sediul într-un stat membru al UE. 

 

SE:Proprietarii de publicații periodice care sunt tipărite și publicate în Suedia, care 

sunt persoane fizice, trebuie să aibă reședința în Suedia sau să fie cetățeni ai SEE. 

Proprietarii de astfel de publicații periodice, care sunt persoane juridice trebuie să fie 

stabiliți în SEE. Publicațiile periodice care sunt tipărite și publicate în Suedia, precum 

și înregistrările tehnice, trebuie să aibă un editor responsabil, care să fie domiciliat în 

Suedia. 

 

Pentru producția, transportul și distribuția pe cont propriu de energie electrică, gaze 

naturale, abur și apă caldă
13

 (cu excepția producției de energie electrică pe bază 

nucleară) 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentru producția de energie electrică, transport și distribuție a 

energiei electrice pe cont propriu și producția de gaz și distribuția combustibililor 

gazoși. 

 

Pentru producția, transportul și distribuția aburului și a apei calde 
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UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentru persoane juridice controlate
14

 de către persoane fizice sau 

juridice dintr-o țară din afara UE, care reprezintă mai mult de 5% din importurile de 

petrol sau gaze naturale ale Uniunii Europene. Nicio obligație privind tratamentul 

național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru sucursale 

(este necesară constituirea). 

 

FI:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentruproducția, transportul și distribuția aburului și a apei calde. 

 

1. Servicii pentru întreprinderi 

Servicii profesionale 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul cel mai favorabil în 

ceea ce privește consilierea juridică și serviciile de documentare și certificare juridică 

furnizate de membri ai profesiei juridice cărora le-au fost încredințate funcții publice, 

cum ar fi notarii, "huissiers de justice" (executori judecătorești) sau alți "officiers 

publics et ministériels" (funcționari publici și judiciari), și cu privire la serviciile 

oferite de către executorii judecătorești, care sunt numiți printr-un act oficial al 

guvernului. 

 

EU: În vederea practicării dreptului intern (UE și statele membre), este necesar 

accesul deplin înbarou, fapt ce este supus unei cerințe de cetățenie și / sau cerinței de 

ședere. 

 

AT:În ceea ce privește serviciile juridice, participarea avocaților străini (care trebuie 

să dețină toate calificările în țara lor de origine) la capitalul social al unui birou de 

avocatură, precum șicota-parte a acestora din veniturile din exploatare nu poate depăși 

25 %. Aceștia nu pot avea oinfluență decisivă în procesul de luare a deciziilor. Pentru 

investitorii minoritari străini saupersonalul lor calificat, furnizarea de servicii juridice 

este autorizată numai în ceea ce priveștedreptul internațional public și dreptul 

jurisdicției în cadrul căreia sunt calificați să practicemeseria de avocat; furnizarea de 

servicii juridice în ceea ce privește dreptul intern (al UE și alstatului membru), 

inclusiv reprezentarea în instanță, necesită admiterea deplină în barou, careeste supusă 

condiției privind cetățenia. 

 

În ceea ce privește serviciile de contabilitate, evidență contabilă, audit și consultanță 

fiscală, participarea la capitalul social și drepturile de vot ale persoanelor abilitate să 

exercite profesia în conformitate cu dreptul internaționalnu poate depăși 25%. 

 

Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentru serviciile medicale (cu excepția serviciilor stomatologice 

și serviciilor psihologilor și psihoterapeuților) și serviciile veterinare. 

 

BG: În ceea ce privește serviciile juridice, unele tipuri de statuturi juridice 
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(„advokatsko sadrujie” și „advokatsko drujestvo”) sunt rezervate avocaților admiși pe 

deplin în barou în Bulgaria. Pentru servicii de mediere este necesară șederea 

permanentă. În ceea ce privește serviciile de impozitare se aplică condiția cetățeniei 

UE.În ceea ce privește serviciile de arhitectură, planificare urbană și peisagistică, 

serviciile de inginerie și serviciile de inginerie integrată, persoanele fizice și juridice 

străine care dețin o competență recunoscută de designer atestată printr-o licență în 

conformitate cu legislația lor națională pot supraveghea și proiecta lucrări în Bulgaria 

în mod independent doar după ce au câștigat o procedură de concurs și au fost 

selectate în calitate de contractanți în condițiile și în conformitate cu procedura 

instituită prin Legea privind achizițiile publice; pentru proiecte de importanță 

națională sau regională, investitorii din Republica Moldova trebuie să acționeze în 

parteneriat cu, sau în calitate de subcontractanți ai, investitorilor locali. În ceea ce 

privește servicii de arhitectură, planificarea urbană și peisagistică, se aplică condiția 

cetățeniei. Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentru serviciile de moașe și serviciile oferite de asistente 

medicale, fizioterapeuți și personal paramedical. 

 

DK:Auditorii străini pot încheia parteneriate cu contabilii danezi autorizați de stat, 

după obținerea permisiunii de la Agenția daneză de Comerț și aCompaniilor. 

 

FI:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate cu privire la serviciile aferente serviciilor de sănătate și sociale 

finanțate din fonduri publice sau private (și anume, medicale, inclusiv serviciile 

psihologilor și stomatologice; serviciile prestatede moașe, de fizioterapeuți și personal 

paramedical). 

 

FI: În ceea ce privește serviciile de audit, cerința referitoare la reședință pentru cel 

puțin unul dintre auditorii unei societăți finlandeze cu răspundere limitată. 

 

FR:În ceea ce privește serviciile juridice, unele tipuri de statuturi juridice 

(„association d'avocats” și „société en participation d'avocat”) sunt rezervate 

avocaților admiși pe deplin în baroul francez. În ceea ce privește serviciile de 

arhitectură, serviciile medicale (inclusiv serviciile psihologilor) și serviciile 

stomatologice, serviciile prestate de moașe și serviciile prestate de asistenți medicali, 

fizioterapeuți și personal paramedical, investitorii străini au acces doar la formele 

juridice „société d'exercice liberal” ((sociétés anonymes, sociétés à responsabilité 

limitée ou sociétés en commandite par actions)și „société civile professionnelle”. 

Condiția de cetățenie și reciprocitate cu privire la serviciile veterinare. 

 

EL: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul cel mai favorabil cu 

privire la tehnicienii dentari. Pentru a obține o licență de auditor statutar, precum și în 

serviciile veterinare, este necesară cetățenia UE. 

 

ES:Auditorii statutari și consilierii în domeniulproprietății industrialefac obiectul unei 

condiții de cetățenie a UE. 

 

HR:Neconsolidat, cu excepția consultanței privind țara de origine, dreptul extern și 

cel internațional. Reprezentarea părților în fața instanțelor poate fi practicată numai de 

către membrii Consiliului Baroului din Croația (titlul croat "odvjetnici"). Pentru 

calitatea de membru în Consiliul Baroului este impusă cerința de cetățenie. În cadrul 



unei proceduri care implică elemente internaționale, părțile pot fi reprezentate în fața 

instanțelor de arbitraj Ŕinstanțe ad-hoc de către avocații care sunt membri ai 

barourilor din alte țări. 

 

Pentru a furniza servicii de audit este necesară o licență. Persoanele fizice și juridice 

pot furniza servicii de arhitectură și de inginerie, cu aprobarea Camerei Arhitecților 

Croată și Camerei de Ingineri Croată, respectiv. 

 

Toate persoanele care prestează servicii direct pacienților / tratează pacienți au nevoie 

de o licență de la camera profesională. 

 

HU: Stabilirea ar trebui să îmbrace forma unei parteneriat cu un avocat ( gyvéd) sau 

cu un birou de avocatură ( gyvédi iroda) maghiar sau cu o reprezentanță 

maghiară.Pentru prestarea serviciile veterinare se aplică cerința de reședință pentru 

cetățenii non-SEE. 

 

LV: În societățile comerciale de auditori autorizați, auditorii autorizați sau societățile 

comerciale de auditori autorizați din UE sau SEE trebuie să dețină peste 50 % din 

acțiunile de capital care dau drept de vot. 

 

LT:În ceea ce privește serviciile de audit, cel puțin ¾ din acțiunile unei societăți de 

audit trebuie să aparțină unor auditori sau societăți de audit din UE sau SEE. 

 

PL:În timp ce avocații din UE au la dispoziție și alte tipuri de statuturi juridice, 

avocații străini au acces doar la statuturile juridice de parteneriat înregistrat și 

societate în comandită simplă. Pentru prestarea serviciile veterinare se aplică cerința 

de cetățenie a UE. 

 

SK: Pentru a furniza servicii de arhitectură, servicii de inginerie și servicii veterinare 

se impune condiția de ședere. 

 

SE:În domeniul serviciilor juridice, admiterea în barou este necesară numai pentru 

utilizarea titlul suedez "advokat"și este supusă unei cerințe de reședință. Există o 

cerință de reședință pentru lichidatori. Autoritatea competentă poate acorda o 

derogare de la această obligație. Există cerințe SEE legate de numirea unui certificator 

a unui plan economic. Este necesară reședință SEE pentru prestarea serviciilor de 

audit. 

 

Servicii de cercetare și dezvoltare 

 

UE:Pentru serviciile de cercetare și dezvoltare finanțate public, pot fi acordate 

drepturi și/sau autorizații exclusive numai resortisanților UE și persoanelor juridice 

din UE care au sediul în UE. 

 

Servicii de închiriere/leasing fără operatori 

 

A. Referitoare la nave: 

 

LT:Navele trebuie să fie deținute de persoane fizice lituaniene sau de societăți cu 

sediul în Lituania. 



 

SE:În caz de interese de proprietate moldovenești într-o navă, pentru a arbora 

pavilionul suedez trebuie demonstratădovada influenței dominante a operatorilor 

suedezi. 

 

B. Referitoare la aeronave: 

 

UE:În ceea ce privește închirierea și leasingul de aeronave, deși pot fi acordate 

derogări pentru contractele de leasing pe termen scurt, aeronavele trebuie să aparțină 

fie unor persoane fizice care îndeplinesc criterii specifice privind cetățenia, fie unor 

persoane juridice care îndeplinesc criterii specifice privind proprietatea asupra 

capitalului și controlul acestuia (inclusiv cetățenia directorilor). 

 

Alte servicii pentru întreprinderi 

 

UE, cu excepția HU și SE: Nicio obligație privind tratamentul naționalși tratamentul 

cel mai favorabil pentru serviciile de furnizare de personal de asistență la domiciliu, 

alți lucrători în comerț sau industrie, asistență medicală și alttip de personal. Este 

nevoie de reședință sau prezență comercială și pot exista cerințe privind cetățenia. 

 

UE, cu excepția BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: Condițiile de 

cetățenie și cerința de reședință pentru serviciile de plasare și serviciile de furnizare de 

personal. 

 

UE, cu excepția AT și SE: Nicio obligație privind tratamentul naționalși tratamentul 

cel mai favorabil pentru serviciile de investigație. Este nevoie de reședință sau 

prezență comercială și pot exista cerințe de cetățenie. 

 

AT:În ceea ce privește serviciile de plasare și agențiile de intermediere a forței de 

muncă, autorizațiile pot fi acordate doar persoanelor juridice care își au sediul în SEE, 

iar membrii consiliului de administrație sau asociații/acționarii administratori 

împuterniciți să reprezinte persoana juridică trebuie să fie cetățeni SEE și trebuie să 

fie domiciliați în SEE. 

 

BE:O societate cu sediul central în afara SEE trebuie să dovedească că aceasta 

furnizează servicii de plasare în țara sa de origine. În ceea ce privește serviciile de 

securitate, cerințele privind deținerea cetățeniei UE și privind reședința în UE se 

aplică pentru personalul de conducere. 

 

BG:Este necesară cetățenie pentru activități în domeniul fotografiilor aeriene și 

pentru geodezie, cadastru, topografie și cartografie. Nicio obligație privind 

tratamentul naționalși tratamentul cel mai favorabil pentru servicii de plasare și de 

asigurare de personal, servicii de plasare; servicii de asigurare de personal de 

secretariat; servicii de investigații; servicii de securitate, servicii de testări și analize 

tehnice; servicii pe bază de contract pentru repararea și dezasamblarea echipamentelor 

la zăcămintele de petrol și gaze. Nicio obligație privind tratamentul naționalși 

tratamentul cel mai favorabil pentru traducerea și interpretare oficială. 

 

DN: Cerință decetățenie pentru interpreții autorizați. 

 



DK: În ceea ce privește serviciile de securitate, pentru personalul de conducere și 

majoritatea membrilor consiliului de administrație se aplică cerința dereședința și 

condiția de cetățenie. Nicio obligație privind tratamentul naționalși tratamentul cel 

mai favorabil pentrufurnizarea de servicii de pază în aeroporturi. 

 

EE:Nicio obligație privind tratamentul naționalși tratamentul cel mai favorabil 

pentruserviciile de securitate. Cerință dedeținere a cetățeniei UE pentru traducătorii 

autorizați. 

 

FI: Pentru traducătorii autorizați este necesară reședința în SEE. 

 

FR:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește acordarea de drepturi în domeniul serviciilor 

de plasare. 

 

FR:Investitorii străini sunt obligați să deținăo autorizație specifică pentru servicii de 

explorare și prospectare pentru serviciile științifice și tehnice de consultanță. 

 

HR:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentru servicii de plasare; servicii de investigații și 

securitate. 

 

IT:În scopul obținerii autorizației necesară pentru a furniza servicii de pază și 

securitate este necesară cetățeniași reședința italiană sau a UE. Proprietarii societăților 

de editură și tipografie, precum și editorii trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al 

UE. Societățile trebuie să aibă sediul într-un stat membru al UE. Nicio obligație 

privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai 

favorizate pentru agenții de colectare și servicii de raportare a creditului. 

 

LV:În ceea ce privește serviciile de investigație, pot obține o licență doar societățile 

în cazul cărora directorul și fiecare persoană care deține o funcție administrativă în 

cadrul societății sunt cetățeni ai UE sau ai SEE. În ceea ce privește serviciile de 

securitate, pentru obținerea unei licențe, cel puțin jumătate din capitalul social trebuie 

să fie în posesia unor persoane fizice și juridice din UE sau SEE. 

 

LT: Activitatea de prestare de servicii de securitate poate fi întreprinsă doar de 

persoane care dețin cetățenia unei țări din Spațiul Economic European sau din NATO. 

 

PL: În ceea ce privește serviciile de investigație, licența profesională poate fi acordată 

unei persoane care deține cetățenia poloneză sau unui cetățean al unui alt stat membru 

al UE, al SEE sau al Elveției. În ceea ce privește serviciile de securitate, licența 

profesională poate fi acordată unei persoane care deține cetățenia poloneză sau unui 

cetățean al unui alt stat membru al UE, al SEE sau al Elveției. Cerință dedeținere a 

cetățeniei UE pentru traducătorii autorizați. Condiție de deținere a cetățeniei 

polonezepentru a oferi servicii fotografice aeriene și pentru redactorii-șefide ziare și 

reviste. 

 

PT:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate pentru servicii de investigații. Investitoriipotpresta servicii de 

agenții de recuperare și servicii de raportare a creditului numai dacă dețin cetățenia 



UE. Cerință de cetățenie pentru personalul specializat pentru serviciile de securitate. 

 

SE:Cerința de reședință pentru editori și proprietari de edituri și poligrafii. Numai 

poporul Sami poate deține și exploata întreprinderi de creștere a renilor. 

 

SK: În ceea ce privește serviciile de investigație și serviciile de securitate, pot fi 

acordate licențe doar dacă nu există niciun risc în materie de securitate și dacă toți 

membrii personalului de conducere sunt cetățeni ai UE, SEE sau Elveția. 

 

3. Servicii de distribuție 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește distribuția de arme, muniții și explozivi. 

 

UE:În unele țări, pentru a opera o farmacie și pentru a opera în calitate de 

tutungerii,se aplicăcondiția de cetățenie și cerința dereședință. 

 

FR:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește acordarea de drepturi exclusive în domeniul 

comerțului cu amănuntul cu tutun. 

 

FI:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește distribuția de alcool și produse farmaceutice. 

 

AT:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește distribuția de produse farmaceutice. 

 

BG:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește distribuția debăuturi alcoolice, produse 

chimice, tutun și produse din tutun, produse farmaceutice, articole medicale și 

ortopedice; arme, muniții și echipament militar; petrol și produse petroliere, gaze, 

metale prețioase, pietre prețioase. 

 

DE: Numai persoanelor fizice pot oferi servicii de vânzare cu amănuntul de produse 

farmaceutice și produse medicale specifice către public. Pentru a obține o licență de 

farmacist și / sau pentru a deschide o farmacie pentru vânzarea cu amănuntul a 

produselor farmaceutice și a anumitor produse medicale către public se aplică cerința 

de reședință. Cetățenii altor țări sau persoanele care nu au promovat examenul de 

farmacie german pot obține doar o licență pentru a prelua o farmacie care a existat 

deja în timpul ultimelor trei ani. 

 

HR:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește distribuția de produse din tutun. 

 

 

6. Servicii de mediu 

 

EU: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește furnizarea de servicii referitoare la 

colectarea, tratarea și distribuția apei pentru utilizatorii casnici, industriali, 



comercialiși alții, inclusiv furnizarea de apă potabilă și gospodărirea apelor. 

 

 

7. Servicii financiare
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UE: Numai firmele cu sediul social în Uniunea Europeană pot acționa ca depozitare 

ale activelor fondurilor de investiții. Stabilirea unei societăți de administrare 

specializate cu sediul central și sediul social în același stat membru este necesară 

pentru realizarea activităților de administrare a fondurilor comune de plasament și a 

societăților de investiții. 

 

AT:Licența pentru o sucursală a asigurătorilor străini este refuzată în cazul în care 

asigurătorul străin nu are o formă juridică corespunzătoare sau comparabilă cu cea de 

societate pe acțiuni sau o asociație de asigurări reciproce. Managementul unei 

sucursale trebuie să cuprindă două persoane fizice cu reședința în Austria. 

 

BG:Asigurările de pensie se implementează prin participarea la societățile de 

asigurare înregistrate acreditate pentru pensii. Este necesar ca președintele consiliului 

director și președintele consiliului de administrație să aibă domiciliul permanent în 

Bulgaria. Înainte de a stabili o sucursală sau o agenție cu scopul de a oferi anumite 

clase de asigurări, un asigurător străin trebuie să fi fost autorizat să practice în aceleași 

clase de asigurări în țara sa de origine. 

 

CY:Numai membrii (brokerii) Bursei de valori cipriote pot efectuaactivități legate de 

brokerajul valorilor mobiliare în Cipru. O societate de brokeraj poate deveni membră 

a Bursei de valori cipriote numai dacă a fost înființată și înregistrată conform 

legislației privind societățile din Cipru(nu se acceptă sucursale). 

 

EL:Dreptul de stabilire nu include crearea de reprezentanțe sau de alte tipuri de 

prezență permanentă a societăților de asigurare, cu excepția cazului în care aceste 

unități sunt înființate ca agenții, sucursale sau sedii centrale. 

 

ES:Înainte de a înființa o sucursală sau agenție pentru a oferi anumite clase de 

asigurări, un asigurator străin trebuie să fi fost autorizată să funcționeze în aceleași 

clase de asigurări în țara sa de origine. 

 

HU:Sucursalele instituțiilor străine nu sunt autorizate să furnizeze servicii de 

administrare a activelor pentru fondurile de pensii private sau de management de 

capital de risc. Consiliul de administrație al unei instituții financiare trebuie să includă 

cel puțin doi membri care sunt cetățeni maghiari, rezidenți în sensul reglementărilor 

relevante privind schimbul valutar, și să aibă rezidență permanentă în Ungaria timp de 

cel puțin un an. 

 

IE:În cazul schemelor de investiții colective constituite ca trusturi unitare și societăți 

cu capital variabil (altele decât organisme de plasament colectiv în valori mobiliare 

transferabile, OPCVM), mandatarul/depozitarul și societatea de gestiune trebuie să fie 
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 Se aplică limitarea orizontală privind diferența de tratament între sucursale și filiale. Sucursalele 

străine pot primi o autorizație doar pentru a-și desfășura activitatea pe teritoriul unui stat membru în 

condițiile prevăzute în legislația relevantă a statului membru respectiv și, prin urmare, li se poate 

solicita să îndeplinească un anumit număr de cerințe prudențiale specifice. 



constituiți în Irlanda sau în alt stat membru al Uniunii Europene (nu se acceptă 

sucursale). În cazul unei societăți în comandită simplă pentru investiții, cel puțin un 

partener general trebuie să fie constituit în Irlanda.Pentru a deveni membru al bursei 

de valori în Irlanda, o entitate trebuie fie (a) să fie autorizată în Irlanda, ceea ce 

necesită constituirea acesteia sau participarea într-un parteneriat cu sediul 

central/înregistrat în Irlanda, fie (b) să fie autorizată în alt stat membru al Uniunii 

Europene conform Directivei CE privind serviciile de investiții. 

 

PT:Administrarea fondurilor de pensii poate fi realizată numai de societăți 

specializate înregistrate în acest scop în Portugalia și de societăți de asigurare stabilite 

în Portugalia și autorizate să practice servicii de asigurări de viață sau de către entități 

autorizate să administreze fonduri de pensii în alte state membre ale UE. 

 

Pentru a stabili o sucursală în Portugalia, societățile de asigurări străine trebuie să facă 

dovada unei experiențe operaționale prealabile de cel puțin cinci ani. Activitățile de 

intermediere în asigurări sunt interzisefilialele directe, această activitate este rezervată 

societăților constituite în conformitate cu legislația unui stat membru al Uniunii 

Europene. 

 

FI: Pentru societățile de asigurări care oferă asigurări obligatorii de pensie: cel puțin 

jumătate din fondatorii, membrii consiliului de administrație și ai consiliului de 

supraveghere trebuie să aibă reședința în UE, cu excepția cazului în care autoritățile 

competente acordă o derogare de la această cerință. 

 

Pentru alte tipuri de societăți de asigurări decât cele care oferă asigurări obligatorii de 

pensie: cerința privind reședința pentru cel puțin un membru al consiliului de 

administrație și al consiliului de supraveghere. 

 

Agentul general al unei companii de asigurări din Republica Moldova trebuie să aibă 

reședința în Finlanda, cu excepția cazului în care societatea are sediul central în UE. 

 

Asigurătorii străini nu pot obține o licență în Finlanda ca sucursală pentru încheierea 

de asigurări de pensii statutare. 

 

Pentru servicii bancare: Cerința de reședință pentru cel puțin unul dintre fondatori, un 

membru al consiliului de administrație și consiliului de supraveghere, directorul 

general și persoana care are dreptul de a semna din numele unei instituții de credit. 

 

IT:Pentru a fi autorizată să gestioneze sistemul de decontare a valorilor mobiliare, cu 

o stabilire în Italia, o societatetrebuie să fie constituită în Italia (nu se acceptă 

sucursale). Pentru a fi autorizatăsă gestioneze serviciile depozitarului central de valori 

mobiliare, cu o stabilire în Italia, o societate trebuie să fie constituită în Italia (nu se 

acceptă sucursale). În cazul sistemelor colective de plasament altele decât OPCVM 

armonizate în conformitate cu legislația UE, mandatarul/depozitarultrebuie să fie 

constituit în Italia sau în alt stat membru al Comunității Europene și stabilit printr-o 

sucursală în Italia. Societățile de administrare a OPCVM-urilor care nu sunt 

armonizate în conformitate cu legislațiile Uniunii Europene, de asemenea, trebuie să 

fie constituite în Italia (nu se acceptă sucursale).Numai băncile, societățilede 

asigurări, societățile de investiții și societățile de administrare a OPCVM-urilor 

armonizate în conformitate cu legislația UE, cu sediulsocial în Uniunea Europeană, 



precum și OPCVM-urile constituite în Italia, pot desfășura activități de gestionare 

afondurilor de pensii. La prestarea activității de vânzare la domiciliu, intermediarii 

trebuie să recurgă la agenți de vânzări de servicii financiare autorizațiînscriși în 

registrul Italian. Reprezentanțele intermediarilor străini nu pot efectua activități de 

promovare a serviciilor de investiții. 

 

LT: Pentru gestionarea activelor este necesară constituirea unei societăți de 

gestionare specializată (nu se acceptă sucursale). 

 

Numai firmele care au sediul social sau sucursale în Lituania pot acționa ca depozitari 

de fonduri de pensii. 

 

Numai băncile cu sediul social sau o sucursală în Lituania și autorizate să furnizeze 

servicii de investiții în statul membru sau în statul Spațiul Economic European pot 

acționa ca depozitari de active ale fondurilor de pensii. 

 

PL: Pentru intermediarii în asigurări este necesar constituirea unei societăți locale (nu 

se acceptă sucursale). 

 

SK:Cetățenii străini pot înființa o societate de asigurări, sub forma unei societăți pe 

acțiuni, sau pot desfășura activități de asigurare prin filiale lor cu sediul social în 

Slovacia (nu se acceptă sucursale). 

 

Serviciile de investiții în Slovacia pot fi furnizate de bănci, societăți de investiții, 

fonduri de investiții și dealerii de valori mobiliare care au o formă juridică de 

societate pe acțiuni cu capital social în conformitate cu legea (nu se acceptă 

sucursale). 

 

SE:Întreprinderile de brokeraj de asigurare care nu sunt constituite în Suedia pot fi 

stabilite numai printr-o sucursală. 

 

Fondatorul unei bănci de economii trebuie să fie o persoană fizică rezidentă în 

Uniunea Europeană. 

 

 

8. Servicii de sănătate, sociale și de învățământ 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile de sănătate, sociale și de învățământ 

finanțate din fonduri publice. 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate cu privire la alte servicii de sănătate umană finanțate din fonduri 

private. 

 

UE:În ceea ce privește serviciile de învățământ finanțate din fonduri private, se pot 

aplica condițiile privindcetățenia pentru majoritatea membrilor consiliului de 

administrație. 

 

UE (cu excepția NL, SE și SK): Nicio obligație privind tratamentul național și 



tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate cu privire la furnizarea de 

alte servicii de învățământ finanțate din fonduri private, ceea ce înseamnă altele decât 

cele clasificate ca fiind servicii de învățământ primar, secundar, superior și pentru 

adulți. 

 

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK:Nicio obligație privind 

tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate în 

ceea ce priveștefurnizarea de servicii sociale finanțate din fonduri private, altele decât 

servicii legate de casele de odihnă și reabilitare și casele de bătrâni. 

 

FI:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile de sănătate și cele sociale finanțate 

din fonduri private. 

 

BG:Instituțiile de învățământ superior străine nu își pot deschide propriile diviziuni 

pe teritoriul Republicii Bulgaria. Instituțiile de învățământ superior străine pot 

deschide facultăți, departamente, institute și colegii în Bulgaria doar în cadrul 

structurii instituțiilor de învățământ superior bulgare și în cooperare cu ele. 

 

EL:În ceea ce privește serviciile de învățământ superior, nicio obligație privind 

tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru 

înființarea instituțiilor de învățământ care acordă diplome de stat recunoscute. 

Condiție de cetățenie UE se aplică pentru proprietarii și majoritatea membrilor 

consiliului, precum și pentru profesorii din școlile private primare și secundare 

fondate. 

 

HR:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește învățământul primar. 

 

SE: Își rezervă dreptul de a adopta și de a menține orice măsură cu privire la 

furnizorii de servicii de învățământ, care sunt autorizați de către autoritățile publice în 

ceea ce priveștefurnizarea serviciilor de învățământ. Această rezervă se aplică 

furnizorilor de servicii de învățământ finanțate din fonduri publice și private, cu o 

anumită formă de ajutor de stat, printre altele, furnizorilor de servicii de învățământ 

recunoscute de stat, furnizorilor de servicii de învățământ sub supravegherea de stat 

sau învățământul care conferă dreptul la ajutor pentru studii. 

 

UK:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate în ceea ce priveștefurnizarea serviciilor de ambulanță cu 

finanțare privată sau serviciilor de îngrijire medicalăla domiciliu cu finanțare privată, 

altele decât serviciile spitalicești. 

 

 

9. Servicii de turism și servicii conexe 

 

BG, CY, EL, ES, FR:Condiția de cetățenie pentru ghizii turistici. 

 

BG:Pentru serviciile de hoteluri, restaurante și catering (cu excepția catering în 

serviciile de transport aerian), este necesară constituirea (nu se acceptă sucursale). 

 



HR:Locația în domeniile de interes deosebit istoric și artistic protejate și în parcuri 

naționale sau peisagistice este supusă aprobării de către Guvernul Republicii Croația. 

 

IT:Ghizii turistici din țările non-UE trebuie să obțină o licență specifică. 

 

 

10. Servicii recreative, culturale și sportive 

Servicii ale agențiilor de știri și ale agențiilor de presă 

 

FR:Participarea străină în societățile existente care publică de publicații în limba 

franceză nu poate depăși 20 la sută din capitalul sau din drepturile de vot în cadrul 

societății. În ceea ce privește agențiile de presă, tratamentul național pentru stabilirea 

persoanelor juridice este supus condiției de reciprocitate. 

 

Servicii sportive și alte servicii de recreative 

 

UE: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile de jocuri de noroc și pariuri. 

Pentru securitatea juridică, se clarifică faptul că nu se acordă accesul pe piață. 

 

AT: În ceea ce privește serviciile școlilor de schi și serviciile de ghizi montani, 

directorii administrativi ai persoanelor juridice trebuie să fie cetățeni ai SEE. 

 

Biblioteci, arhive, muzee și alte servicii culturale 

 

BE, FR, HR, IT: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza 

clauzei națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește bibliotecile, arhivele, muzeele 

și alte servicii culturale. 

 

 

11. Transport 

Transport maritim 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul cel mai favorabil 

pentru stabilirea unei societăți înregistrate cu scopul de a exploata o flotă sub 

pavilionul național al statului de stabilire. 

 

FI:Pentru serviciile auxiliare transportului maritim, serviciile pot fi furnizate numai 

de către navele exploatate sub pavilion finlandez. 

 

HR:Pentru servicii auxiliare transportului maritim este necesar ca persoană juridică 

străină să stabilească o societateîn Croația căreia să i se acorde o concesiune de către 

autoritatea portuară, în urma unei proceduri de licitație publică. Numărul de furnizori 

de servicii poate fi limitatîn funcție de limitele capacității portului. 

 

Transport pe căile navigabile interioare
16

 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 
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 Inclusiv servicii auxiliare transportului pe că ile navigabile interioare. 



celei mai favorizate în ceea ce privește transportul național de cabotaj. Măsurile 

bazate pe acordurile existente sau viitoare privind accesul la căile navigabile 

interioare (inclusiv acordurile cu privire la calea Rin-Main-Dunăre) rezervă unele 

drepturi de trafic pentru operatorii cu sediul în țările în cauză și care îndeplinesc 

criteriile de cetățenie în ceea ce privește proprietatea. Face obiectul regulamentelor de 

punere în aplicare a Convenției de la Mannheim privind navigația pe Rin. 

 

AT, HU:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentru stabilirea unei societăți înregistrate cu scopul de a 

exploata o flotă sub pavilionul național al statului de stabilire. 

 

AT:În ceea ce privește căile navigabile interioare, se acordă concesii doar persoanelor 

juridice din SEE și peste 50% din capitalul social, drepturile de vot și majoritatea în 

consiliile de conducere sunt rezervate cetățenilor SEE. 

 

HR:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentrutransportul pe căi navigabile interioare. 

 

Servicii de transport aerian 

 

UE:Condițiile care reglementează accesul reciproc la piețe în sectorul transportului 

aerian vor fi abordate în Acordul între Uniunea Europeană și statele membre ale 

acesteia și Republica Moldova privind înființarea unui spațiu aerian comun. 

 

UE: Aeronavele utilizate de un transportator aerian din Uniunea Europeană trebuie să 

fie înregistrate în statul membru al Uniunii Europene care a acordat licență 

transportatorului în cauză sau într-un alt stat din Uniunea Europeană. În ceea ce 

privește închirierea aeronavelor cu echipaj, aeronavele trebuie să fie proprietatea fie a 

unor persoane fizice care îndeplinesc criterii specifice privind cetățenia, fie a unor 

persoane juridice care îndeplinesc criterii specifice privind proprietatea asupra 

capitalului și controlul acestuia. 

 

UE:În ceea ce privește serviciile privind sistemele informatizate de rezervare (SIR), 

atunci când transportatorii aerieni din Uniunea Europeană nu beneficiază de un 

tratament echivalent
17
cu cel acordat în Uniunea Europeană de furnizorii de servicii 

SIR din afara Uniunii Europene sau atunci când furnizorii de servicii SIR din Uniunea 

Europeană nu beneficiază de un tratament echivalent cu cel acordat în Uniunea 

Europeană de transportatorii aerieni din țări terțe, se pot lua măsuri de acordare a unui 

tratament echivalent de către furnizorii de servicii SIR din Uniunea Europeană către 

transportatorii aerieni din țări terțe sau respectiv, de către transportatorii aerieni din 

Uniunea Europeană către furnizorii de servicii SIR din țări terțe. 

 

Transport feroviar 

 

HR:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate pentrutransportul de călători și de marfă, precum șipentru 

servicii de împingere și de tractare. 
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 Tratamentul echivalent implică un tratament nediscriminatoriu al transportatorilor aerieni din 

Uniunea Europeană și al furnizorilor de servicii SIR din Uniunea Europeană. 



 

Transport rutier 

 

UE: Pentru operațiunile de cabotaj este necesară constituirea (nu se acceptă 

sucursale). Se aplică cerința de reședință pentru managerul de transport. 

 

AT:Pentru transportul de pasageri și de marfă, drepturi și / sau autorizații exclusive 

pot fi acordate numai pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene și 

persoanelor juridice din Uniunea Europeană care au sediul în Uniunea Europeană. 

 

BG:Pentru transportul de pasageri și de marfă, drepturi și / sau autorizații exclusive 

pot fi acordate numai pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene și 

persoanelor juridice din Uniunea Europeană care au sediul în Uniunea Europeană. 

Este necesarăconstituirea. Se aplică condiția de cetățenie a UE pentru persoanele 

fizice. 

 

EL:În scopul exercităriiprofesiunii de operator de transport rutier de mărfuri este 

necesarăo licență elenă. Licențele sunt acordate în condiții nediscriminatorii. 

Operatorii de transport rutier de mărfuri stabiliți în Grecia pot utiliza numai vehicule 

înmatriculate în Grecia. 

 

FI: Pentru a furniza servicii de transport rutier este necesară oautorizare, lucru care nu 

se extinde la vehiculele înmatriculate în străinătate. 

 

FR:Investitorii străini nu sunt autorizați să furnizeze servicii de autocar interurbane. 

 

LV:Pentru serviciile de transport de călători și de marfă este necesară o autorizație, 

care nu se extinde la vehiculele înmatriculate în străinătate. Entitățile stabilite sunt 

obligate să utilizeze vehicule înregistrate în țară. 

 

RO:În vederea obținerii unei licențe,operatorii de transport rutier de marfă și de 

transport rutier de călători pot folosi numai vehicule înmatriculate în România, 

deținute și folosite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului. 

 

SE:În scopul exercităriiprofesiunii de operator de transport rutier este necesară o 

licență suedeză. Criteriile pentru a primi o licență de taxi includ faptul că societatea a 

desemnat o persoană fizică care să acționeze în calitate de manager de transport (o 

cerință de reședință de facto - a se vedea rezerva suedeză pe tipuri de prezențe 

comerciale).Criteriile pentru a primi o licență pentru alte tipuri de operator de 

transport rutier solicită ca societatea să fie stabilită în UE, să aibă un sediu, situat în 

Suedia și să-și fi desemnat o persoană fizică care să acționeze în calitate de manager 

de transport și care trebuie să fie rezident în UE.Licențele sunt acordate în condiții 

nediscriminatorii, cu excepția faptului că operatorii de servicii de transport rutier de 

marfă și de călători pot, ca regulă generală, folosi numai vehicule înregistrate în 

registrul național al traficului rutier. În cazul în care un vehicul este înmatriculat în 

străinătate, deținut de o persoană fizică sau juridică a cărei reședință principală este în 

străinătate și este adus în Suedia pentru uz temporar, vehiculul poate fi utilizat 

temporar în Suedia. Utilizarea temporară este de obicei definită de către Agenția de 

transport suedeză în sensul de nu mai mult de un an. 

 



 

14. Servicii de energie 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul cel mai favorabil în 

ceea ce privește persoanele juridice din Republica Moldova controlate
18

de persoane 

fizice sau juridice dintr-o țară care reprezintă peste 5% din importurile de petrol sau 

de gaze naturale ale UE
19

, cu excepția cazului în care UE oferă accesul complet la 

acest sector persoanelor fizice sau juridice din această țară, în contextul unui acord de 

integrare economică încheiat cu țara respectivă. 

 

UE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizateproducerea de energie electrică pe bază nucleară și cu privire la 

prelucrarea combustibilului nuclear. 

 

UE: Certificarea unui operator al sistemului de transmisie care este controlat de o 

persoană fizică sau juridică/de persoane fizice sau juridice dintr-o țară terță sau din 

țări terțe poate firefuzată în cazul în care operatorul nu a demonstrat că acordarea 

certificării nu va presupune unrisc pentru securitatea aprovizionării cu energie într-un 

stat membru și/sau în UE, înconformitate cu articolul 11 din Directiva 2009/72/CE a 

Parlamentului European și aConsiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune 

pentru piața internă a energiei electrice șicu articolul 11 din Directiva 2009/73/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie2009 privind normele comune 

pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. 

 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 

PT, RO, SK, SI, SE, UK:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul 

pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile de transport 

al combustibilului prin conducte, altele decât serviciile de consultanță. 

 

BE, LV:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei 

națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile de transport al gazelor 

naturale prin conducte, altele decât serviciile de consultanță. 

 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK:Nicio obligație privind tratamentul național și 

tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile 

conexe distribuției de energie electrică, altele decât serviciile de consultanță. 

 

SI:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile conexe distribuției de energie 

electrică, altele decât serviciile conexe distribuției de gaz. 

 

CY:Își rezervă dreptul de a solicita reciprocitate pentru acordarea de licențe în 
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 O persoană juridică  este controlată  de o altă persoană fizică sau juridică/alte persoane fizice sau 

juridice dacă aceasta/acestea din urmă are/au competența să desemneze majoritatea directorilor săi sau 

să dirijeze în alt mod legal activitățile acesteia. În special, deținerea unui volum de peste 50 % din 

participarea la capitalul propriu al unei persoane juridice se consideră a fi deținerea controlului. 
19

 Pe baza cifrelor publicate de Direcția Generală Energie în cel mai recent EU energy statistical 

pocketbook: importurile de țiței exprimate în greutate, importurile de gaze naturale exprimate în putere 

calorică. 



legătură cuactivitățile de prospectare, explorare și extracție de hidrocarburi. 

 

 

15. Alte servicii care nu sunt incluse în altă parte 

 

PT:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile legate de vânzarea de echipamente 

sau pentru atribuirea unui brevet. 

 

SE:Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii 

celei mai favorizate în ceea ce privește serviciile de înmormântare, incinerare și 

gestionare a funeraliilor. 

  



ANEXA XXVII-B 

LISTA DE ANGAJAMENTE PRIVIND SERVICIILE TRANSFRONTALIERE 

(UE) 

 

1. Lista de angajamente de mai jos indică sectoarele de servicii liberalizate de 

partea UE în temeiul articolului 212 din acord și, prin intermediul rezervelor, 

limitările privind accesul pe piață și tratamentul național care se aplică serviciilor și 

prestatorilor de servicii din Republica Moldova în sectoarele respective. Listele 

cuprind următoarele elemente: 

 

(a) o primă coloană în care se indică sectorul sau subsectorul în care angajamentul 

este asumat de către parte și domeniul de aplicare al liberalizării în care se 

aplică rezervele; 

 

(b) o a doua coloană în care se descriu rezervele aplicabile. 

 

Atunci când coloana menționată la litera (b) include numai rezerve specifice statelor 

membre, acele state membre care nu sunt menționate în coloană își asumă 

angajamente în sectorul respectiv fără rezerve (absența rezervelor specifice statelor 

membre într-un anumit sector nu aduce atingere rezervelor orizontale sau rezervelor 

sectoriale la nivelul UE care se pot aplica). 

 

În sectoarele sau subsectoarele care nu sunt menționate în lista de mai jos nu sunt 

asumate angajamente. 

 

2. La identificarea sectoarelor și subsectoarelor individuale: 

 

(a) CPC înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilită de 

Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M, 

nr. 77, CPC prov, 1991. 

 

(b) CPC ver. 1.0 înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este 

stabilită de Oficiul statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical 

Papers, seria M, nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

 

3. Lista de mai jos nu include măsuri cu privire la cerințele și procedurile de 

calificare, la standardele tehnice și la cerințele și procedurile de autorizare atunci când 

nu reprezintă o restricție a accesului pe piață sau a tratamentului național în înțelesul 

articolelor 210 și 211 din acord. Măsurile de acest tip (de exemplu, obligativitatea 

obținerii unei autorizații, obligații de servicii universale, obligativitatea recunoașterii 

calificărilor în sectoarele reglementate, obligativitatea promovării unor examene 

specifice, inclusiv examene de limbă, cerințe nediscriminatorii conform cărora 

anumite activități nu se pot desfășura în zone protejate din punctul de vedere al 

mediului sau în zone de interes deosebit istoric și artistic), chiar dacă nu sunt 

enumerate, se aplică în orice caz investitorilor celeilalte părți. 

 

4. Lista de mai jos nu aduce atingere viabilității modului 1 în anumite sectoare și 

subsectoare de servicii și nu aduce atingere existenței monopolurilor publice și a 

unor drepturi exclusive astfel cum sunt descrise în lista de angajamente privind 

prezența comercială. 



 

5. În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din acord, lista de mai jos nu 

include măsurile privind subvențiile acordate de părți. 

 

6. Drepturile și obligațiile care decurg din lista de angajamente nu au efect direct 

aplicabil și, astfel, nu conferă în mod direct drepturi persoanelor fizice sau 

juridiceindividuale. 

 

Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

1. SERVICII PENTRU ÎNTREPRINDERI 

  

A. Servicii profesionale  

a) Servicii juridice Pentru modurile 1 și 2 

(CPC 861)
20

 AT, CY, ES, EL, LT, MT: Admiterea deplină în 

barou, necesară pentru practicarea dreptului intern 

(al UE și al statului membru), estesupusă condiției 

privind cetățenia. 

(cu excepția consilierii juridice 

și aserviciilor de documentare 

șicertificare juridică furnizate 

demembri ai profesiei juridice 

cărorale-au fost încredințate 

funcții publice,precum notari, 

huissiers de justice(executori 

judecătorești) sau alțiofficiers 

publics et ministériels 

(funcționari publici și 

ministeriali)) 

BE: Admiterea deplină în barou, necesară pentru 

serviciile dereprezentare juridică, este supusă 

condiției privind cetățenia la care seadaugă cerința 

de reședință. În BE se aplică cote pentru 

reprezentareaîn fața Curții de Casație („Cour de 

cassation”) în alte cauze decât celepenale. 

BG: Avocații străini pot furniza doar servicii de 

reprezentare juridicăpentru un resortisant al țării lor 

de origine, sub rezerva reciprocității șia cooperării 

cu un avocat bulgar. Pentru serviciile de mediere 

juridicăeste necesară îndeplinirea condiției privind 

domiciliul permanent. 

 FR: Accesul avocaților la profesia de „avocat 

auprès de la Cour deCassation” („avocat pe lângă 
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 Include consilierea juridică, reprezentarea juridică, arbitrajul și concilierea/medierea juridică și 

serviciile de documentare și certificare juridică. Furnizarea de servicii juridice este autorizată numai în 

ceea ce privește dreptul internațional public, dreptul UE și dreptul oricărei jurisdicții în cadrul căreia 

prestatorul de servicii sau personalul acestuia este calificat să practice meseria de avocat și, la fel ca în 

cazul furnizării altor servicii, este condiționată de îndeplinirea cerințelor în materie de autorizare și a 

procedurilor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul avocaților care furnizează 

servicii juridice ce țin de dreptul internațional public și dreptul internațional, acestea pot lua forma, 

inter alia, respectării codurilor de etică locale, utilizării titlului obținut în țara de origine (cu excepția 

cazului în care a fost obținută echivalența cu titlul atribuit în țara gazdă), cerințelor în materie de 

asigurare, simplei înregistrări pe lângă baroul țării gazdă sau admiterii simplificate în baroul țării gazdă 

printr-un test de aptitudini și un domiciliu legal sau profesional în țara gazdă. Serviciile juridice care țin 

de dreptul UE sunt furnizate, în principiu, de către sau prin intermediul unui avocat care deține toate 

calificările admis în barou în UE care acționează personal, iar serviciile juridice care țin de dreptul unui 

stat membru al Uniunii Europene sunt furnizate, în principiu, de către sau prin intermediul unui avocat 

care deține toate calificările admis în baroul statului membru în cauză, care acționează personal. Prin 

urmare, pentru reprezentarea în fața instanțelor și a altor autorități competente în UE ar putea fi 

necesară admiterea deplină în baroul statului membru al Uniunii Europene în cauză, din moment ce 

implică practicarea dreptului UE și a dreptului de procedură intern. Cu toate acestea, în unele state 

membre avocaților străini care nu sunt admiși deplin în barou li se permite să reprezinte în proceduri 

civile o parte care este resortisant al statului în care avocatul are dreptul să profeseze sau care aparține 

de statul respectiv. 



Curtea de Casație”) și „avocat auprès du Conseil 

d’Etat” („avocat pe lângă Consiliul de Stat”) face 

obiectulunor cote și al condiției privind cetățenia. 

 HU:Pentru avocațiistrăini, sfera activităților juridice 

este limitată la furnizarea deconsiliere juridică. 

 LV: Condiția deținerii cetățeniei pentru avocații 

autorizați, cărora leeste rezervată reprezentarea 

juridică în procedurile penale. 

 DK:Prestarea activităților de consultanță juridică se 

limitează laavocații cu licență de practică daneză și 

la firmele de avocaturăînregistrate în Danemarca. 

Necesitatea promovării unui examen dedrept danez 

pentru a obține o licență de practică daneză. 

 SE:Admiterea în barou, necesară numai pentru 

utilizarea titluluisuedez „advokat”, este supusă unei 

cerințe privind reședința. 

 

Pentru modul 1 

 

HR:Nu sunt prevăzutepentru consultanță asupra 

dreptului străin și internațional. Neconsolidat pentru 

practicarea dreptului croat. 

b)  1.  Servicii de contabilitate 

ș i evidență  contabilă 

(CPC 86212 alta decât 

„servicii de audit”, CPC 

86213, CPC 86219 și CPC 

86220) 

Pentru modul 1 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Neconsolidat 

 

AT: Condiția privind cetățenia pentru reprezentarea 

în fața autorităților competente 

 

Pentru modul 2 

Toate statele membre: Nu sunt prevăzute 

b)  2.  Servicii de audit 

(CPC 86211 și 86212, altele 

decât serviciile de 

contabilitate) 

Pentru modul 1 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, 

LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Neconsolidat 
 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru 

reprezentarea în fața autorităților competente și 

pentru efectuarea auditurilor prevăzute în anumite 

legi austriece (de exemplu, legea privind societățile 

pe acțiuni, regulamente bursiere, regulamente 

bancare etc.) 

 

HR:Firmele de audit străine pot furniza servicii de 

audit pe teritoriul croat, unde au înființat o 

sucursală, în conformitate cu dispozițiile din Legea 

Societăților. 

 

SE: Numai auditorii autorizați în Suedia pot furniza 

servicii de audit juridic în anumite entități juridice, 

printre altele în toate societățile cu răspundere 

limitată. Numai astfel de persoane pot avea 



participații sau pot să formeze parteneriate în 

societățile care practică auditul calificat (în scopuri 

oficiale). Este necesară îndeplinirea condiției 

privind reședința  pe teritoriul SEE sau Elveției în 

vederea obținerii aprobării. Titlurile de"auditor 

aprobat" și "auditor autorizat" pot fi utilizate numai 

de către auditorii aprobați sau autorizate în Suedia. 

Auditoriidin asociațiile economice cooperatiste și 

anumite alte companii care nu sunt contabili 

certificați sau aprobați trebuie să aibă reședința în 

cadrul SEE, cu excepția cazului în care Guvernul 

sau o autoritate guvernamentală numită de Guvern, 

într-un caz separat permite altfel. 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

c) Servicii de consultanță 

fiscală 

(CPC 863)
21

 

Pentru modul 1 

 

AT:Condiția privind cetățenia pentru reprezentarea 

în fața autorităților competente. 

 

CY:Consilierii fiscali trebuie să fie autorizați în 

mod corespunzătorde către Ministerul Finanțelor. 

Autorizarea este supusă unui test denecesități 

economice. Criteriile utilizate sunt analoge celor 

aplicatepentru acordarea autorizației pentru investiții 

străine (menționate însecțiunea orizontală), în 

măsura în care sunt aplicabile acestuisubsector, 

luând în considerare întotdeauna situația ocupării 

forței demuncă în cadrul subsectorului. 

 

BG, MT, RO, SI: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

d) Servicii de arhitectură 

și 

e) Servicii de planificare 

urbană și arhitectură 

peisagistică 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru modul 1 

 

AT:Neconsolidat, cu excepția serviciilor de 

planificare. 

 

BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Neconsolidat 

 

DE:Aplicarea normelor naționale privind onorariile 

și taxele pentru toate serviciile furnizate din 

străinătate. 

 

HR:Servicii de arhitectură: Persoanele fizice și 
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 Nu include serviciile de consultanță juridică și de reprezentare juridică în materie de fiscalitate, care 

se regăsesc la punctul 1.A.a). Servicii juridice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CPC 8671 și CPC 8674) 

juridice pot furniza aceste servicii, cu aprobarea 

Camerei Arhitecților croată. Un desen sau proiect 

elaborat în străinătate trebuie să fie recunoscut 

(validat) de către o persoană fizică sau juridică 

autorizată în Croația cu privire la conformitatea 

acestuia cu legislația croată. Autorizația pentru 

recunoaștere (validare) este emisă de Ministerul 

Construcțiilor și Planificării Urbane. 

Planificare urbană: Persoanele fizice și juridice pot 

furniza aceste servicii, după ce vor fi primit 

aprobarea Ministerului Construcțiilor și Planificării 

Urbane. 

 

HU, RO:Neconsolidat pentru servicii de arhitectură 

peisagistică 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

f) Servicii de inginerie; și 

g) Servicii de inginerie 

integrată 

(CPC 8672 și CPC 8673) 

Pentru modul 1 

 

AT, SI: Neconsolidat, cu excepția serviciilor de 

planificare pure. 

CY, EL, IT, MT, PT: Neconsolidat 

HR:Persoanele fizice și juridice pot furniza aceste 

servicii, cu aprobarea Camerei Inginerilor croată. 

Un desen sau proiect elaborat în străinătate trebuie 

să fie recunoscut (validat) de către o persoană fizică 

sau juridică autorizată în Croația cu privire la 

conformitatea acestuia cu legislația croată. 

Autorizația pentru recunoaștere (validare), se 

eliberează de către Ministerul Construcțiilor și 

Planificării Urbane. 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

h) Servicii medicale 

(inclusivserviciile 

psihologilor) șistomatologice 

 

(CPC 9312 și parte din CPC 

85201) 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, 

IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: 
Neconsolidat 

HR:Neconsolidat, cu excepția telemedicinei unde: 

Nu sunt prevăzute. 

SI:Neconsolidat pentru servicii de medicină socială, 

servicii sanitare,servicii epidemiologice, servicii 

medicale/ecologice, furnizarea desânge, preparate 

sanguine și transplanturi și autopsii. 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

i) Servicii veterinare 

(CPC 932) 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, 



HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: 
Neconsolidat 

 

UK:Neconsolidat, cu excepția serviciilor de 

laborator veterinar și aserviciilor tehnice prestate 

chirurgilor veterinari, a consilierii de ordingeneral, a 

orientării și a furnizării de informații, de 

exemplu:nutriționale, comportamentale și de 

îngrijire a animalelor decompanie. 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

j) 1. Servicii prestate de moașe 

(parte din CPC 93191 ) 

 

 

j) 2. Servicii prestate de 

asistențimedicali, 

fizioterapeuți și 

personalparamedical 

(parte din CPC 93191 ) 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, 

HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, 

SK, UK: Neconsolidat 

FI, PL:Neconsolidat, exceptând pentru asistenții 

medicali. 

HR:Neconsolidat, cu excepția telemedicinei: 

Niciuna. 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

k) Vânzarea cu amănuntul de 

produse farmaceutice și 

vânzarea cuamănuntul de 

produse medicale șiortopedice 

(CPC 63211) 

 

 

și alte servicii furnizate 

defarmaciști
22

 

Pentru modul 1 

 

AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, 

IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, 

UK: Neconsolidat 

LV, LT:Neconsolidat, cu excepția comenzilor prin 

corespondență 

HU:Neconsolidat, cu excepția CPC 63211 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

B. Servicii informatice și 

conexe 

(CPC 84) 

 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

C. Servicii de cercetare și 

dezvoltare 

 

a) Servicii de cercetare și 

dezvoltare în domeniul 

științelor sociale șiumaniste 

(CPC 852, cu excepția 

 

 

Pentru modurile 1și 2 
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 Furnizarea de produse farmaceutice publicului larg, la fel ca furnizarea altor servicii, este 

condiționată de obținerea unei autorizații și de îndeplinirea cerințelor și procedurilor privind calificarea 

aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene. De regulă, această activitate este rezervată 

farmaciștilor. În unele state membre, numai furnizarea medicamentelor eliberate pe bază de rețetă este 

rezervată farmaciștilor. 



serviciilorfurnizate de 

psihologi)
23

 

 

b) Servicii de cercetare și 

dezvoltareîn domeniul 

științelor naturale (CPC851) și 

 

c) Servicii de cercetare și 

dezvoltareinterdisciplinare 

(CPC 853) 

UE:Pentru serviciile de cercetare și dezvoltare 

finanțate public, pot fiacordate drepturi și/sau 

autorizații exclusive numai resortisanțilorstatelor 

membre ale Uniunii Europene și persoanelor 

juridice dinUniunea Europeană care au sediul în 

Uniunea Europeană. 

D. Servicii imobiliare
24

  

a) Cu bunuri proprii sau 

concesionate 

(CPC 821) 

 

Pentru modul 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, 

SK, SI: Neconsolidat 

HR: Cerința de prezență comercială 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

b) Pe bază de tarif sau contract 

(CPC 822) 

Pentru modul 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, 

SK, SI: Neconsolidat 

HR: Cerința de prezență comercială 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

E. Servicii de 

închiriere/leasing fără 

operatori 

 

a) Referitoare la nave 

(CPC 83103) 

Pentru modul 1 

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

b) Referitoare la aeronave 

(CPC 83104) 

Pentru modul 1 

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: 
Neconsolidat. 

 

Pentru modul 2 

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Neconsolidat. 

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, 

IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Aeronavele 

utilizate de un transportator aerian dinUniunea 

Europeană trebuie să fie înregistrate în statul 

membru alUniunii Europene care a acordat licență 

transportatorului aerian încauză sau într-un alt stat 
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 Parte din CPC 85201, care se regăsește la punctul 1.A.h) Servicii medicale și stomatologice. 
24

 Serviciul respectiv se referă la profesia de agent imobiliar și nu aduce atingere niciunor drepturi 

și/sau restricții pentru persoanele fizice și juridice care achiziționează bunuri imobiliare. 



din Uniunea Europeană. Pot fi acordatederogări 

pentru contractele de leasing pe termen scurt sau în 

situațiiexcepționale. 

c) Referitoare la alte 

echipamente de transport 

 
(CPC 83101, CPC 83102 și 

CPC 83105) 

Pentru modul 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

d) Referitoare la alte mașini și 

echipamente 

 
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 

83108 și CPC 83109)  

Pentru modul 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

e) Referitoare la bunuri de uz 

personal și casnic 

 

(CPC 832) 

Pentru modurile 1 și 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, 

HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, 

SK, UK: Neconsolidat 

f) Închiriere de echipamente de 

telecomunicații 

(CPC 7541) 

 

Pentru modurile 1 și 2: 

Nu sunt prevăzute. 

F. Alte servicii pentru 

întreprinderi 

 

a) Servicii de publicitate 

(CPC 871) 

Pentru modurile 1 și 2: 

Nu sunt prevăzute. 

b) Cercetare de piață și sondaje 

de opinie 

(CPC 864) 

 

Pentru modurile 1 și 2: 

Nu sunt prevăzute. 

c) Servicii de consultanță în 

management 

(CPC 865) 

 

Pentru modurile 1 și 2: 

Nu sunt prevăzute. 

d) Servicii legate de 

consultanța în management 

(CPC 866) 

Pentru modurile 1 și 2: 

HU: Neconsolidat pentru serviciile de arbitraj și 

conciliere (CPC 86602). 

e) Servicii de testări și analize 

tehnice 

(CPC 8676) 

Pentru modul 1 

IT: Neconsolidat pentru profesia de biolog și analist 

chimist. 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Neconsolidat 

f) Servicii de consiliere 

șiconsultanță conexe 

agriculturii,vânătorii și 

silviculturii 

(parte din CPC 881 ) 

Pentru modul 1 

IT: Neconsolidat pentru activitățile rezervate pentru 

agronomi și „periti agrari” 

EE, MT, RO, SI: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

g) Servicii de consiliere 

șiconsultanță privind pescuitul 

 

(parte din CPC 882 ) 

Pentru modul 1 

LV, MT, RO, SI: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 



h) Servicii de consiliere și 

consultanță conexe industriei 

prelucrătoare 

(parte din CPC 884 și parte din 

CPC 885) 

 

Pentru modurile 1 și 2. 

 

Nu sunt prevăzute. 

i) Servicii de plasare și 

furnizare de personal 

 

i) 1. Servicii de recrutare de 

personal de conducere 

(CPC 87201) 

Pentru modul 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, 

LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, 

RO, SK, SI: Neconsolidat. 

i) 2. Servicii de plasare 

(CPC 87202) 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, 

FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, 

RO, SI, SE, SK, UK: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, 

RO, SI, SK: Neconsolidat. 

i) 3. Servicii de furnizare de 

personal de secretariat 

(CPC 87203) 

Pentru modul 1  

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, 

LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: 
Neconsolidat 

Pentru modul 2 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, 

RO, SK, SI: Neconsolidat 

i) 4. Servicii de furnizare de 

personalde asistență la 

domiciliu, alțilucrători în 

comerț sau industrie,asistență 

medicală și alt tip depersonal 

(CPC 87204, 87205, 87206, 

87209) 

Pentru modurile 1 și 2 

 

Toate statele membre, cu excepția HU: 

Neconsolidat. 

 

HU: Nu sunt prevăzute. 

j) 1. Servicii de investigație 

(CPC 87301) 

Pentru modurile 1 și 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SI, UK: Neconsolidat 

j) 2. Servicii de securitate 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 

87304 și CPC 87305 

Pentru modul 1 

HU: Neconsolidat pentru CPC 87304, CPC 87305 

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, 

LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Neconsolidat. 

Pentru modul 2 

HU: Neconsolidat pentru CPC 87304, CPC 87305 

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, 

SK: Neconsolidat. 

k) Servicii conexe de 

consultanțăștiințifică și tehnică 

 

 

Pentru modul 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Neconsolidat 

pentru serviciile de explorare 



 

 

(CPC 8675) 

HR: Nu sunt prevăzute, cu excepția faptului că 

serviciile de cercetarea geologică, geodezică și 

minieră de bază, precum și serviciile de cercetare 

conexe de protecție a mediului pe teritoriul Croației 

pot fi efectuate numai împreună cu / sau prin 

intermediul persoanelor juridice autohtone. 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

l) 1. Întreținerea și repararea 

navelor 

 

(parte din CPC 8868) 

Pentru modul 1 

Pentru nave de transport maritim: BE, BG, DE, DK, 

EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: 
Neconsolidat 

Pentru nave de transport pe căile navigabile 

interioare: UE, cu excepția EE, HU, LV, PL: 

Neconsolidat. 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

l) 2. Întreținerea și 

reparareaechipamentelor de 

transport feroviar 

 

(parte din CPC 8868) 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, 

HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SE, SI, SK, UK: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

l) 3. Întreținerea și repararea 

autovehiculelor, 

motocicletelor,snow-mobilelor 

și a echipamentelorde transport 

rutier 

(CPC 6112, CPC 6122, parte 

dinCPC 8867 și parte din CPC 

8868) 

 

 

Pentru modurile 1 și 2 

 

 

Nu sunt prevăzute 

l) 4. Întreținerea și 

reparareaaeronavelor și a 

părților acestora 

 

(parte din CPC 8868) 

Pentru modul 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, 

IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, 

UK: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

l) 5. Servicii de întreținere și 

repararepentru produse din 

metal, pentrumașini (altele 

decât de birou), pentru 

echipamente (altele decât 

detransport și de birou) și 

 

 

 

Pentru modurile 1 și 2 

 

 



pentru bunuride uz personal și 

casnic
25

 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 

8861,CPC 8862, CPC 8864, 

CPC 8865 șiCPC 8866) 

Nu sunt prevăzute 

m) Servicii de curățenie a 

clădirilor 

(CPC 874) 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, 

EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 

SI, SE, SK, UK: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute. 

n) Servicii fotografice 

(CPC 875) 

Pentru modul 1 

BG, EE, MT, PL: Neconsolidat pentru furnizarea 

serviciilor deaerofotografie. 

HR, LV: Neconsolidat pentru servicii fotografice de 

specialitate (CPC87504). 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute. 

o) Servicii de ambalare 

(CPC 876) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

p) Tipărire și publicare 

(CPC 88442) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

q) Servicii de organizare de 

congrese 

(parte din CPC 87909 ) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

r) Altele  

r) 1. Servicii de traduceri și 

interpretariat 

 

(CPC 87905) 

Pentru modul 1 

PL: Neconsolidat pentru serviciile traducătorilor și 

interprețilorautorizați. 

HR:Neconsolidat pentru documentele oficiale 

HU, SK: Neconsolidat pentru serviciile oficiale de 

traduceri și interpretariat. 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

r) 2. Servicii de decorațiuni 

interioareși de design de 

specialitate 

 

(CPC 87907) 

Pentru modul 1 

DE: Aplicarea normelor interne privind onorariile și 

taxele pentrutoate serviciile prestate din străinătate. 

HR: Neconsolidat. 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

r) 3. Servicii ale agențiilor de 

colectare 

(CPC 87901) 

Pentru modurile 1 și 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Neconsolidat 

                                                        
25

 Serviciile de întreținere și reparare pentru echipamentele de transport (CPC 6112, 6122, 8867 și CPC 

8868) se regăsesc la punctele l.F. l) 1-1.F.l) 4. 



 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

r) 4. Servicii de raportare a 

creditului 

(CPC 87901) 

Pentru modurile 1 și 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Neconsolidat 

r) 5. Servicii de copiere 

 

(CPC 87904)
26

 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, HU, IE, IT, LT,LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, 

SE, SK, UK: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

r) 6. Servicii de consultanță în 

domeniul telecomunicațiilor 

(CPC 7544) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

r) 7. Servicii telefonice 

permanente 

(CPC 87903) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

2. SERVICII DE COMUNICAȚII 

A. Servicii poștale și de 

curierat 

(Servicii legate de 

manipularea
27

 obiectelor 

poștale
28
, în conformitatecu 

următoarea listă de 

subsectoare,indiferent dacă au 

destinație internăsau externă: 

 

(i) Manipularea comunicărilor 

scrise adresate pe orice tip de 

suport fizic
29

,inclusiv serviciile 

poștale hibride șipoșta directă; 

(ii) Manipularea coletelor 

șipachetelor adresate
30

, 

(iii) Manipularea produselor de 

presă adresate
31

, 

(iv) Manipularea 

obiectelormenționate la 

punctele (i)-(iii) de maisus ca 

poștă recomandată 

 

 

Pentru modurile 1 și 2 

 

 

 

Nu sunt prevăzute
37

 

 

                                                        
26

 Nu include serviciile de tipărire, care intră sub incidența CPC 88442 și se regăsesc la punctul 1.F p). 
27

 În termenul „manipulare” se consideră că sunt incluse vămuirea, sortarea, transportul și livrarea. 
28

 Prin „obiecte poștale” se înțeleg obiectele manipulate de către orice tip de operatori comerciali, 

publici sau privați. 
29

 De exemplu scrisori, cărți poștale. 
30

 Cărțile, cataloagele sunt incluse la această categorie. 
31

 Reviste, ziare, publicații periodice. 



sauasigurată; 

(v) Servicii de curierat rapid
32

 

pentruarticolele menționate la 

punctele (i)-(iii) de mai sus; 

(vi) Manipularea 

obiectelorneadresate, 

(vii) Schimbul de documente
33

 

Subsectoarele (i), (iv) și (v) 

sunt,totuși, excluse în cazul în 

careacestea se regăsesc între 

serviciilecare pot fi rezervate, 

și anume:pentru obiectele de 

corespondență alcăror preț este 

de mai puțin de 5 orimai mare 

față de tariful de bazăpublic, 

cu condiția ca acestea 

săcântărească mai puțin de 350 

de grame
34

, plus serviciul 

decorespondență recomandată 

utilizatîn cadrul procedurilor 

judiciare sauadministrative.) 

 

(parte din CPC 751, parte din 

CPC 71235
35

 și parte din CPC 

73210
36

) 

B. Servicii de telecomunicații 

(Aceste servicii nu 

cuprindactivitatea economică 

ce constă înfurnizarea unui 

conținut care necesităservicii 

de telecomunicații 

pentrutransportul său.) 

 

a) Toate serviciile care constau 

întransmiterea și recepția 

Pentru modurile 1 și 2 

 

                                                                                                                                                               
37

 Pentru subsectoarele (i)-(iv), pot fi cerute autorizații individuale care impun anumite obligații privind 

serviciile universale și/sau o contribuție financiară la un fond de compensare. 
32

 Serviciile de curierat rapid pot include, pe lângă o mai mare viteză și fiabilitate, elemente de valoare 

adăugată, cum ar fi colectarea de la punctul de origine, livrarea personală la destinatar, posibilitatea de 

urmărire a traseului,posibilitatea schimbării destinației și a destinatarului în timpul tranzitului, 

confirmarea de primire. 
33

 Furnizarea mijloacelor, inclusiv furnizarea incintelor ad hoc și a transportului de către părți terțe, 

care permite autolivrarea prin schimbul reciproc de obiecte poștale între utilizatorii care subscriu la 

acest serviciu. Prin obiecte poștale se înțeleg obiectele manipulate de către orice tip de operator 

comercial, public sau privat. 
34

 „Obiect de corespondență”: o comunicare în formă scrisă pe orice tip de suport fizic ce urmează să 

fie transportată și livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe obiectul respectiv sau pe ambalajul 

acestuia. Cărțile, cataloagele, ziarele și publicațiile periodice nu sunt considerate obiecte de 

corespondență. 
35

 Transportul corespondenței pe cont propriu prin orice mod de transport terestru. 
36

 Transportul aerian pe cont propriu al corespondenței. 



semnalelorprin orice mijloace 

electromagnetice
38

, cu 

excepțiaradiodifuziunii și a 

televiziunii
39

. 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

b) Servicii de difuziune prin 

satelit
40

 

Pentru modurile 1 și 2 

UE:Nu sunt prevăzute, cu excepția faptului că 

furnizorii de serviciidin acest sector pot fi supuși 

obligațiilor de a salvgarda obiectivele deinteres 

general legate de transmiterea conținutului prin 

rețeaua lor, înconformitate cu cadrul de 

reglementare al UE pentru comunicațiileelectronice. 

BE: Neconsolidat 

3. SERVICII DE CONSTRUCȚII ȘI SERVICII DE INGINERIE CONEXE 

Servicii de construcții și 

servicii de inginerie conexe 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, 

CPC514, CPC 515, CPC 516, 

CPC 517 șiCPC 518) 

Pentru modurile 1 și 2 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

4. SERVICII DE DISTRIBUȚIE 

(cu excepția distribuției de arme, muniții, explozivi și de alte materiale de război) 

A. Servicii ale agenților 

comisionari 

a) Servicii ale agenților 

comisionaripentru 

autovehicule, motociclete 

șisnow-mobile și piese de 

schimb șiaccesorii ale acestora 

(parte din CPC 61111, parte 

din CPC6113 și parte din CPC 

6121) 

 

b) Alte servicii ale agenților 

comisionari 

 

 

 

(CPC 621) 

B. Servicii de comerț cu 

ridicata 

 

Pentru modurile 1 și 2 

 

 

UE, cu excepția AT, SI, SE, FI: Neconsolidat 

pentru distribuția deproduse chimice și de metale (și 

pietre) prețioase. 

 

AT:Neconsolidat pentru distribuția produselor 

pirotehnice, aarticolelor inflamabile, a 

echipamentelor explozibile și a substanțelortoxice. 

 

AT, BG: Neconsolidat pentru distribuția de produse 

de uz medical,precum dispozitivele medicale și 

chirurgicale, substanțele medicale șiobiectele de uz 

medical. 

HR:Neconsolidat pentru distribuția de produse din 

tutun. 

Pentru modul 1 

AT, BG, FR, PL, RO: Neconsolidat pentru 

distribuția de tutun șiproduse din tutun. 

                                                        
38

 Aceste servicii nu includ informațiile online și/sau prelucrarea datelor (inclusiv procesarea 

tranzacțiilor) (parte din CPC 843) care se regăsesc la punctul 1.B. Servicii informatice. 
39

 Prin radiodifuziune și televiziune se înțelege lanțul neîntrerupt de transmisie necesar pentru 

distribuirea semnalelor programelor de televiziune și radio către publicul larg, însă nu include 

legăturile de contribuție între operatori. 
40

 Aceste servicii includ serviciile de telecomunicații care constau în transmiterea și recepția radio și 

TV difuzate prin satelit (lanțul neîntrerupt de transmisie prin satelit necesar pentru distribuirea 

semnalelor programelor de televiziune și radio către publicul larg). Aceasta include vânzarea utilizării 

serviciilor furnizate prin satelit, dar nu include vânzarea de pachete de programe de televiziune către 

gospodării. 



a) Servicii de comerț cu 

ridicata deautovehicule, 

motociclete și snowmobileși 

piese de schimb și accesoriiale 

acestora 

(parte din CPC 61111, parte 

din CPC6113 și parte din CPC 

6121) 

b) Servicii de comerț cu 

ridicata deechipament terminal 

detelecomunicații 

(parte din CPC 7542 ) 

 

c) Alte servicii de comerț cu 

ridicata 

(CPC 622, cu excepția 

serviciilor decomerț cu ridicata 

de produse energetice
41

) 

 

 

 

C. Servicii de vânzare cu 

amănuntul
42

 
Servicii de vânzare cu 

amănuntul deautovehicule, 

motociclete și snowmobileși 

părți și accesorii aleacestora 

(CPC 61112, parte din CPC 

6113 șiparte din CPC 6121) 

 

Servicii de comerț cu 

amănuntul deechipament 

terminal detelecomunicații 

(parte din CPC 7542 ) 

 

Servicii de comerț cu 

amănuntul cuproduse 

alimentare 

(CPC 631) 

 

Servicii de comerț cu 

amănuntul dealte produse 

(altele decât celeenergetice), 

cu excepția comerțuluicu 

amănuntul de produse și 

 

 

 

 

 

 

BG, FI, PL, RO: Neconsolidat pentru distribuția de 

băuturi alcoolice. 

 

 

SE: Neconsolidat pentru distribuția cu amănuntul de 

băuturi alcoolice. 

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Neconsolidat pentru 

distribuția deproduse farmaceutice. 

 

BG, HU, PL: Neconsolidat pentru serviciile de 

curtaj de mărfuri. 

FR: Pentru serviciile agenților comisionari, 

neconsolidat pentrunegocianții și curtierii care își 

desfășoară activitatea pe 17 piețe deinteres național 

privind produsele alimentare proaspete. 

Neconsolidatpentru comerțul cu ridicata de produse 

farmaceutice. 

MT: Neconsolidat pentru serviciile agenților 

comisionari. 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, 

MT, NL, PL, PT, SK, UK: Neconsolidat pentru 

serviciile de comerț cu amănuntul, cu excepția 

comenzilor prin corespondență. 

                                                        
41

 Aceste servicii, care includ CPC 62271, se regăsesc în SERVICII DE ENERGIE, la punctul 18.D. 
42

 Nu includ serviciile de întreținere și reparare, care se regăsesc la SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI, la punctele 1.B. și 1.F.l). 



articolefarmaceutice, medicale 

șiortopedice
43

 

(CPC 632, cu excepția CPC 

63211 și63297) 

D. Franciză 

(CPC 8929) 

5. SERVICII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

(doar serviciile cu finanțare privată) 

A. Servicii de învățământ 

primar 

(CPC 921) 

Pentru modul 1 

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Neconsolidat 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, 

resortisanții străinipot obține o autorizație din partea 

autorităților competente pentru aînființa și conduce 

o instituție de învățământ și pentru a preda. 

IT:Condiția deținerii cetățeniei pentru ca furnizorii 

de servicii să fieautorizați să emită diplome 

recunoscute de stat. 

Pentru modul 2 

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Neconsolidat 

B. Servicii de învățământ 

secundar 

(CPC 922) 

 

Pentru modul 1 

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: Neconsolidat 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, 

resortisanții străinipot obține o autorizație din partea 

autorităților competente pentru aînființa și conduce 

o instituție de învățământ și pentru a preda. 

IT:Condiția deținerii cetățeniei pentru ca furnizorii 

de servicii să fieautorizați să emită diplome 

recunoscute de stat. 

Pentru modul 2 

CY, FI, MT, RO, SE, Neconsolidat 

Pentru modurile 1 și 2 

LV: Neconsolidat pentru serviciile de învățământ 

conexe serviciilorde învățământ de tipul școlilor 

postliceale tehnice și profesionalepentru elevi cu 

dizabilități (CPC 9224) 

C. Servicii de învățământ 

superior 

(CPC 923) 

Pentru modul 1 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neconsolidat 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, 

resortisanții străinipot obține o autorizație din partea 

autorităților competente pentru aînființa și conduce 

o instituție de învățământ și pentru a preda. 

IT:Condiția deținerii cetățeniei pentru ca furnizorii 

de servicii să fieautorizați să emită diplome 

recunoscute de stat. 

Pentru modul 2 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neconsolidat 

                                                        
43

 Vânzarea cu amănuntul de bunuri farmaceutice, medicale și ortopedice se regăsește în SERVICII 

PROFESIONALE, la punctul 1.A.k). 



Pentru modurile 1 și 2 

CZ, SK: Neconsolidat pentru serviciile de 

învățământ superior, cuexcepția serviciilor de 

învățământ postliceal tehnic și profesional(CPC 

92310). 

D. Servicii de învățământ 

pentru adulți 

(CPC 924) 

Pentru modurile 1 și 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Neconsolidat. 

AT: Neconsolidat pentru serviciile de învățământ 

pentru adulțifurnizate prin intermediul emisiunilor 

de radio sau de televiziune. 

E. Alte servicii de 

învățământ 

(CPC 929) 

Pentru modurile 1 și 2 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SI, SE, UK: Neconsolidat. 

Pentru modul 1 

HR:Nu sunt prevăzute pentru învățământul prin 

corespondență sau învățământul prin intermediul 

sistemelor de telecomunicații. 

6. SERVICII DE MEDIU 

A. Servicii legate de apele 

reziduale 

(CPC 9401)
44

 

 

 

 

 

B. Gestionarea deșeurilor 

solide/periculoase, cu 

excepțiatransportului 

transfrontalier dedeșeuri 

periculoase 

 

 

a) Servicii de eliminare a 

deșeurilor 

(CPC 9402) 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, LT, LV: Neconsolidat, cu 

excepția serviciilor de consultanță 

EE, LT, LV:Nu sunt prevăzute 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

 

 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, HU: Neconsolidat, cu excepția 

serviciilor de consultanță 

EE, HU:Nu sunt prevăzute 

 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

 

b) Servicii sanitare și servicii 

similare 

 

 

 

(CPC 9403) 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, HU, LT: Neconsolidat, cu 

excepția serviciilor de consultanță 

EE, HU, LT:Nu sunt prevăzute 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

C. Protecția aerului 

atmosferic și a climei 

 

 

 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, FI, LT, PL, RO: 
Neconsolidat, cu excepția serviciilor de consultanță 

EE, FI, LT, PL, RO:Nu sunt prevăzute 
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 Corespund serviciilor de canalizare. 



(CPC 9404)
45

 Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

D. Depoluarea și curățarea 

solului și apelor 

 

 

 

 

 

a) Tratarea și depoluarea 

solului șiapelor 

contaminate/poluate 

(parte din CPC 94060)
46

 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, FI, RO: Neconsolidat, cu 

excepția serviciilor de consultanță 

EE, FI, RO:Nu sunt prevăzute 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

E. Atenuarea zgomotelor și 

avibrațiilor 

 

 

 

 

 

(CPC 9405) 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, FI, LT, PL, RO: 
Neconsolidat, cu excepția serviciilor de consultanță 

EE, FI, LT, PL, RO:Nu sunt prevăzute 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

F. Protecția biodiversității și 

a peisajelor 

 

 

 

 

 

a) Servicii de protecție a 

naturii și apeisajelor 

(parte din CPC 9406 ) 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, FI, RO: Neconsolidat, cu 

excepția serviciilor de consultanță 

EE, FI, RO:Nu sunt prevăzute 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

G. Alte servicii de protecție a 

mediului și servicii auxiliare 

 

 

 

 

 

(CPC 94090) 

Pentru modul 1 

UE, cu excepția EE, FI, RO: Neconsolidat, cu 

excepția serviciilor de consultanță 

EE, FI, RO:Nu sunt prevăzute 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

7. SERVICII FINANCIARE 

A. Servicii de asigurări și 

servicii conexe asigurărilor 

Pentru modurile 1 și 2 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, 

IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: 
Neconsolidat pentru serviciile de asiguraredirectă, 

cu excepția asigurării riscurilor legate de: 

i) Transportul maritim și aviația comercială, precum 

și lansările înspațiu și transporturile de mărfuri 
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(inclusiv sateliți), cu o asigurarecare să acopere 

oricare sau toate dintre următoarele 

elemente:mărfurile transportate, vehiculul care 

transportă mărfurile și oricerăspundere ce decurge 

din acestea; și 

ii) Mărfurile în tranzit internațional. 

AT: Sunt interzise activitatea promoțională și 

intermedierea în numeleunei filiale nestabilite în 

Uniunea Europeană sau al unei sucursalenestabilite 

în Austria (cu excepția reasigurării și 

retrocesiunii).Asigurarea obligatorie a transportului 

aerian, cu excepția asigurăriitransportului aerian 

comercial internațional, poate fi subscrisă numaide o 

filială stabilită în Uniunea Europeană sau de o 

sucursală stabilităîn Austria. 

DK:Asigurarea obligatorie pentru transportul aerian 

poate fi subscrisănumai de societăți stabilite în 

Uniunea Europeană. Nici o persoană sausocietate 

(inclusiv societățile de asigurări), în afară de 

societățile deasigurări autorizate prin dreptul danez 

sau autoritățile competentedaneze, nu poate, în 

scopuri comerciale în Danemarca, să asiste 

laefectuarea asigurărilor directe pentru persoanele 

rezidente înDanemarca, pentru navele daneze sau 

proprietăți daneze. 

DE:Polițele obligatorii de asigurare pentru 

transportul aerian pot fiîncheiate numai de o filială 

stabilită în Uniunea Europeană sau de osucursală 

stabilită în Germania. În cazul în care o societate 

deasigurări străină a stabilit o sucursală în 

Germania, aceasta poateîncheia contracte de 

asigurări în Germania cu privire la 

transportulinternațional numai prin sucursala 

stabilită în Germania. 

FR:Asigurarea riscurilor referitoare la transportul 

terestru poate fiîncheiată numai de societățile de 

asigurare stabilite în UniuneaEuropeană. 

PL:Neconsolidat, cu excepția reasigurării, 

retrocesiunii și asigurării de bunuri în cadrul 

transportului internațional. 

PT:Asigurarea riscurilor legate de transportul aerian 

și maritim,acoperind mărfurile, aeronavele, navele și 

răspunderea civilă poate fiîncheiată numai de către 

societăți stabilite în UE; numai persoanelesau 

societățile stabilite în UE pot acționa ca intermediari 

în acest tipde activități de asigurare în Portugalia. 

(MG) 

 

Pentru modul 1 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, 



IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: 
Neconsolidat pentru serviciile de intermediere 

aasigurării directe, cu excepția asigurării riscurilor 

legate de: 

i) Transportul maritim și aviația comercială, precum 

și lansările înspațiu și transporturile de mărfuri 

(inclusiv sateliți), cu o asigurarecare să acopere 

oricare sau toate dintre următoarele 

elemente:mărfurile transportate, vehiculul care 

transportă mărfurile și oricerăspundere ce decurge 

din acestea; și 

ii) Mărfurile în tranzit internațional. 

BG:Neconsolidat pentru asigurarea directă, cu 

excepția serviciilorprestate de furnizori străini unor 

persoane străine pe teritoriulRepublicii Bulgaria. 

Asigurările de transport, care acoperă 

mărfurile,asigurarea vehiculelor ca atare și 

asigurarea de răspundere civilăpentru riscurile 

situate în Republica Bulgaria nu pot fi subscrise 

directde către societăți de asigurare străine. O 

societate de asigurări străinăpoate încheia contracte 

de asigurări numai prin intermediul uneisucursale. 

Neconsolidat pentru asigurarea depozitelor sau 

sistemelorde compensații similare, precum și pentru 

sistemele de asigurăriobligatorii. 

CY, LV, MT: Neconsolidat pentru serviciile de 

asigurare directă, cuexcepția asigurării riscurilor 

legate de: 

i) Transportul maritim și aviația comercială, precum 

și lansările înspațiu și transporturile de mărfuri 

(inclusiv sateliți), cu o asigurarecare să acopere 

oricare sau toate dintre următoarele 

elemente:mărfurile transportate, vehiculul care 

transportă mărfurile și oricerăspundere ce decurge 

din acestea; și 

ii) Mărfurile în tranzit internațional. 

LT: Neconsolidat pentru serviciile de asigurare 

directă, cu excepțiaasigurării riscurilor legate de: 

i) Transportul maritim și aviația comercială, precum 

și lansările în spațiu și transporturile de mărfuri 

(inclusiv sateliți), cu o asigurare care să acopere 

oricare sau toate dintre următoarele elemente: 

mărfurile transportate, vehiculul care transportă 

mărfurile și orice răspundere ce decurge din acestea; 

și 

ii) Mărfurile în tranzit internațional, mai puțin în 

cazul transportului terestru atunci când riscul este 

localizat în Lituania. 

BG, LV, LT, PL: Neconsolidat pentru 

intermedierea asigurărilor. 



ES: Pentru serviciile actuariale, cerința de reședință 

și experiență relevantă de trei ani. 

FI:Numai societățile de asigurare care au sediul 

central în UE saucare au o sucursală în Finlanda pot 

furniza servicii de asigurare directă(inclusiv 

coasigurare). Furnizarea de servicii de curtaj în 

asigurări estepusă sub rezerva deținerii unui sediu 

comercial permanent în UE. 

HR: Neconsolidat pentru servicii de asigurare 

directă și servicii de intermediere de asigurări 

directe, cu excepția: 

a) asigurărilor de viață: pentru furnizarea de 

asigurări de viață pentru persoanele străine care 

locuiesc în Croația; 

b) asigurărilor non-viață: pentru furnizarea de 

asigurări non-viață a persoanelor străine care 

locuiesc în Croația, altele decât cele de răspundere 

auto; 

c) asigurărilor maritime, în aviație, de transport. 

HU:Furnizarea de asigurări directe pe teritoriul 

Ungariei de cătresocietățile de asigurare care nu sunt 

stabilite în UE este permisă numaiprin intermediul 

unei sucursale înregistrate în Ungaria. 

IT:Neconsolidat pentru profesia de actuar. 

Asigurarea pentrutransportul mărfurilor, asigurarea 

vehiculelor ca atare și asigurarea cuprivire la 

responsabilitate în ceea ce privește riscurile 

localizate înItalia poate fi încheiată numai de către 

societăți de asigurare stabiliteîn Uniunea Europeană. 

Această rezervă nu se aplică 

transportuluiinternațional care presupune importuri 

în Italia. 

SE:Prestarea de servicii de asigurare directă este 

permisă numai prinintermediul unui prestator de 

servicii autorizat în Suedia, cu condițiaca prestatorul 

de servicii străin și societatea de asigurări suedeză 

săaparțină aceluiași grup de societăți sau să fi 

încheiat un contract decolaborare. 

 

Pentru modul 2 

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, 

HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, 

SI, UK: Neconsolidat pentru intermediere. 

BG:În ceea ce privește asigurarea directă, 

persoanele fizice și juridice bulgare, precum și 

persoanele străine care desfășoară activități 

comerciale pe teritoriul Bulgariei, pot încheia 

contracte de asigurări referitor la activitatea lor în 

Bulgaria numai cu furnizori autorizați să desfășoare 

activități de asigurări în Bulgaria. Compensațiile 



aferente asigurărilor care rezultă din aceste contracte 

se plătesc în Bulgaria. Neconsolidat pentru 

asigurarea depozitelor sau sistemelor de compensații 

similare, precum și pentru sistemele de 

asigurăriobligatorii. 

HR: Neconsolidat pentru servicii de asigurare 

directă și servicii de intermediere de asigurări 

directe, cu excepția: 

a) asigurărilor de viață: pentru capacitatea 

persoanelor străine care locuiesc în Croația de a 

obține o asigurare de viață; 

b) asigurărilor non-viață: 

(i) pentru capacitatea persoanelor străine care 

locuiesc în Croația de a obține o asigurare non-viață, 

alta decât cea de răspundere auto; 

(ii) asigurăripersonale sau de bunuri care nu sunt 

disponibile în Republica Croația; - companiilecare 

achiziționează asigurări în străinătate în legătură cu 

lucrările de investițiidin străinătate, inclusiv a 

echipamentului pentru aceste lucrări; - pentru a 

asigura returnarea împrumuturilor externe (asigurări 

de garanții); - asigurarea personală și a bunurilor 

întreprinderilor deținute integral și a asociațiilor în 

participațiune care desfășoară o activitate economică 

într-o țară străină, dacă aceasta este în conformitate 

cu reglementările din țara respectivă sau este 

necesară prin înregistrarea acesteia; - navele aflate 

în construcție și reparare, dacă acest lucru este 

prevăzut de contractul încheiat cu clientul extern 

(cumpărător); 

c) asigurărilor maritime, în aviație, de transport. 

IT:Asigurarea pentru transportul mărfurilor, 

asigurarea vehiculelor caatare și asigurarea cu 

privire la responsabilitate în ceea ce priveșteriscurile 

localizate în Italia pot fi încheiate numai de către 

societăți deasigurare stabilite în Uniunea Europeană. 

Această rezervă nu se aplicătransportului 

internațional care presupune importuri în Italia. 

B. Servicii bancare și alte 

serviciifinanciare (cu 

excepția asigurărilor) 

 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, 

IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: 
Neconsolidat, cu excepția furnizării de 

informațiifinanciare și prelucrării datelor financiare 

și pentru serviciile deconsiliere și alte servicii 

auxiliare, exceptând intermedierea. 

BE:Este necesară stabilirea în Belgia pentru 

furnizarea de servicii deconsiliere în investiții. 

BG: Se pot aplica limitări și condiții privind 

utilizarea rețelei detelecomunicații. 



CY:Neconsolidat, cu excepția comerțului cu valori 

mobiliaretransferabile, furnizării de informații 

financiare și prelucrării datelorfinanciare și a 

serviciilor de consiliere și a altor servicii 

auxiliare,exceptând intermedierea. 

EE:Pentru acceptarea depozitelor, este necesară 

autorizația eliberatăde autoritatea estoniană de 

supraveghere financiară și înregistrareaconform 

legislației estone ca societate pe acțiuni, filială sau 

sucursală. 

Este necesară stabilirea unei societăți de gestionare 

specializate pentrudesfășurarea activităților de 

administrare a fondurilor de investiții șinumai 

firmele care au sediul social în Uniunea Europeană 

pot acționaca depozitari de active ale fondurilor de 

investiții. 

HR:Neconsolidat, cu excepția creditării, leasingului 

financiar, serviciilor de plată și de transfer de bani, 

garanțiilor și angajamentelor, brokerajuluimonetar, 

prestării și transferului de informații și consultanță 

financiară și altor servicii financiare auxiliare cu 

excepția intermedierii. 

LT:Este necesară stabilirea unei societăți de 

gestionare specializatepentru desfășurarea 

activităților de administrare a fondurilor deinvestiții 

și numai firmele care au sediul social sau o 

sucursală înLituania pot acționa ca depozitari de 

active ale fondurilor de investiții. 

IE:Furnizarea de servicii de investiții sau de 

consiliere cu privire la 

investiții necesită fie (I) o autorizație în Irlanda, 

pentru care, de regulă,este necesar ca entitatea să fie 

înregistrată sau să fie o societate încomandită sau un 

comerciant unic, având în fiecare din aceste 

cazurisediul principal/social în Irlanda (autorizația 

poate să nu fie necesarăîn anumite cazuri, de 

exemplu în cazul în care un furnizor de serviciidintr-

o țară terță nu dispune de prezență comercială în 

Irlanda șiserviciul nu este furnizat persoanelor 

private), sau (II) o autorizațieîntr-un alt stat 

membru, în conformitate cu Directiva UE 

privindserviciile de investiții. 

IT: Neconsolidat pentru „promotori di servizi 

finanziari” (agențifinanciari). 

LV:Neconsolidat, cu excepția participării la 

emiterea tuturor tipurilorde valori mobiliare, 

furnizării de informații financiare și 

prelucrăriidatelor financiare și a serviciilor de 

consiliere și a altor serviciiauxiliare, exceptând 

intermedierea. 



LT: Prezența comercială este necesară pentru 

gestionarea fondurilorde pensii. 

MT: Neconsolidat, cu excepția acceptării de 

depozite, împrumuturilorde toate tipurile, furnizării 

de informații financiare și prelucrăriidatelor 

financiare și a serviciilor de consiliere și a altor 

serviciiauxiliare, exceptând intermedierea. 

PL: Pentru furnizarea și transferul de informații 

financiare șiprelucrarea datelor financiare și 

software-ul aferent: cerința de autiliza rețeaua 

publică de telecomunicații sau rețeaua unui alt 

operatorautorizat. 

RO: Neconsolidat pentru leasingul financiar, pentru 

comercializareade instrumente ale pieței monetare, 

schimbul valutar, produselederivate, instrumentele 

privind cursul de schimb și rata dobânzii,valorile 

mobiliare transferabile și alte instrumente și active 

financiarenegociabile, pentru participarea la 

emisiuni de toate tipurile de valorimobiliare, 

administrarea activelor și pentru serviciile de 

decontare șide compensare de active financiare. 

Serviciile de plată și de transferde bani sunt permise 

numai prin intermediul unei bănci rezidente. 

SI: 

(i) Participarea la emisiuni de obligațiuni de stat, 

gestionareafondurilor de pensii: Neconsolidat. 

(ii) Toate celelalte subsectoare, cu excepția 

furnizării și transferului deinformații financiare, 

acceptării creditelor (împrumuturi de toatetipurile) și 

acceptării garanțiilor și angajamentelor acordate 

deinstituții străine de credit persoanelor juridice 

locale și persoanelorfizice care desfășoară activități 

economice în mod independent,precum și a 

serviciilor de consiliere și a altor servicii 

financiareauxiliare: Neconsolidat. Membrii Bursei 

de Valori din Sloveniatrebuie să fie constituiți într-o 

societate în Republica Slovenia sau săfie sucursale 

ale firmelor de investiții sau băncilor străine. 

 

Pentru modul 2 

BG: Se pot aplica limitări și condiții privind 

utilizarea rețelei detelecomunicații. 

PL: Pentru furnizarea și transferul de informații 

financiare șiprelucrarea datelor financiare și 

software-ul aferent: cerința de autiliza rețeaua 

publică de telecomunicații sau rețeaua unui alt 

operatorautorizat. 

8. SERVICII DE SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE 

(doar serviciile cu finanțare privată) 

A. Servicii spitalicești Pentru modul 1 



(CPC 9311) 

 

 

 

C. Servicii furnizate de 

casele de sănătate altele 

decât serviciile spitalicești 

(CPC 93193) 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, 

EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, 

SI, SE, SK, UK: Neconsolidat 

HR: Neconsolidat, cu excepția telemedicinei. 

 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

D. Servicii sociale 

(CPC 933) 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, 

FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, 

SI, SK, UK: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

BE: Neconsolidat pentru serviciile sociale, altele 

decât caselede odihnă și reabilitare și casele de 

bătrâni 

9. SERVICII DE TURISM ȘI SERVICII CONEXE 

A. Hoteluri, restaurante și 

catering 

(CPC 641, CPC 642, și CPC 

643) 

 

cu excepția cateringului în 

sectorulserviciilor de transport 

aerian
47

 

Pentru modul 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, 

IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, 

SE, UK: Neconsolidat, cu excepția cateringului. 

HR: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

B. Servicii ale agențiilor de 

voiaj șiale operatorilor de 

turism 

(inclusiv serviciile 

gestionarilor decircuite 

turistice) 

(CPC 7471) 

Pentru modul 1 

BG, HU: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

C. Servicii de ghid turistic 

(CPC 7472) 

Pentru modul 1 

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI:  

Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

10. SERVICII RECREATIVE, CULTURALE ȘI SPORTIVE 

(altele decât serviciile audiovizuale) 

A. Servicii de divertisment 

(inclusiv servicii privind 

piesele deteatru, orchestrele cu 

prezentarepublică în direct, 

spectacolele de circși 

discotecile) 

Pentru modul 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SI, UK: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: 
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 Cateringul în sectorul serviciilor de transport aerian se regăsește la SERVICII AUXILIARE 

SERVICIILOR DE TRANSPORT, la punctul 12.D.a) Servicii de manipulare la sol. 



(CPC 9619) Neconsolidat 

BG: Neconsolidat, cu excepția serviciilor de 

divertisment furnizate deproducători de teatru, 

grupuri de interpreți vocali, grupuri muzicale 

șiorchestre (CPC 96191); a serviciilor furnizate de 

autori, compozitori,sculptori, artiști comici și alți 

artiști individuali (CPC 96192); și aserviciilor 

teatrale auxiliare (CPC 96193). 

EE: Neconsolidat pentru alte servicii de 

divertisment (CPC 96199), cu excepția serviciilor 

privind sălile de cinematograf. 

LT, LV: Neconsolidat, cu excepția serviciilor de 

operare a sălilor decinematograf (parte din CPC 

96199) 

B. Servicii ale agențiilor de 

știri și ale agențiilor de presă 

(CPC 962) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

C. Biblioteci, arhive, muzee 

și alte servicii culturale 

(CPC 963) 

Pentru modul 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 

RO, SK, SI, SE, UK: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, 

HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE, UK: Neconsolidat 

D. Servicii sportive 

(CPC 9641) 

Pentru modurile 1 și 2 

AT: Neconsolidat pentru serviciile școlilor de schi 

și serviciile deghizi montani. 

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Neconsolidat 

Pentru modul 1 

CY, EE, HR: Neconsolidat 

E. Servicii legate de 

parcurile de distracții și 

plajă 

(CPC 96491) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

11. SERVICII DE TRANSPORT 

A. Transport maritim 

 

a) Transport internațional de 

călători 

(CPC 7211, mai puțin 

transportul național de 

cabotaj
48

). 

Pentru modurile 1 și 2 

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, 

PT, RO, SI, SE:Furnizarea de servicii de feeder cu 

autorizare 

                                                        
48

 Fără a aduce atingere domeniului de activități care poate fi considerat drept cabotaj în cadrul 

legislației naționale relevante, prezenta listă nu include transportul de cabotaj național, care se 

presupune că include transportul pasagerilor sau al bunurilor între un port sau un punct situat într-un 

stat membru al Uniunii Europene și un alt port sau punct situat în același stat membru, inclusiv pe 

platforma sa continentală, astfel cum prevede Convenția Națiunilor Unite privind Legislația Maritimă 

și traficul care începe și se termină în același port sau punct situat într-un stat membru al Uniunii 

Europene 



b) Transportul internațional 

demărfuri 

(CPC 7212, mai puțin 

transportul național de 

cabotaj
48

)
49

. 

B. Transport pe căile 

navigabileinterioare 

a) Transport de călători 

(CPC 7221, mai puțin 

transportul național de 

cabotaj
48

) 

 

Pentru modurile 1 și 2 

UE: Măsurile bazate pe acordurile existente sau 

viitoare privindaccesul la căile navigabile interioare 

(inclusiv acordurile cu privire lacalea Rin-Main-

Dunăre) rezervă unele drepturi de trafic 

pentruoperatorii cu sediul în țările în cauză și care 

îndeplinesc criteriile decetățenie în ceea ce privește 

proprietatea. Regulamente care pun înaplicare 

Convenția de la Mannheim privind transportul 

fluvial pe Rinși Convenția de la Belgrad privind 

navigația pe Dunăre. 

 

AT:Este obligatoriu ca societatea să fie înregistrată 

sau să fie stabilităpermanent în Austria. 
BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: 

Neconsolidat 

CZ, SK: Neconsolidat doar pentru modul 1 

b) Transport de mărfuri 

(CPC 7222, mai puțin 

transportul național de 

cabotaj
49

) 

C. Transport feroviar 

a) Transport de călători 

(CPC 7111) 

b) Transport de mărfuri 

(CPC 7112) 

Pentru modul 1 

UE: Neconsolidat 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute. 

D. Transport rutier 

a) Transport de călători 

(CPC 7121 și CPC 7122) 

b) Transport de mărfuri 

(CPC 7123, cu excepția 

transportului corespondenței 

pe cont propriu
50

) 

Pentru modul 1 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

E. Transportul prin 

conducte alproduselor altele 

decâtcombustibilul
51

 

(CPC 7139) 

Pentru modul 1 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, 

IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, 

UK: Neconsolidat 

12. SERVICII AUXILIARE TRANSPORTULUI
52

 

                                                        
49

 Include serviciile de feeder și transportul echipamentelor goale de către furnizori de transport 

maritim internațional între porturi situate în același stat. 
50

 Parte din CPC 71235, care se regăsește la SERVICII DE COMUNICAȚII, la punctul 2.A. Servicii 

poștale și de curierat. 
51

 Transportul prin conducte al combustibilului se regăsește la SERVICII DE ENERGIE, la punctul 

13.B. 
52

 Nu includ serviciile de întreținere și reparare, care se regăsesc în SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI, la punctele 1.F.l) 1 - 1.F.l) 4. 



A. Servicii auxiliare 

transportului maritim 

a) Servicii de manipulare 

aîncărcăturilor maritime 

b) Servicii de depozitare 

șiantrepozitare 

(parte din CPC 742) 

c) Servicii de vămuire 

d) Servicii de staționare și 

depozitarea containerelor 

e) Servicii ale agențiilor 

maritime 

f) Servicii maritime de 

expediere demărfuri 

g) Închiriere de nave cu 

echipaj 

(CPC 7213) 

 

 

h) Servicii de împingere și 

remorcare 

(CPC 7214) 

i) Servicii de sprijin 

pentrutransportul maritim 

(parte din CPC 745 ) 

j) Alte servicii de sprijin și 

auxiliare 

(parte din CPC 749 ) 

 

 

 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat pentru serviciile de manipulare a 

încărcăturilormaritime, serviciile de împingere și 

remorcare, serviciile de vămuire șipentru serviciile 

de staționare și depozitare a containerelor. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, 

SK, SI, SE: Neconsolidat pentru serviciile de 

închiriere de nave cu echipaj 

 

BG: Neconsolidat 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, 

IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: 

Neconsolidat pentru serviciile de depozitare și 

antrepozitare 

HR:Neconsolidat, cu excepția serviciilor agențiilor 

de transport de mărfuri 

 

 

 

Pentru modul 2: 

Nu sunt prevăzute 

B. Servicii auxiliare 

transportului pe căile 

navigabile interioare 

a) Servicii de manipulare a 

încărcăturilor 

(parte din CPC 741 ) 

b) Servicii de depozitare 

șiantrepozitare 

(parte din CPC 742 ) 

c) Servicii de agenție de 

transport demărfuri 

(parte din CPC 748 ) 

 

 

 

d) Închiriere de nave cu 

echipaj 

(CPC 7223) 

e) Servicii de împingere și 

remorcare 

(CPC 7224) 

f) Servicii de sprijin 

Pentru modurile 1 și 2 

UE: Măsurile bazate pe acordurile existente sau 

viitoare privind accesul la căile navigabile interioare 

(inclusiv acordurile cu privire la calea Rin-Main-

Dunăre) rezervă unele drepturi de trafic pentru 

operatorii cu sediul în țările în cauză și care 

îndeplinesc criteriile de cetățenie în ceea ce privește 

proprietatea. Regulamente care pun în aplicare 

Convenția de la Mannheim privind transportul 

fluvial pe Rin. 

UE: Neconsolidat pentru serviciile de împingere și 

remorcare, cu excepția CZ, LV, SK pentru modul 2, 

pentru care: Nu sunt prevăzute 

HR:Neconsolidat, cu excepția serviciilor agențiilor 

de transport de mărfuri 

Pentru modul 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, 

RO, SK, SI, SE:Neconsolidat pentru serviciile de 

închiriere de nave cu echipaj. 



pentrutransportul pe căile 

navigabileinterioare 

(parte din CPC 745 ) 

g) Alte servicii de sprijin și 

auxiliare 

(parte din CPC 749 ) 

C. Servicii auxiliare 

transportului feroviar 

a) Servicii de manipulare 

aîncărcăturilor 

(parte din CPC 741 ) 

 

 

b) Servicii de depozitare 

șiantrepozitare 

(parte din CPC 742 ) 

c) Servicii de agenție de 

transport demărfuri 

(parte din CPC 748 ) 

d) Servicii de împingere și 

remorcare 

(CPC 7113) 

e) Servicii de sprijin pentru 

serviciilede transport feroviar 

(CPC 743) 

f) Alte servicii de sprijin și 

auxiliare 

(parte din CPC 749 ) 

 

 

Pentru modul 1 

UE: Neconsolidat pentru serviciile de împingere și 

remorcare 

HR:Neconsolidat, cu excepția serviciilor agențiilor 

de transport de mărfuri 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

D. Servicii auxiliare 

transportului rutier 

a) Servicii de manipulare 

aîncărcăturilor 

(parte din CPC 741) 

b) Servicii de depozitare 

șiantrepozitare 

 

 

 

 

(parte din CPC 742 ) 

c) Servicii de agenție de 

transport demărfuri 

(parte din CPC 748 ) 

d) Închiriere de vehicule 

rutierecomerciale cu operatori 

(CPC 7124) 

e) Servicii de sprijin 

pentrutransportul rutier 

(CPC 744) 

f) Alte servicii de sprijin și 

 

 

Pentru modul 1 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, 

SK, SI, SE:Neconsolidat pentru închirierea de 

vehicule rutiere comerciale cuoperatori 

HR: Neconsolidat, cu excepția serviciilor agențiilor 

de transport de mărfuri și serviciilor de sprijin 

pentru transportul rutier, care fac obiectul 

autorizației 

 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 



auxiliare 

(parte din CPC 749 ) 

E. Servicii auxiliare 

serviciilor de transport 

aerian 

 

a) Servicii de manipulare la sol 

(inclusiv servicii de catering) 

Pentru modul 1 

UE: Neconsolidat, cu excepția cateringului. 

Pentru modul 2 

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK 

SI:Neconsolidat. 

b) Servicii de depozitare și 

antrepozitare 

(parte din CPC 742 ) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

c) Servicii de agenție de 

transport demărfuri 

(parte din CPC 748 ) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

d) Închirierea aeronavelor cu 

echipaj 

(CPC 734) 

Pentru modurile 1 și 2 

UE: Aeronavele utilizate de transportatorii aerieni 

din UniuneaEuropeană trebuie să fie înregistrate în 

statul membru care a acordatlicență transportatorului 

aerian în cauză sau într-un alt stat dinUniunea 

Europeană. 

Pentru a fi înmatriculate, poate fi necesar ca 

aeronavele să fieproprietatea fie a unor persoane 

fizice care îndeplinesc criteriispecifice privind 

cetățenia, fie a unor persoane juridice 

careîndeplinesc criterii specifice privind proprietatea 

asupra capitalului șicontrolul acestuia. 

În mod excepțional, aeronavele înregistrate în afara 

UE pot ficoncesionate de un transportator aerian 

străin unui transportator aeriandin Uniunea 

Europeană în condiții specifice, în cazul în 

caretransportatorul aerian din Uniunea Europeană 

întâmpină necesitățiexcepționale, necesități de 

capacitate sezoniere sau necesități de a facefață unor 

dificultăți operaționale, care nu pot fi soluționate în 

modrezonabil prin închirierea de aeronave 

înregistrate în UniuneaEuropeană și depind de 

obținerea aprobării unei durate limitate dinpartea 

statului membru al Uniunii Europene care a acordat 

licențătransportatorului aerian din Uniunea 

Europeană. 

e) Vânzări și marketing 

f) Sistem informatizat de 

rezervare 

Pentru modurile 1 și 2 

UE: Atunci când transportatorii aerieni din Uniunea 

Europeană nubeneficiază, din partea furnizorilor de 

servicii SIR din afara UE, de un tratament 

echivalent
53

 cu cel acordat în Uniunea Europeană, 

                                                        
53

 „Tratamentul echivalent” implică un tratament nediscriminatoriu al transportatorilor aerieni din 

Uniunea Europeană și al furnizorilor de servicii SIR din Uniunea Europeană. 



sau atuncicând furnizorii de servicii SIR din 

Uniunea Europeană nu beneficiază,din partea 

transportatorilor aerieni din țări terțe, de un 

tratamentechivalent cu cel acordat în Uniunea 

Europeană, se pot lua măsuri deacordare a unui 

tratament echivalent de către furnizorii de servicii 

SIRdin Uniunea Europeană către transportatorii 

aerieni din țări terțe șirespectiv, de către 

transportatorii aerieni din Uniunea Europeană 

cătrefurnizorii de servicii SIR din țări terțe. 

g) Gestionare aeroportuară Pentru modul 1 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

F. Servicii auxiliare 

transportului prin conducte 

al bunurilor altele decât 

combustibilul
54

 

 

a) Servicii de depozitare 

șiantrepozitare a produselor, 

alteledecât combustibilul, 

transportate princonducte 

(parte din CPC 742 ) 

 

 

Pentru modul 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, 

IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, 

UK: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

13. ALTE SERVICII DE TRANSPORT 

Furnizarea de servicii de 

transport combinat 

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, 

UK: Nu suntprevăzute, fără a se aduce atingere 

limitărilor înscrise în prezenta listăde angajamente 

care afectează orice modalitate specifică de 

transport. 

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, 

RO, SE, SI, SK: Neconsolidat. 

14. SERVICII DE ENERGIE 

A. Servicii conexe 

activităților extractive 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 

(CPC 883)
55

 

B. Transportul prin 

conducte alcombustibilului 

(CPC 7131) 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat. 

Pentru modul 2: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, 

                                                        
54

 Serviciile auxiliare transportului prin conducte al combustibilului se regăsesc la SERVICII DE 

ENERGIE la punctul 13.C. 
55

 Include următoarele servicii furnizate pe bază de tarif sau contract: servicii de consiliere și 

consultanță referitoare la minerit, pregătirea șantierului, instalarea platformei, foraj, servicii legate de 

sapa de foraj, servicii de încasetare și de întubare, furnizarea și ingineria nămolurilor, controlul 

solidelor, recuperare și operațiuni speciale în puțuri, geologia amplasării puțurilor și controlul forării, 

carotaj, încercarea puțurilor, servicii privind cablurile, furnizarea și utilizarea fluidelor de completare 

(saramurii), furnizarea și instalarea dispozitivelor de completare, cimentare (pomparea de refulare), 

servicii de stimulare (fracturare, acidificare și pompare de refulare), recondiționare și servicii de 

reparare, obturare și abandonare de puțuri. 



EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE, UK: Neconsolidat 

C. Servicii de depozitare 

șiantrepozitare a 

combustibiluluitransportat 

prin conducte 

 

(parte din CPC 742) 

Pentru modul 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, 

IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, 

UK: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

D. Servicii de comerț cu 

ridicata decombustibili solizi, 

lichizi și gazoși șide produse 

conexe 

 

(CPC 62271) 

 

și servicii de comerț cu 

ridicata deenergie electrică, 

abur și apă caldă 

Pentru modul 1 

UE: Neconsolidat pentru serviciile de comerț cu 

ridicata de energieelectrică, abur și apă caldă. 

 

 

 

Pentru modul 2 

 

 

Nu sunt prevăzute 

E. Servicii de comerț cu 

amănuntul cu carburanți 

pentru autovehicule 

(CPC 613) 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

F. Servicii de comerț cu 

amănuntul de motorină de 

uz casnic, gazîmbuteliat, 

cărbune și lemn 

 

(CPC 63297) 

 

 

 

 

și servicii de comerț cu 

amănuntul de  energie 

electrică, gaz (neîmbuteliat), 

abur și apă caldă 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat pentru serviciile de comerț cu 

amănuntul de energie electrică, gaz (neîmbuteliat), 

abur și apă caldă. 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, 

LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pentru vânzarea cu 

amănuntul de motorină de uz casnic, gaz îmbuteliat, 

cărbune și lemn, neconsolidat cu excepția 

comenzilor prin corespondență, pentru care: nu sunt 

prevăzute. 

Pentru modul 2 

 

Nu sunt prevăzute 

G. Servicii conexe 

distribuției de energie 

electrică 

(CPC 887) 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat, cu excepția serviciilor de 

consultanță, pentru care:nu sunt prevăzute. 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

15. ALTE SERVICII NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE 

a) Servicii de spălat, curățat 

chimic și vopsit 

 

(CPC 9701) 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

b) Servicii de coafură 

(CPC 97021) 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 



c) Servicii de tratament 

cosmetic,manichiură și 

pedichiură 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

d) Alte servicii de 

înfrumusețare neclasificate în 

altă parte 

(CPC 97022) 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

e) Servicii de întreținere 

corporală și masaje altele decât 

terapeutice, înmăsura în care 

sunt furnizate caservicii de 

relaxare și de asigurare 

abunăstării fizice, și nu în 

scopurimedicale sau de 

recuperare
56

 

(CPC ver. 1.0 97230) 

Pentru modul 1: 

UE: Neconsolidat 

Pentru modul 2 

Nu sunt prevăzute 

g) Servicii de conexiuni de 

telecomunicații (CPC 7543) 

Pentru modurile 1 și 2 

Nu sunt prevăzute 
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 Masajele terapeutice și serviciile de cure termale se regăsesc la punctul 1.A.h), Servicii medicale, 

1A.j) 2 Servicii furnizate de asistenți medicali, fizioterapeuți și personal paramedical și servicii de 

sănătate (8.A și 8.C). 



ANEXA XXVII-C 

LISTA DE REZERVEPRIVINDPERSONALUL CHEIE, STAGIARII CU STUII 

SUPERIOARE ȘI VÂNZĂTORII DE ÎNTREPRINDERI (UNIUNEA 

EUROPEANĂ) 

 

1.  Rezervele de mai jos indică activitățile economice liberalizate în conformitate cu 

secțiunile 2 și 3 din capitolul 6 (Prezența comercială, comerțul cu servicii și comerțul 

electronic) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord 

pentru care se aplică limitări privind personalul cheie și stagiarii cu studii superioareîn 

conformitate cu articolul 215 și privind vânzătorii de întreprinderi în conformitate cu 

articolul 216 de prezentul acord și specifică astfel de limitări. Lista de mai jos 

cuprinde următoarele elemente: 

 

(a) prima coloană care indică sectorul sau subsectorul în care se aplică limitări; și 

(b) a doua coloană care descrie limitările aplicabile. 

 

Atunci când o coloanămenționată la litera (b) include rezerve specifice statelor 

membre, statele membre care un sunt menționate își asumă obligații în sectorul 

respectiv fără rezerve (absența rezervelor specifice statelor membre într-un anumit 

sector nu aduce atingere rezervelor orizontale sau rezervelor sectoriale la nivelul UE 

care se pot aplica). 

 

EU nu își asumă nici un angajament pentru personalul cheie, stagiarii cu studii 

superioare și vânzătorii de întreprinderipentru activități economice care nu sunt 

liberalizate (rămân neconsolidate), în conformitate cu punctele 2 și 3 din capitolul 6 

(Prezența comercială, comerțul cu servicii și comerțul electronic) din titlu V 

(Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord. 

 

2. La identificarea sectoarelor și subsectoarelor individuale: 

(a) CPC înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilită 

deOficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M,nr. 

77, CPC prov, 1991; și 

(b) CPC ver. 1.0 înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este 

stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical 

Papers,seria M, nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

 

3. Angajamente privind personalul cheie, stagiariicu studii superioare, vânzătorii de 

servicii de întreprinderi și vânzătorii de bunuri nu se aplică în cazurile în care intenția 

sau efectul prezenței lor temporare poate să interacționeze cu, sau altfel să afecteze 

rezultatul oricărui litigiu sau oricărei negocieri de lucru/de gestionare. 

 

4. Lista de mai jos nu include măsuri cu privire la cerințele și procedurile de calificare,la 

standardele tehnice și la cerințele și procedurile de autorizare atunci când acesteanu 

reprezintă o limitare în sensul articolelor 215 și 216din prezentul acord. Măsurile 

respective (de exemplu, necesitatea obținerii unei autorizații,necesitatea de a obține 

recunoașterea calificărilor în sectoarele reglementate,necesitatea promovării anumitor 

examene, inclusiv examene de limbă),chiar dacă nu sunt enumerate mai jos, se aplică 

în orice caz personalului cheie, stagiarilor cu studii superioare și vânzătorilor de 

întreprinderidin Republica Moldova. 

 



5. Toate celelalte cerințe ale legilor și reglementărilor UE și ale statelor sale membre în 

ceea ce privește intrarea, șederea, munca și măsurile de securitate socială continuă să 

se aplice, inclusiv reglementările privind perioada de ședere, salariile minime, precum 

și contractele colective de salarizare. 

 

6. În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din prezentul acord, lista de mai jos nu 

include măsuri privind subvențiile acordate de una dintre părți. 

 

7. Lista de mai jos nu aduce atingere existenței monopolurilor publice sau a unordrepturi 

exclusiveastfel cum sunt descrise în lista de angajamente privind prezența comercială. 

 

8. În sectoarele în care se aplică teste de necesități economice, criteriul principal 

alacestora va fi evaluarea situației pieței relevante în statul membru al 

UniuniiEuropene sau în regiunea în care urmează să fie furnizat serviciul, inclusiv în 

ceea ceprivește numărul furnizorilor de servicii existenți și impactul asupra acestora. 

 

9. Drepturile și obligațiile care derivă din lista de mai jos nu au efect direct aplicabil 

și,astfel, nu conferă drepturi directe persoanelor fizice sau juridice. 

  



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

TOATE SECTOARELE Domeniul de aplicare al transferurilor persoanelor în 

cadrul aceleiași companii 

BG:Numărul de persoane transferate în cadrul aceleiași 

companii nu trebuie să depășească 10 la sută din 

numărul mediu anual al cetățenilor UE angajați de 

persoana juridică bulgară în cauză. În cazul în care sunt 

angajați mai puțin de 100 de persoane, numărul de 

persoane transferate în cadrul aceleiași companii poate 

depăși, sub rezerva autorizării, 10 la sută din totalul 

angajaților. 

HU:Neconsolidat pentru o persoană fizică, care a fost 

partener într-o persoană juridică din Republica Moldova. 

TOATE SECTOARELE Stagiarii cu studii superioare 

Pentru AT, CZ, DE, ES, FR, HU,stagiul trebuie să fie 

legat de diploma universitară obținută. 

BG, HU: Pentru stagiarii cu studii superioare se aplică 

teste de necesități economice
57

. 

TOATE SECTOARELE Directori generali și auditori 

AT: Directorii generali ai sucursalelor persoanelor 

juridice trebuie să fie rezidenți în Austria. Persoanele 

fizice din cadrul unei persoane juridice sau al unei 

sucursale care sunt responsabile de respectarea legislației 

comerciale austriece trebuie să fie domiciliate în Austria. 

FI: Un cetățean străin care desfășoară schimburi 

comerciale în calitate de antreprenor privat trebuie să fie 

rezident permanent în Spațiul Economic European 

(SEE). Pentru toate sectoarele, directorul general trebuie 

să fie rezident în SEE; cu toate acestea pot fi acordate 

derogări pentru anumite societăți.  

FR:Directorul general al unei activități industriale, 

comerciale sau artizanale, dacă este titular al unui permis 

de ședere, are nevoie de o autorizație specială. 

RO:Majoritatea auditorilor societăților comerciale și 

adjuncții acestora sunt cetățeni români. 

SE:Directorul general al unei persoane juridice sau al 

unei sucursale își are reședința în Suedia. 

TOATE SECTOARELE Recunoaștere 
UE: Directivele UE privind recunoașterea reciprocă a 

diplomelor se aplicădoar resortisanților statelor membre 

ale UE. Dreptul de a practica un serviciuprofesional 

regulat într-unul din statele membre nu presupune 

acordareadreptului de a practica într-un alt stat 

membru
58

. 

6. SERVICII PENTRU  

                                                        
57

 În ceea ce privește sectoarele de servicii, aceste limitări nu merg dincolo de limitele reflectate în 

angajamentele GATS existente. 
58

 Pentru ca resortisanții țărilor terțe să obțină recunoașterea calificărilor lor la nivelul UE, este 

necesară negocierea unui acord de recunoaștere reciprocă în cadrul definit la articolul 18 din acord. 
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ÎNTREPDINDERI 

A. Servicii profesionale  

a) Servicii juridice 

(CPC 861)
59

 

cu excepția consilierii 

juridice și a serviciilor 

de documentare și 

certificare juridică 

furnizate de membri ai 

profesiei juridice cărora 

le-au fost încredințate 

funcții publice, precum 

notari, ”huissiers de 

justice” (executori 

judecătorești) sau ”alți 

officiers publics et 

ministériels” (funcționari 

publici și ministeriali) 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Admiterea deplină 

în barou, necesarăpentru practicarea dreptului intern (al 

UE și al statului membru), estesupusă condiției privind 

cetățenia.Pentru ES, autoritățile competente pot acorda 

derogări. 

BE, FI: Admiterea deplină în barou, necesară pentru 

serviciile dereprezentare juridică, este supusă condiției 

privind cetățenia la care seadaugă cerința de reședință. În 

BE se aplică cote pentru reprezentareaîn fața Curții de 

Casație („Cour de cassation”) în alte cauze decât 

celepenale. 

BG:Avocații moldoveni pot furniza doar servicii de 

reprezentare juridicăpentru un resortisant al țării lor de 

origine, sub rezerva reciprocității șia cooperării cu un 

avocat bulgar. Pentru serviciile de mediere juridicăeste 

necesară îndeplinirea condiției privind domiciliul 

permanent. 

FR: Accesul avocaților la profesia de „avocat auprès de 

la Cour deCassation” („avocat pe lângă Curtea de 

Casație”) și „avocat auprès du Conseil d’Etat” („avocat 

pe lângă Consiliul de Stat”) face obiectulunor cote și al 

condiției privind cetățenia. 

HR: Admiterea deplinăîn barou, necesară pentru 

serviciile de reprezentare juridică, este supusă condiției 

privind cetățenia (cetățenie croată și cetățenia unui stat 

membru al UE). 

HU: Admiterea deplinăînbarou este supusă condiției 

privind cetățenia, la care seadaugă cerința de reședință. 
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 Include consilierea juridică, reprezentarea juridică, arbitrajul și concilierea/medierea juridică și 

serviciile de documentare și certificare juridică. Furnizarea de servicii juridice este autorizată numai în 

ceea ce privește dreptul internațional public, dreptul UE și dreptul oricărei jurisdicții în cadrul căreia 

investitorul sau personalul acestuia este calificat să practice meseria de avocat și, la fel ca în cazul 

furnizării altor servicii, este condiționată de îndeplinirea cerințelor în materie de autorizare și a 

procedurilor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul avocaților care furnizează 

servicii juridice ce țin de dreptul internațional public și dreptul internațional, acestea pot lua forma, 

inter alia, respectării codurilor de etică locale, utilizării titlului obținut în țara de origine (cu excepția 

cazului în care a fost obținută echivalența cu titlul atribuit în țara gazdă), cerințelor în materie de 

asigurare, simplei înregistrări pe lângă baroul țării gazdă sau admiterii simplificate în baroul țării gazdă 

printr-un test de aptitudini și un domiciliu legal sau profesional în țara gazdă. Serviciile juridice care țin 

de dreptul UE sunt furnizate, în principiu, de către sau prin intermediul unui avocat care deține toate 

calificările admis în barou în UE care acționează personal, iar serviciile juridice care țin de dreptul unui 

stat membru al Uniunii Europene sunt furnizate, în principiu, de către sau prin intermediul unui avocat 

care deține toate calificările admis în baroul statului membru în cauză, care acționează personal. Prin 

urmare, pentru reprezentarea în fața instanțelor și a altor autorități competente în UE ar putea fi 

necesară admiterea deplină în baroul statului membru al Uniunii Europene în cauză, din moment ce 

implică practicarea dreptului UE și a dreptului de procedură intern. Cu toate acestea, în unele state 

membre avocaților străini care nu sunt admiși deplin în barou li se permite să reprezinte în proceduri 

civile o parte care este resortisant al statului în care avocatul are dreptul să profeseze sau care aparține 

de statul respectiv. 
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Pentru avocații străini sfera activităților juridice este 

limitată la furnizarea de consultanță juridică, care are loc 

pe baza unui contract de colaborare încheiat cu un avocat 

maghiar sau o firmă de avocatură maghiară. 

LV: Condiția deținerii cetățeniei pentru avocații 

autorizați, cărora leeste rezervată reprezentarea juridică 

în procedurile penale 

DK:Prestarea activităților de consultanță juridică se 

limitează laavocații cu licență de practică daneză. 

Necesitatea promovării unui examen dedrept danez 

pentru a obține o licență de practică daneză. 

LU: Condiția deținerii cetățeniei pentru furnizarea de 

servicii juridice în materie de legislațiaa Luxemburgului 

și UE. 

SE:Admiterea în barou, necesară numai pentru utilizarea 

titluluisuedez „advokat”, este supusă unei cerințe 

privind reședința. 

b)  1.  Servicii de 

contabilitate ș i evidență  

contabilă 

(CPC 86212 alta decât 

„servicii de audit”, CPC 

86213, CPC 86219 și CPC 

86220) 

FR: Furnizarea de servicii de contabilitate și de evidență 

contabilă este condiționată de o decizie a ministrului 

Economiei, Finanțelor și Industriei, după consultarea 

ministrului Afacerilor Externe. Cerința de reședință nu 

poate depăși 5 ani. 

IT: Cerința de reședință. 

b)  2.  Servicii de audit 

(CPC 86211 și 86212, 

altele decât serviciile de 

contabilitate) 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru reprezentarea în 

fața autorităților competente și pentru efectuarea 

auditurilor prevăzute în anumite legi austriece (de 

exemplu, legea privind societățile pe acțiuni, 

regulamente bursiere, regulamente bancare etc.). 

DK: Cerința de reședință. 

ES: Condiția deținerii cetățeniei pentru auditorii statutari 

și pentru administratori, directori și parteneri însocietăți, 

altele decât cele acoperite de a 8-a directivă CEE privind 

dreptul societăților. 

FI: Cerința de reședință pentru cel puțin unul dintre 

auditorii unei societăți finlandeze cu răspundere limitată. 

EL:Condiția deținerii cetățeniei pentru auditorii 

statutari. 

HR: Numai auditorii autorizați care dețin o licență 

recunoscută în mod oficial de către Camera de Conturi 

croată poate furniza servicii de audit. 

IT: Cerința de reședință pentru auditori individuali. 

SE: Numai auditorii autorizați în Suedia pot furniza 

servicii de audit juridic în anumite entități juridice, 

printre altele în toate societățile cu răspundere limitată. 

Este necesarăîndeplinirea condiției privind reședința în 

vederea obținerii aprobării. 

c) Servicii de consultanță 

fiscală 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru reprezentarea în 

fața autorităților competente. 
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(CPC 863)
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 BG, SI: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști. 

HU: Cerința de reședință 

d) Servicii de arhitectură 

și 

e) Servicii de planificare 

urbană și arhitectură 

peisagistică 

(CPC 8671 și CPC 8674) 

EE: Cel puțin o persoană cu funcție de răspundere 

(manager sau consultant de proiect) trebuie să fie 

rezident în Estonia. 

BG: Specialiștii străini trebuie să aibă o experiență de 

cel puțin doi ani în domeniul construcțiilor. Condiția 

deținerii cetățeniei pentru servicii de planificare urbană 

și de arhitectură peisagistică. 

EL, HU, IT: Cerința de reședință.  

SK: Calitatea de membru în camera relevantă este 

obligatorie; calitatea de membru în instituții străine 

relevante poate fi recunoscută. Cerința de reședință, 

totușipot fi luate în considerare anumiteexcepții. 

f) Servicii de inginerie; și 

g) Servicii de inginerie 

integrată 

(CPC 8672 și CPC 8673) 

EE: Cel puțin o persoană cu funcție de răspundere 

(manager sau consultant de proiect) trebuie să fie 

rezident în Estonia. 

BG: Specialiștii străini trebuie să aibă o experiență de 

cel puțin doi ani în domeniul construcțiilor. 

HR, IT, SK: Cerința de reședință.  

EL, HU: Cerința de reședință (pentru CPC 8673 

cerințade reședință se aplică numai stagiarilor cu studii 

superioare). 

h) Servicii medicale 

(inclusiv serviciile 

psihologilor) și 

stomatologice 

(CPC 9312 și parte din 

CPC 85201) 

CZ, IT, SK: Cerința de reședință.  

CZ, RO, SK: Pentru persoanele fizice străine este 

necesară autorizarea de către autoritățile competente. 

BE, LU: Pentru stagiarii cu studii superioare este 

necesară autorizarea de către autoritățile competente 

pentru persoanele fizice străine. 

DK: Poate fi acordată o autorizație limitată pentru a 

îndeplini o funcție specifică pentru un termen de până la 

18 luni și necesită îndeplinirea cerinței de reședință. 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, este 

posibil accesul în limitele unor contingente stabilite 

anual. 

HR: Toate persoanele care prestează servicii directe 

pacienților / tratează pacienți au nevoie de o licență de la 

camera profesională. 

LV:Practicarea profesiei medicale de către resortisanții 

străinii face obiectul unei permisiuni de la autoritățile de 

sănătate locale, în funcție de nevoile economice pentru 

medici și stomatologi într-o anumită regiune. 

PL: Practicarea profesiei medicale de către resortisanții 

străinii face obiectul unei permisiuni. Medicii străini au 

drepturi electorale limitate în cadrul camerelor 

profesionale. 

                                                        
60Nu include serviciile de consultanță juridică și de reprezentare juridică în materie de fiscalitate, care 

se regăsesc la punctul 6.A.a). Servicii juridice. 
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PT:Cerința de reședință pentru psihologi. 

i) Servicii veterinare 

(CPC 932) 

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Condiția deținerii cetățeniei.  

CZ și SK: Condiția deținerii cetățeniei și cerința de 

reședință. 

IT:Cerința de reședință. 

PL:Condiția deținerii cetățeniei. Resortisanții străini pot 

solicita permisiunea de a practica. 

j) 1. Servicii prestate de 

moașe 

(parte din CPC 93191 ) 

AT: În vederea stabilirii unei practici profesionale în 

Austria, persoana în cauză trebuie să fi practicat profesia în 

cauză timp de cel puțin trei ani înainte de stabilireapracticii 

profesionale respective. 

BE, LU: Pentru stagiarii cu studii superioare este 

necesară autorizarea de către autoritățile competente 

pentru persoanele fizice străine. 

CY, EE, RO, SK: Pentru persoanele fizice străine este 

necesară autorizarea de către autoritățile competente. 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, este 

posibil accesul în limitele unor contingente stabilite 

anual. 

HR: Toate persoanele care prestează servicii directe 

pacienților / tratează pacienți au nevoie de o licență de la 

camera profesională. 

HU: Neconsolidat 

IT: Cerința de reședință. 
LV: Sub rezerva nevoilor economice, determinate de 

numărul total al moașelor din regiunea dată, autorizate de 

către autoritățile de sănătate locale. 

PL:Condiția deținerii cetățeniei. Resortisanții străini pot 

solicita permisiunea de a practica. 

j) 2. Servicii prestate de 

asistenți medicali, 

fizioterapeuți și personal 

paramedical 

(parte din CPC 93191 ) 

AT: Resortisanțiistrăini furnizori de servicii nu sunt 

autorizați decât pentru următoarele activități: asistenți 

medicali, fizioterapeuți, terapeuți ocupaționali, logopezi, 

dieteticieni și medici nutruționiști. În vederea stabilirii unei 

practici profesionale în Austria, persoana în cauză trebuie 

să fi practicat profesia în cauză timp de cel puțin trei ani 

înainte de stabilirea practicii profesionale respective. 

BE, FR, LU: Pentru stagiarii cu studii superioare este 

necesară autorizarea de către autoritățile competente 

pentru persoanele fizice străine. 

CY, CZ, EE, RO, SK: Pentru persoanele fizice străine 

este necesară autorizarea de către autoritățile 

competente. 

HR: Toate persoanele care prestează servicii directe 

pacienților / tratează pacienți au nevoie de o licență de la 

camera profesională. 

DK: Poate fi acordată o autorizație limitată pentru a 

îndeplini o funcție specifică pentru un termen de până la 

18 luni și necesită îndeplinirea cerinței de reședință. 
CY, CZ, EL, IT: Sub rezerva unui test privind nevoile 

economice: decizia face obiectul posturilor vacante și 
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deficiturilor regionale. 

LV: Sub rezerva nevoilor economice, determinate de 

numărul total al asistenților medicali din regiunea dată, 

autorizate de către autoritățile de sănătate locale. 

k) Vânzarea cu 

amănuntul de  produse 

farmaceutice și vânzarea 

cu amănuntul de 

produse medicale și 

ortopedice 

(CPC 63211) 

și alte servicii furnizate 

de farmaciști
61

 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, în 

limitele unor contingente stabilite, accesul 

cetățenilorRepublicii Moldova este posibil cu condiția că 

prestatorul de servicii deține o diplomă franceză în 

farmacologie. 

DE, EL, SK: Condiția deținerii cetățeniei.  

HU: Condiția deținerii cetățeniei cu excepția vânzărilor cu 

amănuntul de produse farmaceutice și vânzărilor cu 

amănuntul de produse medicale și ortopedice (CPC 63211). 

IT, PT: Cerința de reședință. 

D. Servicii imobiliare
62

  

a) Cu bunuri proprii sau 

concesionate 
(CPC 821) 

FR, HU, IT, PT: Cerința de reședință.  

LV, MT, SI: Condiția deținerii cetățeniei. 

 

b) Pe bază de tarif sau 

contract 

(CPC 822) 

DK: Cerința de reședință, cu excepția derogării de către 

Agenția daneză pentru comerț și societăți. 

FR, HU, IT, PT: Cerința de reședință.  

LV, MT, SI: Condiția deținerii cetățeniei. 

E. Servicii de 

închiriere/leasing fără 

operatori 

 

e) Referitoare la bunuri 

de uz personal și casnic 

(CPC 832) 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști și pentru 

stagiarii cu studii superioare. 

f) Închiriere de 

echipamente de 

telecomunicații 

(CPC 7541) 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști și pentru 

stagiarii cu studii superioare. 

F. Alte servicii pentru 

întreprinderi 

 

e) Servicii de testări și 

analize tehnice 

(CPC 8676) 

IT, PT: Cerințe de rezidență pentru biologi și analiști 

chimici 

f) Servicii de consiliere și 

consultanță conexe 

agriculturii, vânătorii și 

silviculturii 

(parte din CPC 881) 

IT: Cerințe de rezidență pentru agronomi și "periti agrari." 

                                                        
61Furnizarea de produse farmaceutice publicului larg, la fel ca furnizarea altor servicii, este 

condiționată de obținerea unei autorizații și de îndeplinirea cerințelor și procedurilor privind calificarea 

aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene. De regulă, această activitate este rezervată 

farmaciștilor. În unele state membre, numai furnizarea medicamentelor eliberate pe bază de rețetă este 

rezervată farmaciștilor. 
62Serviciul respectiv se referă la profesia de agent imobiliar și nu aduce atingere niciunor drepturi 

și/sau restricții pentru persoanele fizice și juridice care achiziționează bunuri imobiliare. 
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j) 2. Servicii de 

securitate 

(CPC 87302, CPC 87303, 

CPC 87304 și CPC 

87305) 

BE: Condiția deținerii cetățeniei și cerința de 

reședințăpentru personalul de conducere. 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: 

Condiția deținerii cetățeniei și cerința de reședință.  

DK: Condiția deținerii cetățeniei și cerința de reședință 

pentru manageri și pentru serviciile de pază în aeroporturi. 

ES, PT: Pentru personalul de specialitate se aplică condiția 

deținerii cetățeniei. 

FR: Condiția deținerii cetățenieipentru directorii generali și 

directori. 

IT: Condiția deținerii cetățenieiitaliene sau a UE și cerința 

privind reședință în vederea obținerii autorizației necesare 

pentru prestarea serviciilor de pază și securitate și de 

transportarea obiectelor de valoare. 

k) Servicii conexe de 

consultanță științifică și 

tehnică 

(CPC 8675) 

BG: Pentru personalul de specialitate se aplică condiția 

deținerii cetățeniei. 

DE: Condiția deținerii cetățeniei pentru topografii numiți 

public. 

FR: Condiția deținerii cetățeniei pentru operațiunile de 

"topografie" legate de stabilirea drepturilor de proprietate și 

de dreptul funciar. 

IT, PT: Cerința de reședință. 

l) 1. Întreținerea și 

repararea navelor 

(parte din CPC 8868) 

MT: Condiția deținerii cetățeniei.  

 

l) 2. Întreținerea și 

repararea 

echipamentelor de 

transport feroviar 

(parte din CPC 8868) 

LV: Condiția deținerii cetățeniei. 

l) 3. Întreținerea și 

repararea 

autovehiculelor, 

motocicletelor, snow-

mobilelor și a 

echipamentelor de 

transport rutier 

(CPC 6112, CPC 6122, 

parte dinCPC 8867 și 

parte din CPC 8868) 

UE: Pentru întreținerea și repararea autovehiculelor, 

motocicletelor și snowmobilelor, pentru specialiști și 

pentru stagiarii cu studii superioare se aplică condiția 

deținerii cetățeniei. 

l) 5. Servicii de 

întreținere și reparare 

pentru produse din 

metal, pentru mașini 

(altele decât de birou), 

pentru echipamente 

(altele decât de transport 

și de birou) și pentru 

UE: Se aplică condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști 

și pentru stagiarii cu studii superioare, cu excepția: 

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, 

PT, RO, SE, UK pentru CPC 633, 8861, 8866; 

BG pentru servicii de reparare a bunurilor de uz personal și 

casnic (excl. Bijuterii):  

CPC 63301, 63302, parte din 63303, 63304, 63309; 

AT:pentru CPC 633, 8861-8866;  
EE, FI, LV, LT pentru CPC 633, 8861-8866;  



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

bunuri de uz personal și 

casnic
63

 

(CPC 633, CPC 7545, 

CPC 8861,CPC 8862, 

CPC 8864, CPC 8865 

șiCPC 8866) 

CZ, SK pentru CPC 633, 8861-8865; și  

SI pentru CPC 633, 8861, 8866.  

m) Servicii de curățenie 

a clădirilor 

(CPC 874) 

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Pentru personalul de 

specialitate se aplică condiția deținerii cetățeniei. 

 

n) Servicii fotografice 

(CPC 875) 

HR, LV: Condiția deținerii cetățeniei pentru servicii de 

fotografie de specialitate. 

PL: Condiția deținerii cetățeniei pentru furnizarea de 

servicii fotografice aeriene. 

p) Tipărire și publicare 

(CPC 88442) 

HR: Cerința de reședință pentru editori. 

SE: Cerința de reședință pentru editorii și proprietarii de 

edituri și de tipografii. 

IT: Proprietarii de edituri și tipografii și editorii trebuie să 

fie cetățeni a unui stat membru al UE. 

q) Servicii de organizare 

de congrese 

(parte din CPC 87909 ) 

SI: Condiția deținerii cetățeniei. 

r) 1. Servicii de traduceri 

și interpretariat 

(CPC 87905) 

FI: Îndeplinirea cerinței de reședință pentru traducătorii 

certificați. 

DK: Îndeplinirea cerinței de reședință pentru traducătorii și 

interpreții publici autorizați, cu excepția derogării de către 

Agenția daneză pentru comerț și societăți. 

r) 3. Servicii ale 

agențiilor de colectare 

(CPC 87901) 

BE, EL: Cerința deținerii cetățeniei 

IT: Neconsolidat 

r) 4. Servicii de 

raportare a creditului 

(CPC 87901) 

BE, EL: Cerința deținerii cetățeniei 

IT: Neconsolidat 

r) 5. Servicii de copiere 

(CPC 87904)
64

 

UE: Se aplică condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști 

și pentru stagiarii cu studii superioare. 

8. SERVICII DE 

CONSTRUCȚII ȘI 

SERVICII DE 

INGINERIE CONEXE 

(CPC 511, CPC 512, CPC 

513, CPC514, CPC 515, 

CPC 516, CPC 517 șiCPC 

518) 

BG: Specialiștii străini trebuie să aibă o experiență de cel 

puțin doi ani în domeniul construcțiilor. 

9. SERVICII DE 

DISTRIBUȚIE(cu 

excepția distribuției de 

 

                                                        
63Serviciile de întreținere și reparare pentru echipamentele de transport (CPC 6112, 6122, 8867 și CPC 

8868) se regăsesc la punctele 6.F. l) 1-6.F.l) 4. 
64Nu include serviciile de tipărire, care intră sub incidența CPC 88442 și se regăsesc la punctul 6.F p). 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

arme, muniții, explozivi și 

de alte materiale de 

război) 

C. Servicii de vânzare cu 

amănuntul
65

 

 

c)Servicii de comerț cu 

amănuntul cu produse 

alimentare 
(CPC 631) 

FR: Condiția deținerii cetățeniei pentru tutungerii (de 

exemplu, agenți). 

10. SERVICII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

(doar serviciile cu 

finanțare privată) 

 

A. Servicii de 

învățământ primar 

(CPC 921) 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, 

resortisanții moldoveni pot obține o autorizație din 

partea autorităților competente pentru aînființa și 

conduce o instituție de învățământ și pentru a preda. 

IT:Condiția deținerii cetățeniei pentru furnizorii de 

servicii autorizați să emită diplome recunoscute de stat. 
EL: Condiția deținerii cetățeniei pentru profesori. 

B. Servicii de 

învățământ secundar 

(CPC 922) 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, 

resortisanții moldoveni pot obține o autorizație din 

partea autorităților competente pentru aînființa și 

conduce o instituție de învățământ și pentru a preda. 

IT:Condiția deținerii cetățeniei pentru furnizorii de 

servicii autorizați să emită diplome recunoscute de stat. 
EL: Condiția deținerii cetățeniei pentru profesori. 

LV: Condiția deținerii cetățeniei pentru serviciile de 

învățământ de tipul școlilor tehnice și profesionalepentru 

elevi cu dizabilități (CPC 9224) 

C. Servicii de 

învățământ superior 

(CPC 923) 

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, 

resortisanții moldoveni pot obține o autorizație din 

partea autorităților competente pentru aînființa și 

conduce o instituție de învățământ și pentru a preda. 

CZ, SK: Condiția deținerii cetățeniei pentru serviciile de 

învățământ superior, cu excepția serviciilorde 

învățământ de tipul școlilor postliceale tehnice și 

profesionale (CPC 92310) 

IT:Condiția deținerii cetățeniei pentru furnizorii de 

servicii autorizați să emită diplome recunoscute de stat. 
DK: Condiția deținerii cetățeniei pentru profesori. 

12. SERVICII 

FINANCIARE 

 

A. Servicii de asigurări și AT: Conducerea unei sucursale trebuie să cuprindă două 

                                                        
65Nu includ serviciile de întreținere și reparare, care se regăsesc la SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI, la punctele 6.B. și 6.F.l). 

Nu se includ serviciile de comerț cu amănuntul a produselor energetice care se regăsescla SERVICII 

DE ENERGIE la punctele 19.E și 19.F. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

servicii conexe 

asigurărilor 

persoane fizice rezidente în Austria. 

EE:Pentru serviciile de asigurarea directă, organul de 

conducere al unei societăți pe acțiuni de asigurare cu 

participare de capital din Republica Moldova poate 

include cetățeni moldoveni doar proporțional participării 

Republicii Moldova și, în orice caz nu mai mult de 

jumătate din membrii organului de conducere. 

Conducătorul unei filiale sau al unei societăți 

independente trebuie să aibă reședința permanentă în 

Estonia. 

ES: Cerința de reședință pentru profesia de actuar (sau, 

alternativ, doi ani de experiență) 

FI:Directorii generali și cel puțin un auditor al unei 

societăți de asigurări trebuie să aibă locul lor de 

reședință în UE, cu excepția cazului în care autoritățile 

competente au acordat o derogare. Agentul general al 

unei companii de asigurări din Republica Moldova 

trebuie să aibă reședința în Finlanda, cu excepția cazului 

în care societatea are sediul central în UE. 

HR: Îndeplinirea cerinței de reședință. 

IT: Cerința de reședință pentru profesia de actuar. 

B. Servicii bancare și 

alte serviciifinanciare (cu 

excepția asigurărilor) 

BG: Pentru directorii executivi și agentul de conducere 

se aplică cerința reședinței permanente în Bulgaria. 

FI: Directorul general și cel puțin un auditor al unei 

societăți de asigurări trebuie să aibă locul lor de 

reședință în UE, cu excepția cazului în care Autoritatea 

de Supraveghere Financiară a acordat o derogare. 

HR:Îndeplinirea cerinței de reședință. Consiliul de 

administrație va conduce activitatea unei instituții de 

credit de pe teritoriul Republicii Croația. Cel puțin un 

membru al consiliului de administrație trebuie să fie 

fluent în limba croată. 

IT: Îndeplinirea condiției de reședință pe teritoriul unui 

stat membru al UE pentru "promotori di servizi 

finanziari" (agenți financiari). 

LT: Cel puțin un șef al administrației unei bănci trebuie 

să se afle permanent în Republica Lituania. 

PL: Cerința privind cetățenia pentru cel puțin unul dintre 

directorii executivi ai băncii. 

13. SERVICII DE 

SĂNĂTATE ȘI 

SERVICII SOCIALE 

(doar serviciile cu 

finanțare privată) 

 

A. Servicii spitalicești 

(CPC 9311) 

B. Servicii de ambulanță 

(CPC 93192) 

C. Servicii furnizate de 

FR: Pentru accesul la funcții de conducere este 

necesarăautorizarea. Pentru autorizare este luată în 

consideraredisponibilitatea managerilor locali. 

HR: Toate persoanele care prestează servicii directe 

pacienților / tratează pacienți au nevoie de o licență de la 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

casele de sănătate altele 

decât serviciile 

spitalicești 

(CPC 93193) 

E. Servicii sociale 

(CPC 933) 

camera profesională. 

LV: Se aplicăteste de necesități economice pentru 

medici, dentiști, moașe, asistenți medicali, fizioterapeuți 

și personal paramedical. 

PL: Practicarea profesiei medicale de către resortisanții 

străinii face obiectul unei permisiuni. Medicii străini au 

drepturi electorale limitate în cadrul camerelor 

profesionale. 

14. SERVICII DE 

TURISM ȘI SERVICII 

CONEXE 

 

A. Hoteluri, restaurante 

și catering 

(CPC 641, CPC 642, și 

CPC 643) 

cu excepția cateringului 

în sectorul serviciilor de 

transport aerian
66

 

BG: Numărul directorilor străini nu poate depăși 

numărul managerilor cetățeni bulgari, în cazul în care 

cota publică (de stat și / sau municipală) la capitalul 

social al unei societăți bulgare depășește 50 la sută. 

HR: Cerința deținerii cetățeniei pentru serviciile de 

ospitalitate și de catering în gospodării și gospodării din 

mediul rural. 

B. Servicii ale agențiilor 

de voiaj șiale 

operatorilor de turism 

(inclusiv serviciile 

gestionarilor decircuite 

turistice) 

(CPC 7471) 

BG: Numărul directorilor străini nu poate depăși 

numărul managerilor cetățeni bulgari, în cazul în care 

cota publică (de stat și / sau municipală) la capitalul 

social al unei societăți bulgare depășește 50 la sută. 

HR: Aprobarea Ministerului Turismului pentru poziția 

manager de birou. 

C. Servicii de ghid 

turistic 

(CPC 7472) 

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: 

Condiția deținerii cetățeniei.  

IT: ghizii turistici din țările non-UE trebuie să obțină o 

licență specifică. 

15. SERVICII 

RECREATIVE, 

CULTURALE ȘI 

SPORTIVE 

(altele decât serviciile 

audiovizuale) 

 

A. Servicii de 

divertisment 

(inclusiv servicii privind 

piesele de teatru, 

orchestrele cu 

prezentare publică în 

direct, spectacolele de 

circ și discotecile) 

(CPC 9619) 

FR: Pentru accesul la funcții de conducere este 

necesarăobținerea unei autorizații. Autorizația este supusă 

condiției privind deținereacetățeniei atunci când este 

solicitată pentru o perioadă de autorizarea mai mare de doi 

ani. 

15. SERVICII DE 

TRANSPORT 

 

                                                        
66Cateringul în sectorul serviciilor de transport aerian se regăsește la SERVICII AUXILIARE 

SERVICIILOR DE TRANSPORT, la punctul 17.E.a) Servicii de manipulare la sol. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

A. Transport maritim  

a) Transport 

internațional de călători 

(CPC 7211, mai puțin 

transportul național de 

cabotaj) 

b) Transportul 

internațional de mărfuri 

(CPC 7212, mai puțin 

transportul național de 

cabotaj 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru echipajele navelor. 

AT: Condiția deținerii pentru majoritatea directorilor 

generali. 

D. Transport rutier  

a) Transport de călători 

(CPC 7121 și CPC 7122) 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru persoanele și 

acționarii care au dreptul să reprezinte o persoană juridică 

sau un parteneriat. 

DK, HR: Condiția deținerii cetățeniei și cerința de 

reședință pentru manageri. 

BG, MT: Condiția deținerii cetățeniei.  

b) Transport de mărfuri 

(CPC 7123, cu excepția 

transportului 

corespondenței pe cont 

propriu
67

) 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru persoanele și 

acționarii care au dreptul să reprezinte o persoană juridică 

sau un parteneriat. 

BG, MT: Condiția deținerii cetățeniei. 

HR: Condiția deținerii cetățeniei și cerința de reședință 

pentru manageri. 

E. Transportul prin 

conducte alproduselor 

altele 

decâtcombustibilul
68

 

(CPC 7139) 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru directorii generali. 

17. SERVICII 

AUXILIARE 

TRANSPORTULUI
69

 

 

A. Servicii auxiliare 

transportului maritim 

a) Servicii de manipulare 

a încărcăturilor 

maritime 

b) Servicii de depozitare 

și antrepozitare 

(parte din CPC 742) 

c) Servicii de vămuire 

d) Servicii de staționare 

și depozitare a 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru majoritatea 

directorilor generali. 

BG, MT: Condiția deținerii cetățeniei. 

DK: Cerința de reședință pentru serviciile de vămuire. 

EL: Condiția deținerii cetățenieipentru serviciile de 

vămuire.  

 

                                                        
67Parte din CPC 71235, care se regăsește la SERVICII DE COMUNICAȚII, la punctul 7.A. Servicii 

poștale și de curierat. 
68Transportul prin conducte al combustibilului se regăsește la SERVICII DE ENERGIE, la punctul 

19.B. 
69Nu includ serviciile de întreținere și reparare, care se regăsesc în SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI, la punctele 6.F.l) 1 - 6.F.l) 4. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

containerelor 

e) Servicii ale agențiilor 

maritime 

f) Servicii maritime de 

expediere de mărfuri 

g) Închiriere de nave cu 

echipaj 

(CPC 7213) 

h) Servicii de împingere 

și remorcare 

(CPC 7214) 

i) Servicii de sprijin 

pentru transportul 

maritim 

(parte din CPC 745) 

j) Alte servicii de sprijin 

și auxiliare 

(parte din CPC 749) 

D. Servicii auxiliare 

transportului rutier 

d) Închiriere de vehicule 

rutiere comerciale cu 

operatori 

(CPC 7124) 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru persoanele și 

acționarii care au dreptul să reprezinte o persoană juridică 

sau un parteneriat. 

BG, MT: Condiția deținerii cetățeniei. 

F. Servicii auxiliare 

transportului prin 

conducte al bunurilor 

altele decât 

combustibilul
70

 

a) Servicii de depozitare 

și antrepozitare a 

produselor, altele decât 

combustibilul, 

transportate prin 

conducte 

(parte din CPC 742 ) 

AT: Condiția deținerii cetățeniei pentru directorii generali. 

19. SERVICII DE 

ENERGIE 

 

A. Servicii conexe 

activităților extractive 

(CPC 883)
71

 

SK: Cerința de reședință. 

                                                        
70Serviciile auxiliare transportului prin conducte al combustibilului se regăsesc la SERVICII DE 

ENERGIE la punctul 19.C. 
71Include următoarele servicii furnizate pe bază de tarif sau contract: servicii de consiliere și 

consultanță referitoare la minerit, pregătirea șantierului, instalarea platformei, foraj, servicii legate de 

sapa de foraj, servicii de încasetare și de întubare, furnizarea și ingineria nămolurilor, controlul 

solidelor, recuperare și operațiuni speciale în puțuri, geologia amplasării puțurilor și controlul forării, 

carotaj, încercarea puțurilor, servicii privind cablurile, furnizarea și utilizarea fluidelor de completare 

(saramurii), furnizarea și instalarea dispozitivelor de completare, cimentare (pomparea de refulare), 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

20. ALTE SERVICII 

NEINCLUSE ÎN ALTĂ 

PARTE 

 

a) Servicii de spălat, 

curățat chimic și vopsit 

(CPC 9701) 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști și pentru 

stagiarii cu studii superioare. 

b) Servicii de coafură 

(CPC 97021) 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști și pentru 

stagiarii cu studii superioare. 

c) Servicii de tratament 

cosmetic, manichiură și 

pedichiură 

(CPC 97022) 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști și pentru 

stagiarii cu studii superioare. 

d) Alte servicii de 

înfrumusețare  

neclasificate în altă parte 

(CPC 97022) 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști și pentru 

stagiarii cu studii superioare. 

e) Servicii de întreținere 

corporală și masaje 

altele decât terapeutice, 

în măsura în care sunt 

furnizate ca servicii de 

relaxare și de asigurare a 

bunăstării fizice, și nu în 

scopuri medicale sau de 

recuperare
72

 

(CPC ver. 1.0 97230) 

UE: Condiția deținerii cetățeniei pentru specialiști și pentru 

stagiarii cu studii superioare. 

 

  

                                                                                                                                                               
servicii de stimulare (fracturare, acidificare și pompare de refulare), recondiționare și servicii de 

reparare, obturare și abandonare de puțuri. 

Nu include accesul direct la sau exploatarea resurselor naturale. 

Nu include lucrări de pregătire a șantierului pentru extragerea resurselor, altele decât petrol și gaze 

(CPC 5115), care se regăsc la 8.SERVICII DE CONSTRUCȚII ȘI SERVICII DE INGINERIE 

CONEXE. 
72Masajele terapeutice și serviciile de cure termale se regăsesc la punctul 6.A.h), Servicii medicale, 

6.A.j) 2 Servicii furnizate de asistenți medicali, fizioterapeuți și personal paramedical și servicii de 

sănătate (13.A și 13.C). 



ANEXA XXVII-D 

LISTA DE REZERVE PRIVIND PRESTATORII DE SERVICII PE BAZĂ DE 

CONTRACT (PSC) ȘI PROFESIONIȘTII INDEPENDENȚI (PI)(UE) 

 

1. Părțile vor permite prestarea de servicii pe teritoriul lor de către prestatori de servicii 

pe bază de contract și profesioniști independenți ai celeilalte părți, prin prezența 

persoanelor fizice, în conformitate cu articolele 217 și 218 din prezentul acord, pentru 

activitățile economice enumerate mai jos, și sub rezerva limitărilor relevante. 

 

2. Lista cuprinde următoarele elemente: 

 (a) prima coloană care indică sectorul sau subsectorul în care se aplică limitări; și 

 (b) a doua coloană care descrie limitările aplicabile. 

 

 Atunci când coloanamenționată la litera (b) include rezerve specifice statelor membre, 

statele membre care un sunt menționate își asumă obligații în sectorul respectiv fără 

rezerve (absența rezervelor specifice statelor membre într-un anumit sector nu aduce 

atingere rezervelor orizontale sau rezervelor sectoriale la nivelul UE care se pot 

aplica). 

 

 Uniunea Europeanănu își asumă nici un angajament pentru prestatorii de servicii pe 

bază de contract și profesioniștii independenți pentru oricare sector de activitate 

economică, altele decât cele enumerate în mod explicit mai jos. 

 

3. La identificarea sectoarelor și subsectoarelor individuale: 

(a) CPC înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilită 

deOficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M,nr. 

77, CPC prov, 1991; și 

(b) CPC ver. 1.0 înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este 

stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical 

Papers,seria M, nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

 

4. Angajamente privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii 

independenți nu se aplică în cazurile în care intenția sau efectul prezenței lor 

temporare poate să interacționeze cu, sau altfel să afecteze rezultatul oricărui litigiu 

sau oricărei negocieri de lucru/de gestionare. 

 

5. Lista de mai jos nu include măsuri cu privire la cerințele și procedurile de calificare,la 

standardele tehnice și la cerințele și procedurile de autorizare atunci când acesteanu 

reprezintă o limitare în sensul articolelor 217 și 218din prezentul acord. Măsurile 

respective (de exemplu, necesitatea obținerii unei autorizații,necesitatea de a obține 

recunoașterea calificărilor în sectoarele reglementate,necesitatea promovării anumitor 

examene, inclusiv examene de limbă),chiar dacă nu sunt enumerate mai jos, se aplică 

în orice caz prestatorilor de servicii pe bază de contract și profesioniștilor 

independențidin Republica Moldova. 

 

6. Toate celelalte cerințe ale legilor și reglementărilor UE și ale statelor sale membre în 

ceea ce privește intrarea, șederea, munca și măsurile de securitate socială continuă să 

se aplice, inclusiv reglementările privind perioada de ședere, salariile minime, precum 

și contractele colective de salarizare. 

 



7. Lista de mai jos nu include măsuri privind subvențiile acordate de una dintre părți. 

 

8. Lista de mai jos nu aduce atingere existenței monopolurilor publice sau a unordrepturi 

exclusiveastfel cum sunt prevăzute de către Uniunea Europeană în anexa XXVII-A la 

prezentul acord. 

 

9. În sectoarele în care se aplică teste de necesități economice, criteriul principal 

alacestora va fi evaluarea situației pieței relevante în statul membru al 

UniuniiEuropene sau în regiunea în care urmează să fie furnizat serviciul, inclusiv în 

ceea ceprivește numărul furnizorilor de servicii existenți și impactul asupra acestora. 

 

10. Drepturile și obligațiile care derivă din lista de mai jos nu au efect direct aplicabil 

și,astfel, nu conferă drepturi directe persoanelor fizice sau juridice. 

 

 Părțile vor permite prestarea de servicii pe teritoriul lor de către prestatori de servicii 

pe bază de contract ai celeilalte părți, prin prezența persoanelor fizice,sub rezerva 

condițiilor prevăzute la articolul 217 alineatul (1) din prezentul acord, în următoarele 

sub-sectoare: 

 

1.  Servicii juridice în materie de drept internațional public și drept internațional 

(altul decât dreptul UE) 

2.  Servicii de contabilitate și de evidență contabilă 

3.  Servicii de arhitectură, planificarea urbană și servicii de arhitectură 

peisagistică 

5.  Servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată 

6.  Servicii informatice și servicii conexe 

7.  Servicii de cercetare și dezvoltare 

8.  Publicitate 

9.  Servicii de consultanță în management 

10. Servicii legate de consultanța în management 

11. Servicii de testări și analize tehnice 

12. Servicii conexe de consultanțăștiințifică și tehnică 

13. Întreținerea și repararea echipamentelor în cadrul unui contract de servicii 

post-vânzare sau post-leasing 

14. Servicii de traduceri 

15. Servicii de investigare a terenurilor de construcție 

16. Servicii de mediu 

17. Servicii ale agențiilor de voiaj și ale operatorilor de turism 

18. Servicii de divertisment 

 

 Părțile vor permite prestarea de servicii pe teritoriul lor de către profesioniștii 

independenți ai celeilalte părți, prin prezența persoanelor fizice,sub rezerva condițiilor 

prevăzute la articolul 218 alineatul (2) din prezentul acord, în următoarele sub-

sectoare: 

 

1) Servicii juridice în materie de drept internațional public și drept internațional 

(adică drept non-UE) 

2) Servicii de arhitectură, planificarea urbană și servicii de arhitectură peisagistică 

3) Servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată 

4) Servicii informatice și servicii conexe 



5) Servicii de consultanță în management și servicii legate de consultanța în 

management 

6) Servicii de traduceri 

 

  



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

TOATE SECTOARELE Recunoaștere 

 

UE: Directivele UE privind recunoașterea reciprocă a 

diplomelor se aplicădoar resortisanților statelor membre 

ale UE. Dreptul de a practica un serviciuprofesional 

regulat într-unul din statele membre nu presupune 

acordareadreptului de a practica într-un alt stat 

membru
73

. 

Servicii juridice în materie 

de drept internațional 

public și drept 

internațional (altul decât 

dreptul UE) 

(parte din CPC 861)
74

 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Nu 

sunt prevăzute. 

BE, ES, HR, IT, EL: Testul de necesități economice 

pentru PI. 

LV: Testul de necesități economice pentru PSC. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Teste de 

necesități economice. 

DK: Prestarea activităților de consultanță juridică se 

limitează la avocații culicență de practică daneză. 

Necesitatea promovării unui examen de dreptdanez 

pentru a obține o licență de practică daneză. 

FR: Este necesară admiterea deplină (simplificată) în 

barou printr-un test deaptitudini. Accesul avocaților la 

profesia de „avocat auprès de la Cour de cassation” și 

„avocat auprès du Conseil d’Etat” face obiectul unor 

cote și alcondiției privind cetățenia. 

HR:Este necesară admiterea deplină în baroupentru 

serviciile de reprezentare juridică; face obiectulcondiției 

privind cetățenia. 

Servicii de contabilitate și 

evidență contabilă 

(CPC 86212 altele decât 

„servicii deaudit”, CPC 

86213, CPC 86219 șiCPC 

86220) 

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, 

UK: Nu sunt prevăzute. 

AT: Angajatorul trebuie să fie membru al organismului 

profesional relevantdin țara de origine, în cazul în care 

există un asemenea organism. 

FR: Este necesară o autorizație. Furnizarea de servicii de 

contabilitate șievidență contabilă este condiționată de o 

decizie în acest sens a ministruluieconomiei, finanțelor și 

industriei, în acord cu ministrul afacerilor externe. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
Testul de necesitățieconomice. 

HR:Cerința referitoare la reședință. 

Servicii de consiliere BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, 

                                                        
73Pentru ca resortisanții țărilor terțe să obțină recunoașterea calificărilor lor la nivelul UE, este 

necesară negocierea unui acord de recunoaștere reciprocă în cadrul definit la articolul 222 din acord. 
74Furnizarea serviciilor juridice, la fel ca furnizarea altor servicii, este supusă cerințelor privind 

autorizarea și procedurilor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul avocaților care 

furnizează servicii juridice ce țin de dreptul internațional public și dreptul internațional, acestea pot lua 

forma, inter alia, respectării codurilor de etică locale, utilizării titlului obținut în țara de origine (cu 

excepția cazului în care a fost obținută echivalența cu titlul atribuit în țara gazdă), cerințelor în materie 

de asigurare, simplei înregistrări pe lângă baroul țării gazdă sau admiterii simplificate în baroul țării 

gazdă printr-un test de aptitudini și un domiciliu legal sau profesional în țara gazdă. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

fiscală 

(CPC 863)
75

 

UK: Nu sunt prevăzute. 

AT: Angajatorul trebuie să fie membru al organismului 

profesional relevantdin țara de origine, în cazul în care 

există un asemenea organism; condițiaprivind cetățenia 

pentru reprezentarea în fața autorităților competente. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
Testul de necesitățieconomice. 

CY: Neconsolidat pentru depunerea declarațiilor fiscale. 

PT: Neconsolidat. 

HR, HU: Cerința referitoare la reședință. 

Servicii de arhitectură 

și 

Servicii de planificare 

urbană și peisagistică 

(CPC 8671 și CPC 8674) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

Nu sunt prevăzute. 

BE, ES, HR, IT: Testul de necesități economice pentru 

PI. 

LV: Testul de necesități economice pentru PSC. 

FI: Persoana fizică trebuie să demonstreze că posedă 

cunoștințele speciale relevante pentru serviciul care este 

furnizat. 

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Testul de 

necesități economice. 

AT: Doar servicii de planificare, pentru care se aplică 

testul de necesități economice. 

HR, HU, SK: Cerința referitoare la reședință. 

Servicii de inginerie 

și 

Servicii de inginerie 

integrată 

(CPC 8672 și CPC 8673) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

Nu sunt prevăzute. 

BE, ES, HR, IT: Testul de necesități economice pentru 

PI. 

LV: Testul de necesități economice pentru PSC. 

FI: Persoana fizică trebuie să demonstreze că posedă 

cunoștințele speciale relevante pentru serviciul care este 

furnizat. 

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Testul de 

necesități economice. 

AT: Doar servicii de planificare, pentru care se aplică 

testul de necesități economice. 

HR, HU, SK: Cerința referitoare la reședință. 

Servicii informatice și 

servicii conexe 

(CPC 84) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Nu sunt 

prevăzute. 

ES, IT: Testul de necesități economice pentru PI. 

LV: Testul de necesități economice pentru PSC. 

BE: Testul de necesități economice pentru PI. 

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: 

Testul de necesități economice. 

HR:Cerința referitoare la reședință pentru  PSC. 

Neconsolidat pentru PI. 
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 Nu include serviciile de consultanță juridică și de reprezentare juridică în materie de fiscalitate, care 

se regăsesc în secțiunea Servicii de consultanță juridică în ceea ce privește dreptul internațional public 

și dreptul străin. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

Servicii de cercetare și 

dezvoltare 

(CPC 851, 852, cu 

excepția serviciilor 

furnizate de psihologi
76

, 

853 

UE, cu excepția BE: Este necesar un acord de găzduire 

cu o organizație de cercetare autorizată
77

. 

CZ, DK, SK: Testul de necesități economice. 

BE, UK: Neconsolidat. 

HR: Cerința referitoare la reședință. 

Publicitate 

(CPC 871) 
BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, 

PT, SI, SE, UK: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 

Testul de necesități economice. 

Servicii de consultanță în 

management 

(CPC 865) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 

SE, UK: Nu sunt prevăzute. 

ES, IT: Testul de necesități economice pentru PI. 

BE, HR: Testul de necesități economice pentru PI. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Testul de 

necesități economice. 

Servicii legate de 

consultanța în 

management 

(CPC 866) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 

SE, UK: Nu sunt prevăzute. 

BE, ES, HR, IT: Testul de necesități economice pentru 

PI. 

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Testul de necesități 

economice. 

HU: Testul de necesități economice, cu excepția 

serviciilor de arbitraj și conciliere (CPC 86602), pentru 

care: Neconsolidat. 

Servicii de testări și 

analize tehnice 

(CPC 8676) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, 

SE, UK: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 

Testul de necesități economice. 

Servicii conexe de 

consultanță științifică și 

tehnică 

(CPC 8675) 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: 

Nu sunt prevăzute. 

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, 

SK: Testul de necesități economice. 

DE: Neconsolidat pentru topografii numiți public. 

FR: Neconsolidat pentru operațiunile de „topografie” 

legate de stabilirea drepturilor de proprietate și de 

dreptul funciar, pentru care: Neconsolidat. 

BG: Neconsolidat. 

Întreținerea și repararea 

navelor  

(parte din CPC 8868 ) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, 

SI, SE: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 

Testul de necesități economice. 

UK: Neconsolidat. 

Întreținerea și repararea 

echipamentelor de 
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, 

PL, PT, SI, SE: Nu sunt prevăzute. 
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 Parte din CPC 85201, care se regăsește la Servicii medicale și stomatologice. 
77

 Pentru toate statele membre, cu excepția DK, autorizarea organizației de cercetare și acordul de 

găzduire trebuie să respecte condițiile stabilite în temeiul Directivei UE 2005/71/CE. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

transport feroviar 

(parte din CPC 8868 ) 
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 

Testul de necesități economice. 

UK: Neconsolidat. 

Întreținerea și repararea 

autovehiculelor, 

motocicletelor, snow-

mobilelor și a 

echipamentelorde 

transport rutier 

(CPC 6112, CPC 6122, 

parte din CPC 8867 și 

parte din CPC 8868) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, 

SI, SE: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, 

SK: Testul de necesități economice. 

UK: Neconsolidat. 

Întreținerea și repararea 

aeronavelor și a părților 

acestora 

(parte din CPC 8868 ) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, 

PL, PT, SI, SE: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 

Testul de necesități economice. 

UK: Neconsolidat. 

Întreținerea și repararea 

produselor din metal, 

mașinilor (altele decât 

debirou), echipamentelor 

(altele decâtde transport și 

de birou) și bunurilor de 

uz personal și casnic
78

 

(CPC 633, CPC 7545, 

CPC 8861, CPC 8862, 

CPC 8864, CPC 8865 

șiCPC 8866) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 

PT, SI, SE, UK: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 

Testul de necesități economice. 

Traducere 

(CPC 87905, cu excepția 

activităților oficiale sau 

certificate) 

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nu 

sunt prevăzute. 

BE, ES, IT, EL: Testul de necesități economice pentru 

PI. 

CY, LV: Testul de necesități economice pentru PSC. 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Testul de 

necesități economice. 

HR: Neconsolidat pentru PI. 

Servicii de investigare a 

terenurilor de construcție 

(CPC 5111) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, 

PL, PT, SI, SE, UK: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Testul de 

necesități economice. 

Servicii de mediu 

(CPC 9401
79

, CPC 9402, 

CPC 9403, CPC 9404
80

, 

BE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, 

UK: Nu sunt prevăzute. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, 
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 Serviciile de întreținere și reparare pentru mașinile și echipamentele de birou, inclusiv calculatoare 

(CPC 845), se regăsesc la Servicii informatice. 
79

 Corespund serviciilor de canalizare. 
80

 Corespunde serviciilor de purificare a gazelor de evacuare. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

parte din CPC 

94060
81

,CPC 9405, parte 

din CPC 9406, CPC9409) 

SK: Testul de necesități economice. 

Servicii ale agențiilor de 

voiaj și ale operatorilor de 

turism (inclusiv 

alegestionarilor de circuite 

turistice
82

) 

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Nu 

sunt prevăzute. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Testul de 

necesități economice. 

BE, CY, DK, IE: Neconsolidat, cu excepția 

gestionarilor de circuite turistice (persoane a căror 

funcție este aceea de a însoți un grup de minimum 10 

persoane care efectuează un circuit, fără a acționa în 

calitate de ghizi în anumite locații). 

HR:Cerința referitoare la reședință. 

UK: Neconsolidat. 

Servicii de divertisment, 

altele decât serviciile 

audiovizuale 

(inclusivservicii privind 

piesele de 

teatru,orchestrele cu 

prezentare publică 

îndirect, spectacolele de 

circ șidiscotecile) 

(CPC 9619) 

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, 

LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: Pot fi cerute 

calificări avansate
83
. Testul de necesități economice. 

AT: Calificări avansate și testul de necesități economice 

cu excepția persoanele a căror activitate profesională 

principală este în domeniul artelor plastice, majoritatea 

veniturilor provenind din această activitate și cu condiția 

ca aceste persoane nu exercită altă activitate comercială 

în Austria , pentru care: Nu sunt prevăzute. 

FR: Neconsolidat pentru PSC, cu excepția cazului în 

care: 

-  

- Permisul de muncă este eliberat pe o perioadă de cel 

mult nouă luni, carepoate fi prelungită cu trei luni. 

- Testul de necesități economice.  

- Societatea de spectacole trebuie să plătească o taxă 

către Office Français del'Immigration et de l'Intégration. 

 

CY: Testul de necesități economice pentru serviciile 

furnizate de orchestrele cu prezentare publică în direct și 

discoteci. 

BE, UK: Neconsolidat. 

SI: Durata șederii este limitată la 7 zile per eveniment. 

Pentru serviciile legatede spectacole de circ și parcuri de 

distracții, durata șederii este limitată lamaximum 30 de 

zile per an calendaristic. 
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 Corespunde unor părți din Servicii de protecție a naturii și peisajelor. 
82

 Furnizori de servicii a căror funcție este aceea de a însoți un grup de minimum 10 persoane 

careefectuează un circuit, fără a acționa în calitate de ghizi în anumite locații. 
83

 Atunci când calificarea nu a fost obținută în UE și în statele sale membre, statul membru în cauză 

poate evalua dacă respectiva calificare este echivalentă calificării necesare pe teritoriul său. 



ANEXA XXVII-E 

LISTA DE REZERVE PRIVIND PREZENȚA COMERCIALĂ (REPUBLICA 

MOLDOVA) 

 

1. Lista de mai jos indică activitățile economice pentru care rezervele privind 

tratamentul național sau tratamentul cel mai favorabil din partea Republicii Moldova 

în temeiul articolului 205 alineatul (1) al prezentului acord se aplică prezențelor 

comerciale și investitorilor din Uniunea Europeană. 

 

Lista cuprinde următoarele elemente: 

(a) prima coloană care indică sectorul sau subsectorul în care se aplică limitări; 

(b) a doua coloană care descrie limitările aplicabile în sectorul sau subsectorul 

indicat în prima coloană. 

 

2. La identificarea sectoarelor și subsectoarelor individuale: 

(a) CPC înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilită 

deOficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M,nr. 

77, CPC prov, 1991. 

(b) CPC ver. 1.0 înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este 

stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical 

Papers,seria M, nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

 

3. În conformitate cu articolul 202 alineatul (1) din prezentul acord, lista de mai jos nu 

include măsuri privind subvențiile acordate de una dintre părți. 

 

4. În conformitate cu articolul 205 din prezentul acord, cerințele nediscriminatorii, cum 

ar fi cele referitoare la forma juridică sau obligația de a obține licențe sau permise 

aplicabile tuturor furnizorilor care operează pe teritoriul UE fără a face distincție pe 

bază de cetățenie, reședință sau criterii echivalente, nu sunt enumerate în această 

anexă, deoarece acestea nu sunt afectate de către acord. 

 

5. Drepturile și obligațiile care derivă din lista de mai jos nu au efect direct aplicabil și, 

astfel, nu conferă în mod direct drepturi persoanelor fizice sau juridice. 

 

  



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

I. REZERVE ORIZONTALE 

 

 

Rezervele cuprind toate 

sectoarele 

 

Terenuri 

Este permisă arenda terenurilor care nu depășește 

99 ani. 

 

Furnizorul străin poate achiziționa terenuri cu 

excepția terenurilor agricole și terenurilor 

forestiere. 

I. REZERVE SPECIFICE 

 

1. SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI 

 

(a) Servicii juridice: 

 

- Limitate la consultanță privind 

legislația țării gazdă; (CPC 861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Servicii medicale 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii juridice legate de reprezentarea în 

instanțele de judecată și alte autorități publice, 

pot fi furnizate de către un profesionist în 

domeniul juridic dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene, după asocierea cu un avocat local sau 

după un stagiu de 1 an pentru a obține o licență în 

Republica Moldova. 

 

Servicii de consiliere juridică, cu excepția 

reprezentării în instanță și alte autorități, pot fi 

furnizate după înregistrare prealabilă în registrul 

special al Consiliului Baroului. 

 

Servicii de traducere și / sau de interpretare 

pentru sistemul judiciar pot fi furnizate după 

recunoașterea prealabilă a autorizației de 

interpret / traducător autorizat emise într-un alt 

stat, de către Comisia de atestare a Ministerului 

Justiției. 

 

Servicii de mediere pot fi furnizate de către o 

persoană autorizată ca mediator într-un alt stat, 

după certificare de către Consiliul de mediere. 

 

Servicii de administrator de insolvabilitate 

autorizat pot fi furnizate după un an de stagiu și 

după promovarea examenului în cadrul Comisiei 

pentru certificare și disciplina din cadrul 

Ministerului Justiției. 

 

Cerință deținerii cetățeniei pentru notarii publici 

și executorii judecătorești. 

 

Pentru a practica profesia medicală, străinii au 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

șistomatologice private 

(CPC 9312 cu excepția serviciilor 

furnizate de sectorul public) 

 

 

F. Alte servicii pentru 

întreprinderi 

 

k) Servicii de plasare și furnizare 

de personal 

(CPC 872); 

 

l) Servicii de investigație și 

securitate 

(CPC 873); 

 

 

2. SERVICII DE 

COMUNICAȚII 

 

A. Servicii poștale 

 

(a) Servicii poștale internaționale, 

precum și servicii poștale interne 

legate de scrisori de până la 350 

de grame; (CPC 7511) 

 

 

7. SERVICII FINANCIARE 

Sectorul bancar și alte servicii 

financiare (cu excepția 

asigurărilor) 

Participarea la emisiuni de orice 

tip de valori mobiliare, inclusiv 

subscriere și plasare în calitate de 

agent (public sau privat) și 

prestarea de servicii legate de 

astfel de emisiuni. 

nevoie de o permisiunedin partea autorităților de 

sănătate locale, pe baza testului de necesități 

economice. 

 

 

 

 

 

Serviciile pot fi furnizate numai prin intermediul 

unor persoane juridice constituite în Republica 

Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monopol al Companiei de Stat "Poșta Moldovei". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Națională a Moldovei este agenția fiscală 

a guvernului pe piața titlurilor de stat. 

 

  



ANEXA XXVII-F 

LISTA DE ANGAJAMENTE PRIVIND SERVICIILETRANSFRONTALIERE 

(REPUBLICA MOLDOVA) 

 

1. Lista de angajamente de mai jos indică activitățile economice liberalizate de către 

Republica Moldova în conformitate cu articolul 212 din prezentul acord și, prin 

intermediul unor rezerve, accesul pe piață și limitările tratamentului național care se 

aplică serviciilor și furnizorilor de servicii din Uniunea Europeană în aceste activități. 

 

 Lista de mai jos cuprinde următoarele elemente: 

(a) prima coloană indică sectorul sau subsectorul în care este asumat angajamentul; 

(b) a doua coloană descrie rezervele aplicabile în sectorul sau subsectorul indicat în 

prima coloană. 

 

Pentru sectoarele și subsectoarele care nu sunt menționate în lista de mai jos, nu au 

fost asumate angajamente. 

 

2. La identificarea sectoarelor și subsectoarelor individuale: 

(a) CPC înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilită 

deOficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M,nr. 

77, CPC prov, 1991; și 

(b) CPC ver. 1.0 înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este 

stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical 

Papers,seria M, nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

 

3. Lista de mai jos nu include măsuri cu privire la cerințele și procedurile de calificare,la 

standardele tehnice și la cerințele și procedurile de autorizare atunci când acesteanu 

reprezintă o limitare privind accesul pe piață sau o limitare privind tratamentul 

național în sensul articolelor 215 și 216din prezentul acord. Măsurile respective (de 

exemplu, necesitatea obținerii unei autorizații,obligații privind serviciile 

universale,necesitatea de a obține recunoașterea calificărilor în sectoarele 

reglementate,necesitatea promovării anumitor examene, inclusiv examene de limbă, 

cerință nediscriminatorie că anumite activități nu pot fi efectuate în zonele de mediu 

protejate sau în zonelor de interes istoric și artistic),chiar dacă nu sunt enumerate, se 

aplică, în orice caz,pentru investitorii celeilalte Părți. 

 

4. Lista de mai jos nu aduce atingere viabilității modului 1 în anumite sectoare și 

subsectoare de servicii și nu aduce atingere existenței monopolurilor publice și a unor 

drepturi exclusive astfel cum sunt descrise în lista de angajamente privind prezența 

comercială. 

 

5. În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din acord, lista de mai jos nu include 

măsurile privind subvențiile acordate de părți. 

 

6. Drepturile și obligațiile care decurg din lista de angajamente nu au efect direct 

aplicabil și, astfel, nu conferă în mod direct drepturi persoanelor fizice sau 

juridiceindividuale. 
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I. ANGAJAMENTE 

SPECIFICE 

 

1. SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI 

 

A. Servicii profesionale  

(a) Servicii juridice: 

 

- Cu excepția 

consultanțeiprivindlegislația țării 

de origine și legislația 

internațională 

 

 

(1) Neconsolidat, cu excepția redactării 

documentelor juridice. 

(2) Nu sunt prevăzute 

- Consultanță privind legislația 

țării deorigine, legislația 

internațională șilegislația țărilor 

terțe 

(parte din CPC 861) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(b) Servicii de contabilitate, audit 

și evidențăcontabilă 

(CPC 862) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(c) Servicii fiscale 

(CPC 863); 

 

(d) Servicii de arhitectură 

(CPC 8671); 

 

(e) Servicii de inginerie 

(CPC 8672); 

 

 

(f) Servicii de inginerie integrată 

(CPC 8673); 

 

(g) Servicii de planificare urbană 

șipeisagistică 

(CPC 8674) 

 

(h) Servicii medicale și 

stomatologice private 

(CPC 9312) 

(CPC 9312 cu excepția serviciilor 

furnizate de sectorul public) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2)Programele de asigurare medicală publice nu 

acoperă costurile de îngrijire medicală furnizate 

în străinătate. 

(i) Servicii veterinare 

(CPC 932) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(j) Servicii private prestate de 

moașe, asistenți medicali, 

fizioterapeuți șipersonal 

paramedical 

(CPC 93191 cu excepția 

serviciilor furnizate de sectorul 

public) 

 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Programele de asigurare medicală publice nu 

acoperă costurile de îngrijire medicală furnizate 

în străinătate. 
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B. Servicii informaționale și 

servicii conexe 

 

(a) Servicii de consultanță privind 

instalareacomponentelor fizice ale 

calculatoarelor(hardware) 

(CPC 841); 

 

(b) Servicii de implementare a 

programelorde calculator 

(software) 

(CPC 842); 

 

(c) Servicii de prelucrare a datelor 

(CPC 843); 

 

(d) Servicii de baze de date 

(CPC 844); 

 

(f) Alte servicii informatice (CPC 

845 + 849) 

 

 

 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

C. Servicii de cercetare și 

dezvoltare 

 

(a) Servicii de cercetare și 

dezvoltare în domeniul științelor 

naturale 

(CPC 851); 

 

(b) Servicii de cercetare și 

dezvoltare îndomeniul științelor 

sociale și umane 

(CPC 852); 

 

(c) Servicii de cercetare și 

dezvoltareinterdisciplinare 

(CPC 853) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

D. Servicii imobiliare  

(a) Cu bunuri proprii sau 

concesionate 

(CPC 821); 

 

(b) Pe bază de tarif sau contract 

(CPC 822). 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

E. Servicii de închiriere/leasing 

fără operatori 

 

(a) Referitoare la nave 

(CPC 83103); 

 

(b) Referitoare la aeronave 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 
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(CPC 83104); 

 

(c) Referitoare la alte 

echipamente de transport 
(CPC 83101+83102+83105); 

 

d) Referitoare la alte mașini și 

echipamente 
(CPC 83106-83109); 

(e) Altele (CPC 832), inclusiv 

casete video și discuri optice pre-

înregistrate pentru utilizare în 

echipamente de divertisment la 

domiciliu. 

 

F. Alte servicii pentru 

întreprinderi 

 

(a) Servicii de publicitate 

(CPC 871); 

 

(b) Servicii de cercetare de piață 

și sondaje de opinie 

(CPC 864): 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(c) Servicii de consultanță în 

management 

(CPC 865); 

 

(d) Servicii legate de consultanța 

în management 

(CPC 866); 

 

(e) Servicii de testări și analize 

tehnice 

(CPC 8676); 

 

(f) Servicii conexe 

agriculturii,vânătorii și 

silviculturii 

(CPC 881); 

 

g) Servicii privind pescuitul 

(CPC 882); 

 

h) Servicii conexe industriei 

extractive 

(CPC 884 + 5115); 

 

(i) Servicii conexe industriei 

prelucrătoare 

(CPC 884+885); (cu excepția 

88442); 
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(j) Servicii conexe distribuției de 

energie (CPC 887); 

(k) Servicii de plasare și furnizare 

de personal 

(CPC 872); 

 

(l) Servicii de investigații și 

securitate (CPC 873); 

 

(m) Servicii conexe de 

consultanțăștiințifică și tehnică 

(CPC 8675); 

 

(n) Întreținerea și repararea 

echipamentelor (neincluzând 

navele maritime, aeronavele sau a 

alte echipamente de transport) 

(CPC 633+8861-8866); 

 

(o) Servicii de curățenie a 

clădirilor (CPC 874); 

 

(p) Servicii fotografice 

(CPC 875); 

 

(q) Servicii de ambalare 

(CPC 876); 

 

(r) Tipărire și publicare 

(CPC 88442); 

 

(s) Servicii de organizare de 

congrese 

(CPC 87909*); 

 

(t) Altele (CPC 8790). 

 

2. SERVICII DE 

COMUNICAȚII 

 

A. Servicii poștale  

(a) Servicii poștale internaționale, 

precum și servicii poștale interne 

legate de scrisori de până la 350 

de grame; (CPC 7511); 

(1) Monopol al Companiei de Stat "Poșta 

Moldovei". 

(2) Nu sunt prevăzute 

(b) Servicii poștale referitoare la 

colete (CPC 75112); 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(c) Servicii furnizate de ghișeele 

poștale (CPC 75113) 

 

B. Servicii de curierat 

(CPC 7512) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

C. Servicii de telecomunicații  

(a) Servicii de telefonie publică; (1) Nu sunt prevăzute 
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(CPC 7521); (2) Nu sunt prevăzute 

(b) Servicii celulare analogice 

(CPC 75213.1); 

 

(c) Servicii celulare digitale (CPC 

75213.2); 

 

(d) Servicii de telefonie mobilă 

(CPC 75213) 

- Servicii de paging, 

(CPC 75291) 

- Servicii de date mobile; 

 

(e) Comunicare prin satelit;  

(f) Servicii de rețea pentru 

întreprindere 

(CPC 7522); 

 

(g) Servicii de transmitere a 

datelor prin pachete comutate 

(CPC75232); 

 

(h) Servicii de transmitere a 

datelor cu comutarea circuitelor 

(CPC 7523*) 

 

(i) Servicii de telegrafie și telex 

(CPC 7522 și 7523) 

 

(j) Servicii de telefax 

(CPC 7521*+7529*); 

 

(k) Servicii de circuite private 

închiriate 

(CPC 7522*+7523*); 

 

(l) Poștă electronică 

(CPC 7523*); 

 

(m) Poștă vocală 

(CPC 7523*); 

 

(n) Informații online și recuperare 

de baze 

de date (CPC 7523*); 

 

(o) Schimb electronic de date 

(EDI) (CPC 7523*); 

 

(p) Servicii de telefax cu valoare 

adăugată,inclusiv stocare și 

retransmitere, stocareși 

recuperare (CPC 7523*); 

 

(q) Conversie de cod și protocol 

(CPC indisponibil); 

 

(r) Servicii de informații online 
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și/sauprelucrare de date (inclusiv 

prelucrareatranzacțiilor) (CPC 

843); 

 

(s) Alte servicii de 

telecomunicații (CPC 7529); 

 

(t) Altele (CPC 7549). 

 

3. SERVICII DE CONSTRUCȚII 

ȘI SERVICII DE INGINERIE 

CONEXE 

 

(a) Lucrări de construcții generale 

pentruclădiri (CPC 512) 

 

(b) Lucrări de construcții generale 

pentru construcții civile (CPC 

513); 

(1) Nu sunt prevăzute. 

(2) Nu sunt prevăzute. 

(c) Lucrări de instalații și 

asamblare (CPC 514 + 516); 

 

(d) Lucrări de finalizare și 

finisare aclădirilor (CPC 517); 

 

(e) Altele (CPC 511+515+518) 

 

4. SERVICII DE DISTRIBUȚIE  

(a) Servicii ale agenților 

comisionari 

(CPC 621); 

 

(b) Servicii de comerț cu ridicata 

(CPC 6121, 622) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(c) Servicii de comerț cu 

amănuntul 

(CPC 611+613+631+632 + 

6111+6113+6121), inclusiv 

înregistrări audio și video, 

precum și discuri și casete (СРС 

63234); 

 

(d) Franciză 

(CPC 8929); 

 

(e) Alte servicii de distribuție. 

 

5. SERVICII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

(a) Servicii de învățământ primar 

(CPC 921); 

 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 
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(b) Servicii de învățământ 

secundar 

(CPC 922); 

(c) Servicii de învățământ 

superior 

(parte din CPC 923); 

 

(d) Servicii de învățământ pentru 

adulți 

(CPC 924); 

 

(e) Alte servicii de învățământ 

(CPC 929). 

 

6. SERVICII DE MEDIU  

A. Servicii legate de apele 

reziduale 

(CPC 9401)
84

 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

B. Gestionarea deșeurilor 

solide/periculoase, cu excepția 

transportului transfrontalier de 

deșeuri periculoase 

 

(a) Servicii de eliminare a 

deșeurilor 

(CPC 9402) 

 

(b) Servicii sanitare și servicii 

similare 

(CPC 9403) 

 

C. Protecția aerului atmosferic și 

a climei 

(CPC 9404)
85

 

 

D. Depoluarea și curățarea solului 

și apelor 

 

(a) Tratarea și depoluarea solului 

șiapelor contaminate/poluate 

(parte din CPC 94060)
86

 

 

E. Atenuarea zgomotelor și a 

vibrațiilor 

(CPC 9405) 

 

F. Protecția biodiversității și a 

peisajelor 

 

a) Servicii de protecție a naturii și 

apeisajelor 

(parte din CPC 9406 ) 

 

G. Alte servicii de protecție a 

mediului și servicii auxiliare 

 

                                                        
84

 Corespunde serviciilor de canalizare. 
85

Corespunde serviciilor de purificare a gazelor de evacuare. 
86

 Corespunde unor părți din Servicii de protecție a naturii și peisajelor. 
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(CPC 94090) 

7. SERVICII FINANCIARE  

A. Servicii de asigurări și servicii 

conexe asigurărilor 

 

(a) Servicii de asigurarede viață, 

de accidente și de sănătate; 

 

(b) Servicii de asigurări non-viață 

(CPC 8129, cu excepția asigurării 

maritime, de aviație și de 

transport); 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(c) Asigurare maritimă, 

de aviație și de transport 

 

(d) Reasigurare și retrocesiune; 

 

(e) Servicii auxiliare asigurărilor 

(inclusiv servicii de brokeraj și de 

agenție). 

 

B. Sectorul bancar și alte servicii 

financiare (cu excepția 

asigurărilor) 

 

(a) Acceptarea depozitelor și a 

altor fonduri rambursabile de la 

populație; 

 

(b) Împrumuturi de orice tip, 

inclusiv creditede consum, credite 

ipotecare, factoring șifinanțarea 

tranzacțiilor comerciale; 

 

(c) Leasing financiar; 

 

(d) Toate serviciile de plăți și 

transferurimonetare; 

 

(e) Garanții și angajamente; 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(f) Operațiuni în nume propriu 

sau înnumele clienților, pe piața 

bursieră, pepiața extrabursieră sau 

pe alte piețe, șianume: 

 

- Instrumente ale pieței monetare 

(inclusiv cecuri, efecte de comerț, 

certificate de depozit); 

 

- valută; 

 

- produse derivate, inclusiv, 
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darnelimitându-se la futures și 

opțiuni; 

 

- instrumente ale cursului de 

schimbși ale ratei dobânzilor, 

inclusivproduse cum ar fi swap 

șicontractele la termen pe 

ratadobânzii; 

 

- valori mobiliare transferabile; 

- alte instrumente și active 

financiare negociabile, 

inclusivlingouri; 

 

(g) Brokeraj monetar; 

 

(h) Gestionarea activelor, de 

exemplugestionarea numerarului 

sau aportofoliului, toate formele 

de gestionarea plasamentelor 

colective, gestionareafondurilor 

de pensii, servicii de custodie,de 

depozitare și fiduciare; 

 

(i) Servicii de decontare și 

compensareaferente activelor 

financiare, inclusivvalori 

mobiliare, produse derivate și 

alteinstrumente negociabile; 

 

(j) Servicii de consultanță și alte 

servicii financiare 

auxiliareprivind toate activitățile 

enumerate la articolul 1B din 

MNT.TNC/W/50, inclusiv 

furnizarea deinformații privind 

creditele și evaluareadosarelor de 

credit, cercetări șiconsultanță 

privind investițiile șiportofoliile 

de investiții, consultanțăprivind 

achizițiile, restructurările 

șistrategiile societăților 

comerciale; 

 

(k) Comunicarea și transferul de 

informațiifinanciare, activitățile 

de prelucrare adatelor financiare 

și furnizarea softwareuluiaferent 

de către prestatorii de alteservicii 

financiare; 

 

(l) Participarea la emisiunile de  
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valori mobiliare de orice natură, 

inclusivsubscriere, plasamentele 

(private saupublice) în calitate de 

agent și furnizareade servicii 

conexe 

8. SERVICII DE SĂNĂTATE ȘI 

SERVICII SOCIALE 

 

(a) Servicii spitalicești 

Servicii spitalicești și de sanatoriu 

private (CPC 9311 cu excepția 

serviciilor furnizate de sectorul 

public); 

 

(b) Servicii sociale 

(CPC 933); 

 

(c) Alte servicii de sănătate 

umană 

(CPC 9319 cu excepția 93191). 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

9. SERVICII DE TURISM ȘI 

SERVICII CONEXE 

 

(a) Hoteluri și restaurante 

(inclusivcatering) 

(CPC 641-643); 

 

(b) Servicii ale agențiilor de voiaj 

și aleoperatorilor de turism 

(CPC 741); 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(c) Servicii de ghid turistic 

(CPC 7472); 

 

(d) Alte servicii de turism și 

servicii conexe. 

 

10. SERVICII RECREATIVE, 

CULTURALE ȘI SPORTIVE 

 

(a)Servicii de operare a sălilor 

decinematograf 

(CPC 96199**)
87

; 

(1) Neconsolidat 

(2) Neconsolidat 

(b) Alte servicii de divertisment 

(CPC 96191+96194); 

 

(c) Servicii ale agențiilor de știri 

(CPC 962) 

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(e) Servicii sportive și alte 

servicii recreative 

(CPC 964). 

 

                                                        
87

 ** Indică faptul că serviciul specificat constituie doar o parte din întregul spectru de activități 

acoperite de concordanța CPC. 
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11. SERVICII DE TRANSPORT  

(a) Servicii de transport maritim 

(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 

7214, 745**); 

 

(b) Transport pe căile navigabile 

interioare 
(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 

7224, 745**);  

(1) Nu sunt prevăzute 

(2) Nu sunt prevăzute 

(c) Servicii de transport aerian 

definite în anexa privind 

transportul aerian: 

a) și b) Transportul de călători 

și transportul de mărfuri (CPC 

731, 732), 

c) Servicii de închiriere de 

nave cu echipaj 

(CPC 734), 

 

d) Întreținerea și repararea 

aeronavelor 

(CPC 8868**), 

e) Vânzarea și comercializarea 

serviciilor de transport aerian; 

(CPC 746*); 

f) Sistemele informatizate de 

rezervare; (CPC 746*); 

g) Gestionare aeroportuară 

h) Servicii de manipulare la sol 

(inclusiv servicii de catering) 

 

(d) Transport spațial 

(CPC 733); 

 

(e) Servicii de transport feroviar 

(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 

743); 

 

(f) Servicii de transport rutier 

a) Transport de călători  

(CPC 7121+7122), 

b) Transport de mărfuri (CPC 

7123, pentru 7123 cu excepția 

serviciilor de cabotaj), 

 

c) Închiriere de vehicule 

comerciale cuoperator (CPC 

7124), 

d) Întreținerea și repararea 

echipamentelorde transport rutier 

(CPC 6112+8867), 

e) Servicii de sprijin pentru 

serviciile detransport rutier (CPC 

744); 
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(g) Servicii de transport prin 

conducte 

(CPC 7131, 7139) 

 

(h) Servicii auxiliare tuturor 

modurilor de transport: 

a) Servicii de manipulare a 

încărcăturilor, servicii de 

depozitare și antrepozitare (CPC 

741, 742), 

b) Servicii de agenție de 

transport demărfuri și servicii 

auxiliare de transport 

(CPC 748, 749). 

 

 

  



ANEXA XXVII-G 

LISTA DE REZERVE PRIVIND PERSONALUL CHEIE, STAGIARII CU STUDII 

SUPERIOARE ȘI VÂNZĂTORII DE ÎNTREPRINDERI (REPUBLICA 

MOLDOVA) 

 

1. Rezervele de mai jos indică activitățile economice liberalizate în conformitate cu 

secțiunile 2 și 3 din capitolul 6 (Prezența comercială, comerțul cu servicii și comerțul 

electronic) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord 

pentru care se aplică limitări privind personalul cheie și stagiarii cu studii superioare 

în conformitate cu articolul 215 și privind vânzătorii de întreprinderi în conformitate 

cu articolul 216 de prezentul acord și specifică astfel de limitări. 

 

 Lista de mai jos cuprinde următoarele elemente: 

 

(a) prima coloană care indică sectorul sau subsectorul în care se aplică limitări; și 

(b) a doua coloană care descrie limitările aplicabile. 

 

Republica Moldova nu își asumă nici un angajament pentru personalul cheie, stagiarii 

cu studii superioare și vânzătorii de întreprinderipentru activități economice care nu 

sunt liberalizate (rămân neconsolidate), în conformitate cu punctele 2 și 3 din 

capitolul 6 (Prezența comercială, comerțul cu servicii și comerțul electronic) din titlu 

V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord. 

 

2. La identificarea sectoarelor și subsectoarelor individuale: 

(a) CPC înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilită 

deOficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M,nr. 

77, CPC prov, 1991; și 

(b) CPC ver. 1.0 înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este 

stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical 

Papers,seria M, nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

 

3. Angajamente privind personalul cheie, stagiariicu studii superioare, vânzătorii de 

servicii de întreprinderi și vânzătorii de bunuri nu se aplică în cazurile în care intenția 

sau efectul prezenței lor temporare poate să interacționeze cu, sau altfel să afecteze 

rezultatul oricărui litigiu sau oricărei negocieri de lucru/de gestionare. 

 

4. Lista de mai jos nu include măsuri cu privire la cerințele și procedurile de calificare,la 

standardele tehnice și la cerințele și procedurile de autorizare atunci când acesteanu 

reprezintă o limitare în sensul articolelor 215 și 216din prezentul acord. Măsurile 

respective (de exemplu, necesitatea obținerii unei autorizații,necesitatea de a obține 

recunoașterea calificărilor în sectoarele reglementate,necesitatea promovării anumitor 

examene, inclusiv examene de limbă),chiar dacă nu sunt enumerate mai jos, se aplică 

în orice caz personalului cheie, stagiarilor cu studii superioare și vânzătorilor de 

întreprinderi din Uniunea Europeană. 

 

5. Toate celelalte cerințe ale legilor și reglementărilor Republicii Moldova în ceea ce 

privește intrarea, șederea, munca și măsurile de securitate socială continuă să se 

aplice, inclusiv reglementările privind perioada de ședere, salariile minime, precum și 

contractele colective de salarizare. 

 



6. În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din prezentul acord, lista de mai jos nu 

include măsuri privind subvențiile acordate de una dintre părți. 

 

7. Lista de mai jos nu aduce atingere existenței monopolurilor publice sau a unordrepturi 

exclusiveastfel cum sunt descrise în lista de angajamente privind prezența comercială. 

 

8. În sectoarele în care se aplică teste de necesități economice, criteriul principal 

alacestora va fi evaluarea situației pieței relevante în Republica Moldova, inclusiv în 

ceea ceprivește numărul furnizorilor de servicii existenți și impactul asupra acestora. 

 

9. Drepturile și obligațiile care derivă din lista de mai jos nu au efect direct aplicabil 

și,astfel, nu conferă drepturi directe persoanelor fizice sau juridice. 

 

  



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

I. COMENTARII SPECIFICE 

 

1. SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI 

 

A. Servicii profesionale 

 

(a) Servicii juridice: 

 

- Limitate la consultanță privind 

legislația țării gazdă; (CPC 861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii juridice legate de reprezentarea în 

instanțele de judecată și alte autorități publice, 

pot fi furnizate de către un profesionist în 

domeniul juridic dintr-un stat membru al 

Uniunii Europene, după asocierea cu un avocat 

local sau după un stagiu de 1 an pentru a obține 

o licență în Republica Moldova. 

 

Servicii de consiliere juridică, cu excepția 

reprezentării în instanță și alte autorități, pot fi 

furnizate după înregistrare prealabilă în registrul 

special al Consiliului Baroului. 

 

Servicii de traducere și / sau de interpretare 

pentru sistemul judiciar pot fi furnizate după 

recunoașterea prealabilă a autorizației de 

interpret / traducător autorizat emise într-un alt 

stat, de către Comisia de atestare a Ministerului 

Justiției. 

 

Servicii de mediere pot fi furnizate de către o 

persoană autorizată ca mediator într-un alt stat, 

după certificare de către Consiliul de mediere. 

 

Servicii de administrator de insolvabilitate 

autorizat pot fi furnizate după un an de stagiu și 

după promovarea examenului în cadrul 

Comisiei pentru certificare și disciplina din 

cadrul Ministerului Justiției. 

 

Cerințadeținerii cetățeniei pentru notarii publici 

și executorii judecătorești. 

 

(j) Servicii private prestate de 

moașe, asistenți medicali, 

fizioterapeuți șipersonal 

paramedical 

(CPC 93191 cu excepția serviciilor 

furnizate de sectorul public) 

Cerințadeținerii cetățeniei. 

  



ANEXA XXVII-H 

LISTA DE REZERVE PRIVIND PRESTATORII DE SERVICII PE BAZĂ DE 

CONTRACT (PSC) ȘI PROFESIONIȘTII INDEPENDENȚI (PI) (REPUBLICA 

MOLDOVA) 

 

1.  Părțile vor permite prestarea de servicii pe teritoriul lor de către prestatori de servicii 

pe bază de contract și profesioniști independenți ai celeilalte părți, prin prezența 

persoanelor fizice, în conformitate cu articolele 217 și 218 din prezentul acord, pentru 

activitățile economice enumerate mai jos, și sub rezerva limitărilor relevante. 

 

2. Lista cuprinde următoarele elemente: 

 (a) prima coloană care indică sectorul sau subsectorul în care se aplică limitări; și 

 (b) a doua coloană care descrie limitările aplicabile. 

 

 Republica Moldovanu își asumă nici un angajament pentru prestatorii de servicii pe 

bază de contract și profesioniștii independenți pentru oricare sector de activitate 

economică, altele decât cele enumerate în mod explicit mai jos. 

 

3. La identificarea sectoarelor și subsectoarelor individuale: 

(a) CPC înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este stabilită 

deOficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M,nr. 

77, CPC prov, 1991; și 

(b) CPC ver. 1.0 înseamnă Clasificarea Centrală a Produselor, astfel cum este 

stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical 

Papers,seria M, nr. 77, CPC ver 1.0, 1998. 

 

4. Angajamente privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii 

independenți nu se aplică în cazurile în care intenția sau efectul prezenței lor 

temporare poate să interacționeze cu, sau altfel să afecteze rezultatul oricărui litigiu 

sau oricărei negocieri de lucru/de gestionare. 

 

5. Lista de mai jos nu include măsuri cu privire la cerințele și procedurile de calificare,la 

standardele tehnice și la cerințele și procedurile de autorizare atunci când acesteanu 

reprezintă o limitare în sensul articolelor 217 și 218din prezentul acord. Măsurile 

respective (de exemplu, necesitatea obținerii unei autorizații,necesitatea de a obține 

recunoașterea calificărilor în sectoarele reglementate,necesitatea promovării anumitor 

examene, inclusiv examene de limbă),chiar dacă nu sunt enumerate mai jos, se aplică 

în orice caz prestatorilor de servicii pe bază de contract și profesioniștilor 

independențidin Uniunea Europeană. 

 

6. Toate celelalte cerințe ale legilor și reglementărilor Republicii Moldova în ceea ce 

privește intrarea, șederea, munca și măsurile de securitate socială continuă să se 

aplice, inclusiv reglementările privind perioada de ședere, salariile minime, precum și 

contractele colective de salarizare. 

 

7. Lista de mai jos nu include măsuri privind subvențiile acordate de una dintre părți. 

 

8. Lista de mai jos nu aduce atingere existenței monopolurilor publice sau a unordrepturi 

exclusiveastfel cum sunt prevăzute de către Republica Moldova în anexa XXVII-E la 

prezentul acord. 



 

9. Drepturile și obligațiile care derivă din lista de mai jos nu au efect direct aplicabil 

și,astfel, nu conferă drepturi directe persoanelor fizice sau juridice. 

 

  



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

 

 

I. COMENTARII SPECIFICE 

 

1. SERVICII PENTRU 

ÎNTREPRINDERI 

 

A. Servicii profesionale 

 

(a) Servicii juridice: 

 

- Cu excepția 

consultanțeiprivindlegislația țării 

de origine și legislația 

internațională 

(CPC 861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii juridice legate de reprezentarea în 

instanțele de judecată și alte autorități publice, 

pot fi furnizate de către un profesionist în 

domeniul juridic dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene, după asocierea cu un avocat local sau 

după un stagiu de 1 an pentru a obține o licență în 

Republica Moldova. 

 

Servicii de consiliere juridică, cu excepția 

reprezentării în instanță și alte autorități, pot fi 

furnizate după înregistrare prealabilă în registrul 

special al Consiliului Baroului. 

 

Servicii de traducere și / sau de interpretare 

pentru sistemul judiciar pot fi furnizate după 

recunoașterea prealabilă a autorizației de 

interpret / traducător autorizat emise într-un alt 

stat, de către Comisia de atestare a Ministerului 

Justiției. 

 

Servicii de mediere pot fi furnizate de către o 

persoană autorizată ca mediator într-un alt stat, 

după certificare de către Consiliul de mediere. 

 

Servicii de administrator de insolvabilitate 

autorizat pot fi furnizate după un an de stagiu și 

după promovarea examenului în cadrul Comisiei 

pentru certificare și disciplina din cadrul 

Ministerului Justiției. 

 

Cerințadeținerii cetățeniei pentru notarii publici 

și executorii judecătorești. 

- Consultanță privind legislația 

țării deorigine, legislația 

internațională șilegislația țărilor 

terțe 

(parte din CPC 861) 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

(b) Servicii de contabilitate, audit 

și evidențăcontabilă 

(CPC 862) 

 

(c) Servicii fiscale 

(CPC 863); 

 

(d) Servicii de arhitectură 

(CPC 8671); 

 

(e) Servicii de inginerie 

(CPC 8672); 

 

(f) Servicii de inginerie integrată 

(CPC 8673); 

 

(g) Servicii de planificare urbană 

șipeisagistică 

(CPC 8674) 

 

(h) Servicii medicale și 

stomatologice private 

(CPC 9312) 

(CPC 9312 cu excepția serviciilor 

furnizate de sectorul public) 

 

(i) Servicii veterinare 

(CPC 932) 

 

(j) Servicii private prestate de 

moașe, asistenți medicali, 

fizioterapeuți șipersonal 

paramedical 

(CPC 93191 cu excepția 

serviciilor furnizate de sectorul 

public) 
 

B. Servicii informaționale și 

servicii conexe 

 

(a) Servicii de consultanță privind 

instalareacomponentelor fizice ale 

calculatoarelor(hardware) 

(CPC 841); 

 

(b) Servicii de implementare a 

programelorde calculator 

(software) 

(CPC 842); 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerința deținerii cetățeniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

 

(c) Servicii de prelucrare a datelor 

(CPC 843); 

 

(d) Servicii de baze de date 

(CPC 844); 

 

(f) Alte servicii informatice (CPC 

845 + 849). 

 

 

C. Servicii de cercetare și 

dezvoltare 

 

(a) Servicii de cercetare și 

dezvoltare în domeniul științelor 

naturale 

(CPC 851); 

 

(b) Servicii de cercetare și 

dezvoltare îndomeniul științelor 

sociale și umane 

(CPC 852); 

 

(c) Servicii de cercetare și 

dezvoltareinterdisciplinare 

(CPC 853). 

 

 

D. Servicii imobiliare 

 

(a) Cu bunuri proprii sau 

concesionate 

(CPC 821); 

 

(b) Pe bază de tarif sau contract 

(CPC 822). 

 

E. Servicii de închiriere/leasing 

fără operatori 

 

(a) Referitoare la nave 

(CPC 83103); 

 

(b) Referitoare la aeronave 

(CPC 83104); 

 

(c) Referitoare la alte 

echipamente de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

(CPC 83101+83102+83105); 

 

d) Referitoare la alte mașini și 

echipamente 
(CPC 83106-83109); 

 

(e) Altele (CPC 832), inclusiv 

casete video și discuri optice pre-

înregistrate pentru utilizare în 

echipamente de divertisment la 

domiciliu. 

 

 

F. Alte servicii pentru 

întreprinderi 

 

(a) Servicii de publicitate 

(CPC 871); 

 

(b) Servicii de cercetare de piață 

și sondaje de opinie 

(CPC 864); 

 

(c) Servicii de consultanță în 

management 

(CPC 865); 

 

(d) Servicii legate de consultanța 

în management 

(CPC 866); 

 

(e) Servicii de testări și analize 

tehnice 

(CPC 8676); 

 

(f) Servicii conexe 

agriculturii,vânătorii și 

silviculturii 

(CPC 881); 

 

g) Servicii privind pescuitul 

(CPC 882); 

 

h) Servicii conexe industriei 

extractive 

(CPC 884 + 5115); 

 

(i) Servicii conexe industriei 

prelucrătoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

(CPC 884+885); (cu excepția 

88442); 

 

(j) Servicii conexe distribuției de 

energie (CPC 887); 

 

(k) Servicii de plasare și furnizare 

de personal 

(CPC 872); 

 

(l) Servicii de investigații și 

securitate (CPC 873); 

 

(m) Servicii conexe de 

consultanțăștiințifică și tehnică 

(CPC 8675); 

 

(n) Întreținerea și repararea 

echipamentelor (neincluzând 

navele maritime, aeronavele sau a 

alte echipamente de transport) 

(CPC 633+8861-8866); 

 

(o) Servicii de curățenie a 

clădirilor (CPC 874); 

 

(p) Servicii fotografice 

(CPC 875); 

 

(q) Servicii de ambalare 

(CPC 876); 

 

(r) Tipărire și publicare 

(CPC 88442); 

 

(s) Servicii de organizare de 

congrese 

(CPC 87909*); 

 

(t) Altele (CPC 8790). 

 

 

2. SERVICII DE 

COMUNICAȚII 

 

A. Servicii poștale 

 

(a) Servicii poștale internaționale, 

precum și servicii poștale interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

legate de scrisori de până la 350 

de grame; (CPC 7511); 

 

(b) Servicii poștale referitoare la 

colete (CPC 75112); 

 

(c) Servicii furnizate de ghișeele 

poștale (CPC 75113); 

 

B. Servicii de curierat 

(CPC 7512) 

 

C. Servicii de telecomunicații 

 

(a) Servicii de telefonie publică; 

(CPC 7521); 

 

(b) Servicii celulare analogice 

(CPC 75213.1); 

 

(c) Servicii celulare digitale (CPC 

75213.2); 

 

(d) Servicii de telefonie mobilă 

(CPC 75213) 

- Servicii de paging, 

(CPC 75291) 

- Servicii de date mobile; 

 

(e) Comunicare prin satelit; 

 

(f) Servicii de rețea pentru 

întreprindere 

(CPC 7522); 

 

(g) Servicii de transmitere a 

datelor prin pachete comutate 

(CPC 75232); 

 

(h) Servicii de transmitere a 

datelor cu comutarea circuitelor 

(CPC 7523*) 

 

(i) Servicii de telegrafie și telex 

(CPC 7522 și 7523) 

 

(j) Servicii de telefax 

(CPC 7521*+7529*); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

(k) Servicii de circuite private 

închiriate 

(CPC 7522*+7523*); 

 

(l) Poștă electronică 

(CPC 7523*); 

 

(m) Poștă vocală 

(CPC 7523*); 

 

(n) Informații online și recuperare 

de baze 

de date (CPC 7523*); 

 

(o) Schimb electronic de date 

(EDI) (CPC 7523*); 

 

(p) Servicii de telefax cu valoare 

adăugată,inclusiv stocare și 

retransmitere, stocareși 

recuperare (CPC 7523*); 

 

(q) Conversie de cod și protocol 

(CPC indisponibil); 

 

(r) Servicii de informații online 

și/sauprelucrare de date (inclusiv 

prelucrareatranzacțiilor) (CPC 

843); 

 

(s) Alte servicii de 

telecomunicații (CPC 7529); 

 

(t) Altele (CPC 7549). 

 

 

3. SERVICII DE CONSTRUCȚII 

ȘI SERVICII DE INGINERIE 

CONEXE 

 

(a) Lucrări de construcții generale 

pentruclădiri (CPC 512) 

 

(b) Lucrări de construcții generale 

pentru construcții civile (CPC 

513); 

 

(c) Lucrări de instalații și 

asamblare (CPC 514 + 516); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

 

(d) Lucrări de finalizare și 

finisare aclădirilor (CPC 517); 

 

(e) Altele (CPC 511+515+518) 

 

 

4. SERVICII DE DISTRIBUȚIE 

 

(a) Servicii ale agenților 

comisionari 

(CPC 621); 

 

(b) Servicii de comerț cu ridicata 

(CPC 6121, 622) 

 

(c) Servicii de comerț cu 

amănuntul 

(CPC 611+613+631+632 + 

6111+6113+6121), inclusiv 

înregistrări audio și video, 

precum și discuri și casete (СРС 

63234); 

 

(d) Franciză 

(CPC 8929); 

 

(e) Alte servicii de distribuție. 

 

 

5. SERVICII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

a) Servicii de învățământ primar 

(CPC 921); 

 

(b) Servicii de învățământ 

secundar 

(CPC 922); 

 

(c) Servicii de învățământ 

superior 

(parte din CPC 923); 

 

(d) Servicii de învățământ pentru 

adulți 

(CPC 924); 

 

(e) Alte servicii de învățământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

(CPC 929). 

 

 

6. SERVICII DE MEDIU 

 

A. Servicii legate de apele 

reziduale 

(CPC 9401)
88

 

 

B. Gestionarea deșeurilor 

solide/periculoase, cu excepția 

transportului transfrontalier de 

deșeuri periculoase 

 

(a) Servicii de eliminare a 

deșeurilor 

(CPC 9402) 

 

(b) Servicii sanitare și servicii 

similare 

(CPC 9403) 

 

C. Protecția aerului atmosferic și 

a climei 

(CPC 9404)
89

 

 

D. Depoluarea și curățarea solului 

și apelor 

 

(a) Tratarea și depoluarea solului 

șiapelor contaminate/poluate 

(parte din CPC 94060)
90

 

 

E. Atenuarea zgomotelor și a 

vibrațiilor 

(CPC 9405) 

 

F. Protecția biodiversității și a 

peisajelor 

 

a) Servicii de protecție a naturii și 

apeisajelor 

(parte din CPC 9406 ) 

 

G. Alte servicii de protecție a 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
88Corespunde serviciilor de canalizare. 
89Corespunde serviciilor de purificare a gazelor de evacuare. 
90Corespunde unor părți din Servicii de protecție a naturii și peisajelor. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

mediului și servicii auxiliare 

(CPC 94090) 

 

 

7. SERVICII FINANCIARE 

 

A. Servicii de asigurări și servicii 

conexe asigurărilor 

 

(a) Servicii de asigurare de viață, 

de accidente și de sănătate; 

(CPC 8121); 

 

(b) Servicii de asigurări non-viață 

(CPC 8129, cu excepția asigurării 

maritime, de aviație și de 

transport); 

 

(c) Asigurare maritimă, 

de aviație și de transport 

(CPC 8129): 

 

(d) Reasigurare și retrocesiune; 

(CPC 81299); 

 

(e) Servicii auxiliare asigurărilor 

(inclusiv servicii de brokeraj și de 

agenție) 

(CPC 8140). 

 

B. Sectorul bancar și alte servicii 

financiare (cu excepția 

asigurărilor) 

 

(a) Acceptarea depozitelor și a 

altor fonduri rambursabile de la 

populație 

(CPC 81115-81119); 

 

(b) Împrumuturi de orice tip, 

inclusiv creditede consum, credite 

ipotecare, factoring șifinanțarea 

tranzacțiilor comerciale 

(CPC 8113); 

 

(c) Leasing financiar; 

(CPC 8112); 

 

(d) Toate serviciile de plăți și 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

transferurimonetare; 

(CPC 81339*); 

 

(e) Garanții și angajamente; 

(CPC 81199*); 

 

(f) Operațiuni în nume propriu 

sau înnumele clienților, pe piața 

bursieră, pepiața extrabursieră sau 

pe alte piețe, șianume: 

 

- Instrumente ale pieței monetare 

(inclusiv cecuri, efecte de comerț, 

certificate de depozit); (CPC 

81339*), 

 

- valută; (81333), 

 

- produse derivate, inclusiv, 

darnelimitându-se la futures și 

opțiuni; (81339*), 

 

- instrumente ale cursului de 

schimbși ale ratei dobânzilor, 

inclusivproduse cum ar fi swap 

șicontractele la termen pe 

ratadobânzii; (81339*), 

 

- valori mobiliare transferabile; 

(CPC 81321*), 

 

- alte instrumente și active 

financiare negociabile, 

inclusivlingouri; (81339*). 

 

(g) Brokeraj monetar (81339*); 

 

(h) Gestionarea activelor, de 

exemplugestionarea numerarului 

sau aportofoliului, toate formele 

de gestionarea plasamentelor 

colective, gestionareafondurilor 

de pensii, servicii de custodie,de 

depozitare și fiduciare (8119**, 

81323*); 

 

(i) Servicii de decontare și 

compensareaferente activelor 

financiare, inclusivvalori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

mobiliare, produse derivate și 

alteinstrumente negociabile 

(81339* sau 81319*); 

 

(j) Servicii de consultanță și alte 

servicii financiare 

auxiliareprivind toate activitățile 

enumerate la articolul 1B din 

MNT.TNC/W/50, inclusiv 

furnizarea deinformații privind 

creditele și evaluareadosarelor de 

credit, cercetări șiconsultanță 

privind investițiile șiportofoliile 

de investiții, consultanțăprivind 

achizițiile, restructurările 

șistrategiile societăților 

comerciale (8131 sau 8133); 

 

(k) Comunicarea și transferul de 

informațiifinanciare, activitățile 

de prelucrare adatelor financiare 

și furnizarea softwareuluiaferent 

de către prestatorii de alte servicii 

financiare (8131); 

 

(l) Participarea la emisiunile de 

valori mobiliare de orice natură, 

inclusivsubscriere, plasamentele 

(private saupublice) în calitate de 

agent și furnizareade servicii 

conexe (8132). 

 

 

8. SERVICII DE SĂNĂTATE ȘI 

SERVICII SOCIALE 

 

(a) Servicii spitalicești 

Servicii spitalicești și de sanatoriu 

private (CPC 9311 cu excepția 

serviciilor furnizate de sectorul 

public); 

 

(b) Servicii sociale 

(CPC 933); 

 

(c) Alte servicii de sănătate 

umană 

(CPC 9319 cu excepția 93191). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

 

9. SERVICII DE TURISM ȘI 

SERVICII CONEXE 

 

(a) Hoteluri și restaurante 

(inclusivcatering) 

(CPC 641-643); 

 

(b) Servicii ale agențiilor de voiaj 

și aleoperatorilor de turism 

(CPC 741); 

 

(c) Servicii de ghid turistic 

(CPC 7472); 

 

(d) Alte servicii de turism și 

servicii conexe. 

 

 

10. SERVICII RECREATIVE, 

CULTURALE ȘI SPORTIVE 

 

(a)Servicii de operare a sălilor 

decinematograf 

(CPC 96199**)
91

 

 

(b) Alte servicii de divertisment 

(CPC 96191+96194); 

 

(c) Servicii ale agențiilor de știri 

(CPC 962); 

 

(e) Servicii sportive și alte 

servicii recreative 

(CPC 964). 

 

 

11. SERVICII DE TRANSPORT 

 

(a) Servicii de transport maritim 

(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 

7214, 745**); 

 

(b) Transport pe căile navigabile 

interioare 
(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu sunt prevăzute 

                                                        
91** Indică faptul că serviciul specificat constituie doar o parte din întregul spectru de activități 

acoperite de concordanța CPC. 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

7224, 745**); 

 

(c) Servicii de transport aerian 

definite în anexa privind 

transportul aerian: 

 

a) și b) Transportul de călători 

și transportul de mărfuri (CPC 

731, 732), 

c) Servicii de închiriere de 

nave cu echipaj 

(CPC 734), 

d) Întreținerea și repararea 

aeronavelor 

(CPC 8868**), 

e) Vânzarea și comercializarea 

serviciilor de transport aerian; 

(CPC 746*); 

f) Sistemele informatizate de 

rezervare; (CPC 746*); 

 

(d) Transport spațial 

(CPC 733); 

 

(e) Servicii de transport feroviar 

(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 

743); 

 

(f) Servicii de transport rutier 

a) Transport de călători  

(CPC 7121+7122), 

b) Transport de mărfuri (CPC 

7123, pentru 7123 cu excepția 

serviciilor de cabotaj), 

c) Închiriere de vehicule 

comerciale cuoperator (CPC 

7124), 

d) Întreținerea și repararea 

echipamentelorde transport rutier 

(CPC 6112+8867), 

e) Servicii de sprijin pentru 

serviciile detransport rutier (CPC 

744); 

 

(g) Servicii de transport prin 

conducte 

(CPC 7131, 7139); 

 

(h) Servicii auxiliare tuturor 



Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

modurilor de transport: 

a) Servicii de manipulare a 

încărcăturilor, servicii de 

depozitare și antrepozitare (CPC 

741, 742), 

b) Servicii de agenție de 

transport demărfuri și servicii 

auxiliare de transport 

(CPC 748, 749). 

 

 

  



ANEXA XXVIII LA ACEST ACORD 

 

ARMONIZARE 

 

  



ANEXA XXVIII-A 

NORME APLICABILE SERVICIILOR FINANCIARE 

 

Republica Moldova își asumă angajamentul să armonizeze treptat legislația sa la 

următoarealegislațieUE și instrumente internaționale, în termenele prevăzute. 

 

Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 

2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului și a Directivelor 

2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005 / 68/EC și 2006/48/CE în ceea ce privește normele de 

procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și 

majorărilor de participații în sectorul financiar 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 

2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de 

asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și 

de modificare a Directivelor Consiliului 73/239/CEE, 79/267/EEC, 92/49/CEE, 

92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE, și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 

privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) 

 

Asociațiile de economii și credit din Republica Moldova vor fi tratate în același mod 

ca și instituțiile enumerate la articolul 2 din prezenta directivă, și în consecință, vor fi 

exceptate de la domeniul de aplicare al prezentei directive. 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva Comisiei 2007/18/CE din 27 martie 2007 de modificare a Directivei 

2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind excluderea unor şi 

includerea altor instituţii din sfera de aplicare şi tratamentul expunerilor faţă de 

băncile de dezvoltare multilaterală 

 

Calendar: se pun în aplicare dispozițiile prezentei directive de la data intrării în 

vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 

privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de 

credit (reformare) 



 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

În ceea ce privește instituțiile, altele decât instituțiile de credit definite la articolul 3 

alineatul (1) litera (a) din prezenta directivă, prevederile referitoare la nivelul 

capitalului inițial prevăzut în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), 5 (3), 6, 7 (a), 7 

(b), 7 (c), 8 (a), 8 (b), 8 (c) și 9 din prezenta directivă,sunt puseîn aplicare în termen 

de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 

2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a 

activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 

2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 

privind sistemele de garantare a depozitelor 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă, cu excepția dispoziției referitoare la 

nivelul minim de compensare pentru fiecare deponent prevăzut la articolul 7 din 

prezenta directivă,sunt puseîn aplicare în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

 

Prevederea referitoare la nivelul minim de compensare pentru fiecare deponent 

prevăzut la articolul 7 din prezenta directivă va fi pusă în aplicare în termen de 10 ani 

de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și 

conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 

2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce 

privește normele de evaluare ale conturilor anuale și conturilor consolidate ale 

anumitor forme de societăți, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de 



modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE 

privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale 

băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de 

modificare a Directivelor Consiliului 78/660/CEE privind conturile anuale ale 

anumitor tipuri de societăți, 83/349/CEE privind conturile consolidate, 86/635/CEE 

privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții 

financiare și 91/674/CEE privind conturile anuale și conturile consolidate ale 

întreprinderilor de asigurare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 

privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit 

 

Calendar: se pun în aplicare dispozițiile prezentei directive de la data intrării în 

vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 

2009 privind inițierea și exercitarea activității de asigurare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 7 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și 

conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Recomandarea Comisiei din 18 decembrie 1991 privind intermediarii de asigurări 

(92/48/CEE) 

 

Calendar: nu este aplicabil 

 

 

Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 

2002 privind intermedierea de asigurări 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 



la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 

2009 privind asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule 

și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (versiune codificată) 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 

privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 5 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 

privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 

93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva Comisiei 2006/73/CE din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 

2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice 

și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în 

sensul directivei menționate 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 1287/2006 din 10 august 2006 de punere în aplicare a 

Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile 

întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea 

tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și 

definiția termenilor în sensul directivei în cauză 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puseîn aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 

privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori 

mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a 



Directivei 2001/34/CE 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare 

a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații 

prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puseîn aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 

2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația 

referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o 

piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 4 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva Comisiei 2007/14/CE din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a 

anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de 

transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori 

mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 4 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 

privind sistemele de compensare pentru investitori 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă, cu excepția prevederii referitoare la 

nivelul minim de compensare pentru fiecare investitor, prevăzută la articolul 4 din 

prezenta directivă, sunt puseîn aplicare în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare 

a prezentului acord. 

 

Dispozițiile prezentei directive referitoare la nivelul minim de compensare pentru 

fiecare investitor, stabilite în articolul 4 din prezenta directivă,sunt puseîn aplicare în 

termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 

privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul 

de piață) 

 



Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004privind normele de aplicare a 

Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele 

financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces 

la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care 

exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003de aplicare a Directivei 

2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind definiția și publicarea 

informațiilor confidențiale și definiția manipulărilor pieței 

 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2003/125/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de aplicare a Directivei 

2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prezentarea 

echitabilă a recomandărilor de investiții și menționarea conflictelor de interese 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 2273/2003 din 22 decembrie 2003 de aplicare a Directivei 

2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind derogările prevăzute 

pentru programele de răscumpărare și stabilizarea instrumentelor financiare 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puseîn aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puseîn aplicare în termen de 5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a 

actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare). 



 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 5 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 de punere în aplicare Directiva 

85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

(OPCVM), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 

privind contractele de garanție financiară 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 

privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a 

titlurilor de valoare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009de 

modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele 

de plăţi și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind 

contractele de garanţie financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanţele 

private 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 

2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 

97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 

2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și 

finanțării terorismului 



 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 1 an de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de 

aplicare a Directivei nr 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește definiția ”persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a 

procedurile simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe 

motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte 

limitată 

 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 1 an de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 

noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile 

de fonduri 

 

Calendar: dispozițiile din prezentul regulamentsunt puseîn aplicare în termen de 1 an 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

  



ANEXA XXVIII-B 

NORMELE APLICABILE SERVICIILOR DE TELECOMUNICAȚII 

 

 

Republica Moldova își asumă angajamentul să armonizeze treptat legislația sa la 

următoarealegislațieUE și instrumente internaționale, în termenele prevăzute. 

 

 

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 

privind cadrul de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații 

electronice(Directiva-cadru), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 

 

Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive: 

- Consolidarea capacității administrative și a independenței autorității naționale de 

reglementare în domeniul comunicațiilor electronice; 

- Stabilirea procedurilor de consultare publică pentru măsurile de reglementare noi; 

- Instituirea unor mecanisme eficiente de atac împotriva deciziilor autorității 

naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, precum și 

- Definirea piețelor relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor 

electronice care sunt susceptibile reglementării ex ante și analiza acestor piețe, cu 

scopul de a stabili dacă pe acestea există o putere de piață semnificativă (SMP). 

 

 

Calendar: aceste dispoziții din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 

1,5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 

privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice(Directiva privind 

autorizarea), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 

 

Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive: 

- Punerea în aplicare a unui regulament care să prevadă autorizații generale și să 

limiteze nevoia de licențe individuale în cazuri specifice, justificate în mod 

corespunzător 

 

Calendar: aceste dispoziții din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 2 

ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 

privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, 

precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), astfel cum a fost 

modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 

 

Pe baza analizei de piață, efectuate în conformitate cu Directiva-cadru, autoritatea 

națională de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice trebuie să le impună 



operatorilor care s-au dovedit a avea putere semnificativă pe piață (SMP) pe piețele 

relevante, obligații de reglementare adecvate, cu privire la: 

- Accesului la, și utilizareainstalațiilor specifice de rețea; 

- Controlul prețurilor privind accesul și tarifele de interconectare, inclusiv 

obligațiile în funcție de costuri, precum și 

- Transparență, non-discriminare și separarea contabilă 

 

Calendar: aceste dispoziții din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 1,5 

ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 

privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile 

de comunicații electronice(Directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost 

modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

25 noiembrie 2009 

 

Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive: 

- Aplicarea Regulamentului privind obligațiile de serviciu universal (USO), 

inclusiv stabilirea unor mecanisme pentru calculul prețurilor și finanțare, și 

- Asigurarea respectării intereselor și drepturilor utilizatorilor, în special prin 

introducerea portabilității numerelor și numărului unic european pentru apeluri de 

urgență 112 

 

Calendar: aceste dispoziții din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 

ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe 

piețele de rețele și servicii de comunicații electronice 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 1,5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 

electronice), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009 / 136/EC al 

Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 

 

Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive: 

- Punerea în aplicare a unui Regulament pentru a asigura protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale, și în special a dreptului la viață privată, în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor 

electronice și pentru a asigura libera circulație a acestor date, precum și a 

echipamentelor și serviciilor de comunicații electronice 

 

Calendar: aceste dispoziții din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 

ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 



 

 

Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 

privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe 

radio în Comunitatea Europeană 

 

- Adoptareaunei politici de reglementare și asigurarea disponibilității armonizate și 

utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio 

 

Calendar: măsurile care rezultă din aplicarea prezentei decizii sunt puse în aplicare în 

termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Decizia 2008/294/CE a Comisiei din 7 aprilie 2008 privind condițiile armonizate de 

utilizarea spectrului de frecvențe pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile 

la bordul aeronavelor 

 

Calendar: măsurile care rezultă din aplicarea prezentei decizii sunt puse în aplicare în 

termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 

privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și 

recunoașterea reciprocă a conformității acestora 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 1,5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale 

comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) 

 

Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive: 

- Impulsionarea dezvoltării e-comerțului; 

- Eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere a serviciilor societății 

informaționale; 

- Asigurarea securității juridice pentru furnizorii de servicii ale societății 

informaționale; și 

- Armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de servicii care acționează în 

calitate de intermediari, atunci când furnizează servicii de simplă transmitere, 

caching sau hosting, nu prevede nicio obligație generală de a monitoriza. 

 

Calendar: aceste dispoziții din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 3 

ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 

2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public 

 



Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 2 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 

1999 privind cadrul comunitar pentru semnăturile electronice 

 

Se aplică următoarele dispoziții ale prezentei directive: 

- Adoptarea unei politici și legislație pentru a crea un cadru pentru utilizarea 

semnăturilor electronice care să asigure recunoașterea lor legală de bază și 

admisibilitatea ca probă în justiție 

- Stabilirea unui sistem de supraveghere obligatorie a furnizorilor de servicii de 

certificare care eliberează certificate calificate 

 

Calendar: aceste dispoziții din prezenta directivă sunt puseîn aplicare în termen de 1 

an de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

  



ANEXA XXVIII-C 

NORME APLICABILE SERVICIILOR POȘTALE ȘI DE CURIERAT 

 

Republica Moldova își asumă angajamentul să armonizeze treptat legislația sa la 

următoarealegislațieUE și instrumente internaționale, în termenele prevăzute. 

 

 

Directiva 97/67/CE privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a 

serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare de la data intrării în 

vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2002/39/CE din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE în ceea 

ce privește continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale comunitare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 

de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a 

serviciilor poștale ale Comunității 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 7 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

  



ANEXA XXVIII-D 

NORME APLICABILE TRANSPORTUL MARITIM INTERNAȚIONAL 

 

Republica Moldova își asumă angajamentul să armonizeze treptat legislația sa la 

următoarealegislațieUE și instrumente internaționale, în termenele prevăzute. 

 

 

Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare 

 

Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și 

control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor 

maritime (reformare) 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de 

inspecție a navelor și (reformare) 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puse în aplicare în termen de 5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Statul de pavilion 

 

Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Controlul statului portului 

 

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind controlul statului portului (reformare) 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Monitorizarea traficului maritim 

 

Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de 

instituire a unui sistem de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime 

și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului  

 



Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Investigarea accidentelor 

 

Directiva Consiliului 1999/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 

instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din 

sectorul de transport maritim 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Răspunderea transportatorilor de persoane 

 

Regulamentul (CE) nr 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe 

mare. 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 

februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței 

pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 3051/95 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puse în aplicare în termen de 2 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Norme tehnice și operaționale 

 

Nave de pasageri 

 

Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 

privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (reformare) 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 4 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize 

obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte 

ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 4 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 



 

Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de 

stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 4 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Petroliere 

 

Regulamentul (CE) nr 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 

februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau 

a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr 2978/94  

 

Calendarul de eliminare treptată a petrolierelor cu cocă simplă va urma programul așa 

cum este specificat în Convenția MARPOL. 

 

 

Vrachiere 

 

Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 

2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și 

descărcarea în siguranță a vrachierelor  

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Echipaj 

 

Directiva 2008/106 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare) 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Protecția mediului 

 

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 

2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea 

navelor și a reziduurilor de încărcătură 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 5 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Regulamentul (CE) nr 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 

aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave 

 



Calendar: dispozițiile din prezentulregulamentsunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Condiții tehnice 

 

Directiva 2010/65 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea în și 

/ sau la plecarea din porturile statelor membre ale Comunității abrogate de Directiva 

2002/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 februarie 2002 valabilă 

până la 18 mai 2012 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de3 ani de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Condiții sociale 

 

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992privind cerințele minime de 

securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul 

navelor 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999privind Acordul de organizare a 

timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din 

Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din 

Transporturi din Uniunea Europeană (FST) 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 

1999 privind punerea în aplicare a prevederilor referitoare la timpul de lucru al 

navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile comunitare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă sunt puse în aplicare în termen de 3 ani 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord. 

 

 

Securitate maritimă 

 

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 

2005 privind consolidarea securității portuare 

 

Calendar: dispozițiile din prezenta directivă (cu excepția celor referitoare la 

inspecțiile Comisiei), se pun în aplicare în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 



 

 

Regulamentul (CE) nr 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 

martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare 

 

Calendar: dispozițiile din prezentulregulament (cu excepția celor referitoare la 

inspecțiile Comisiei), se pun în aplicare în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

 

  



ANEXA XXIX LA ACEST ACORD 

ACHIZIȚII PUBLICE 

  



ANEXA XXIX-A 

PRAGURI 

 

 

1. Pragurile valorice prevăzute la articolul 269 alineatul (3) din prezentul acord vor 

constitui pentru ambele părți: 

(a) 130.000 de euro pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii 

atribuite de autoritățile guvernamentale centrale, cu excepția contractelor de 

servicii publice definite la a treia liniuță din articolul 7 alineatul (b) din 

Directiva 2004/18/CE; 

(b) 200.000 de euro în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii 

publice care nu sunt acoperite de litera a); 

(c) 5.000.000 EUR, în cazul contractelor de lucrări publice și concesiuni; 

(d) 5.000.000 EUR, în cazul contractelor de lucrări în sectorul utilităților; 

(e) 400.000 de euro în cazul contractelor de bunuri și servicii în sectorul utilităților. 

 

2. Pragurile valorice menționate la paragraful 1 vor fi adaptate pentru a reflecta limitele 

aplicabile în conformitate cu directivele UE, la momentul intrării în vigoare a 

prezentului acord. 

 

  



ANEXA XXIX-B 

CALENDARUL INDICATIV PENTRU REFORMA INSTITUȚIONALĂ, 

ARMONIZARE ȘI ACCESUL PE PIAȚĂ 

 

Etapa  Calendar 

indicativ 

Accesul pe piață 

acordat UE de 

către Republica 

Moldova 

Accesul pe piață 

acordatRepublicii 

Moldova de către 

UE 

 

1 Punerea în aplicare a 

articolului 271 din 

prezentul acord 

 

Punerea în aplicare a 

reformei instituționale 

prevăzute la articolul 

270 alineatul (2) din 

prezentul acord 

 

Acordulprivind 

Strategia de reformare 

prevăzută la articolul 

272 din prezentul 

acord 

9 luni de la 

data intrării 

în vigoare a 

prezentului 

acord 

Furnituri pentru 

autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Furnituri pentru 

autoritățile 

administrației 

publice centrale 

 

2 Armonizarea și 

punerea în aplicare a 

elementelor de bază 

ale Directivei 

2004/18/CE și ale 

Directivei 

89/665/CEE 

3 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentului 

acord 

Furnituri pentru 

autoritățile de 

stat, regionale și 

locale și 

organismele de 

drept public 

Furnituri pentru 

autoritățile de 

stat, regionale și 

locale și 

organismele de 

drept public 

Anexele 

XXIX-C 

și XXIX-

D 

3 Armonizarea și 

punerea în aplicare a 

elementelor de bază 

ale Directivei 

2004/17/CE și ale 

Directivei 92 / 

13/EEC 

4 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentului 

acord 

Furnituri pentru 

toate entitățile 

contractante din 

sectorul utilități 

Furnituri pentru 

toate entitățile 

contractante 

Anexele 

XXIX-E 

și XXIX-F 

4 Armonizarea și 

punerea în aplicare a 

altor elemente ale 

Directivei 

2004/18/CE 

6 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentului 

acord 

Servicii și 

contracte de 

lucrări și 

concesiuni 

pentru toate 

autoritățile 

contractante 

Servicii și 

contracte de 

lucrări și 

concesiuni pentru 

toate autoritățile 

contractante 

Anexele 

XXIX-G, 

XXIX-H 

și XXIX-I 

5 Armonizarea și 

punerea în aplicare a 

altor elemente ale 

Directivei 

2004/17/CE 

8 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentului 

acord 

Servicii și 

lucrări pentru 

toate entitățile 

contractante din 

sectorul utilități 

Servicii și lucrări 

pentru toate 

entitățile 

contractante din 

sectorul utilități 

Anexele 

XXIX-J și 

XXIX-K 

  



ANEXA XXIX-C 

ELEMENTE DE BAZĂ ALE DIRECTIVA 2004/18/CE 

din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții 

publice de lucrări, de bunuri și de servicii 

(Etapa 2) 

 

 

 

TITLUL I 

Definiții și principii generale 

Articolul 1 Definiții (punctele 1, 2, 8, 9, 11 (a), 11 (b) și 11 (d), 12, 13, 14, 15) 

Articolul 2 Principii de atribuire a contractelor 

Articolul 3 Acordarea de drepturi speciale sau exclusive: clauza de non-discriminare 

 

 

TITULUL II 

Norme privind achizițiile publice 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Articolul 4 Operatori economici 

Articolul 6 Confidențialitatea 

 

 

CAPITOLUL II 

Domeniul de aplicare 

 

Secțiunea 1 - Praguri 

Articolul 8 Contracte subvenționate cu peste 50% de autoritățile contractante 

Articolul 9 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice, a 

acordurilor-cadru și a sistemelor dinamice de achiziție 

 

Secțiunea 2 - Situații speciale 

Articolul 10 Contracte în domeniul apărării 

 

Secțiunea 3 - Excluderea unor contracte 

Articolul 12 Contracte din sectorul apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale 

(numai dacă normele de bază ale Directivei 2004/17/CE au fost 

armonizate) 

Articolul 13 Excluderi speciale în domeniul telecomunicațiilor 

Articolul 14 Contracte secrete sau care necesită măsuri speciale de siguranță 

Articolul 15 Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale 

Articolul 16 Excluderi speciale 

Articolul 18 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv 

 

Secțiunea 4 - Regim special 

Articolul 19 Contracte rezervate 

 

CAPITOLUL III 



Regimul aplicabil contractelor de achiziţii publice de servicii 

 

Articolul 20 Contracte de servicii prevăzute de anexa II A 

Articolul 21 Contracte de servicii prevăzute de anexa II B 

Articolul 22 Contracte mixte de servicii prevăzute de anexa II A şi de servicii 

prevăzute de anexa II B 

 

CAPITOLUL IV 

Norme speciale privind caietul de sarcini şi documentele contractului 
 
Articolul 23 Specificaţii tehnice 

Articolul 24 Variante 

Articolul 25 Subcontractarea 

Articolul 26 Condiții de executare a contractului 

Articolul 27 Obligaţii referitoare la impozite, la protecţia mediului, la dispoziţiile de 

protecţie şi la condiţiile de muncă 

 

CAPITOLUL V 

Proceduri 

 

Articolul 28 Utilizarea procedurilor deschise, restrânse şi de negociere, precum şi a 

dialogului competitiv 

Articolul 30 Cazuri care justifică recurgerea la procedura prin negociere cu publicarea 

unui anunţ de participare 

Articolul 31 Cazuri care justifică recurgerea la procedura prin negociere fără 

publicarea unui anunţ de participare 

 

CAPITOLUL VI 

Norme de publicitate și transparență 

 

Secțiunea 1 - Publicarea anunțurilor 

Articolul 35 Anunțuri: alineatul 1 mutatis mutandis; alineatul 2; alineatul 4, 

subalineatele unu, trei și patru 

Articolul 36 Forma şi modalităţile de publicare a anunţurilor 

 

Secțiunea 2 - Termene 

Articolul 38 Termene de primire a cererilor de participare şi a ofertelor 

Articolul 39 Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente şi informaţii 

suplimentare 

 

Secțiunea 3 - Conţinutul şi mijloacele de transmitere a informaţiilor 

Articolul 40 Invitaţii de depunere a ofertelor, de participare la dialog sau negociere 

Articolul 41 Informarea candidaţilor şi ofertanţilor 

 

Secțiunea 4 - Comunicări 

Articolul 42 Norme aplicabile comunicărilor 

 

CAPITOLUL VII 

Desfășurarea procedurii 

 



Secțiunea 1 - Dispoziții generale 

Articolul 44 Verificarea respectării criteriilor şi selecţia participanţilor, atribuirea 

contractelor 

 

Secțiunea 2 - Criterii calitative de selecţie 

Articolul 45 Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului 

Articolul 46 Capacitate de exercitare a activităţii profesionale 

Articolul 47 Capacitate economică şi financiară 

Articolul 48 Capacităţi tehnice şi profesionale 

Articolul 49 Standarde de garantare a calităţii 

Articolul 50 Standarde de gestionare a mediului 

Articolul 51 Documente şi informaţii suplimentare 

 

Secțiunea 3 - Atribuirea contractului 

Articolul 53 Criterii de atribuire a contractelor 

Articolul 55 Oferte anormal de scăzute 

 

ANEXE 

Anexa I Lista activităţilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 

Anexa II Servicii prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (d) 

Anexa II A 

Anexa II B 

Anexa V Lista produselor prevăzute la articolul 7, în ceea ce priveşte contractele 

atribuite de către autorităţile contractante în domeniul apărării 

Anexa VI Definiţii privind anumite specificaţii tehnice 

Anexa VII Informaţii care trebuie incluse în anunţuri 

Anexa VII A Informaţii care trebuie incluse în anunţurile de participare la licitaţiile de 

achiziţii publice 

Anexa X Cerinţe privind echipamentele de primire pe cale electronică a ofertelor, a 

cererilor de participare sau a planurilor şi proiectelor în cazul 

concursurilor 

 

  



ANEXA XXIX-D 

ELEMENTE DE BAZĂ ALE DIRECTIVEI 89/665/CEE 

din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de 

atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de 

lucrări (Directiva 89/665/CEE) 

 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 

92/13/CEE în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziții publice (Directiva 2007/66/CE) 

(Etapa 2) 

 

Articolul 1 Domeniul de aplicare și disponibilitatea căilor de atac 

Articolul 2 Cerințe referitoare la căile de atac 

Articolul 2a Termenul suspensiv 

Articolul 2b Derogări de la termenul suspensiv 

 Litera (b) din primul alineat al articolului 2b 

Articolul 2c Termene de aplicare pentru revizuire 

Articolul 2d Ineficacitate 

 Alineatul 1 litera (b) 

 Alineatul 2 și 3 

Articolul 2e Încălcări ale prezentei directive și sancțiuni alternative 

Articolul 2f Termene 

 

  



ANEXA XXIX-E 

ELEMENTE DE BAZĂ ALE DIRECTIVEI 2004/17/CE 

din 31 martie 2004, de coordonare a procedurilor de achiziții publice ale entităților 

care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 

poștale 

(Etapa 3) 

 

 

TITLUL I 

Dispoziții generale aplicabile contractelor și concursurilor de proiecte 

 

CAPITOLUL I 

Termeni de bază 

 

Articolul 1 Definiții (alineatele 2,7,9,11,12,13) 

 

CAPITOLUL II 

Definiții ale activităților și entităților menționate 

 

Secțiunea 1 - Entități 

Articolul 2 Entități contractante 

 

Secțiunea 2 - Activități 

Articolul 3 Gaze, energie termică și energie electrică 

Articolul 4 Apă 

Articolul 5 Servicii de transport 

Articolul 6 Servicii poștale 

Articolul 7 Dispoziții privind explorarea sau extracția de petrol, gaze, cărbune sau alți 

combustibili solizi, precum și porturileși aeroporturile 

Articolul 9 Contracte care cuprind mai multe activități 

 

CAPITOLUL III 

Principii generale 

 

Articolul 10 Principii de atribuire a contractelor 

 

TITLUL II 

Norma aplicabile contractelor 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Articolul 11 Operatori economici 

Articolul 13 Confidențialitate 

 

CAPITOLUL II 

Dispoziții privind pragurile și excluderea 

 

Secțiunea 1 - Praguri 

Articolul 16 Valorile pragurilor contractelor 



Articolul 17 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziţii publice, a 

acordurilor-cadru şi a sistemelor dinamice de achiziţie 

 

Secțiunea 2 - Contracte și concesiuni, precum și contracte care fac obiectul unor regimuri 

speciale 

Subsecțiunea 2 - Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și tuturor tipurilor de 

contracte 

Articolul 19 Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți 

Articolul 20 Contracte atribuite în alte scopuri decât desfășurarea unei activități 

menționate sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară 

terță: alineatul 1 

Articolul 21 Contracte secrete sau care necesită măsuri speciale de securitate 

Articolul 22 Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale 

Articolul 23 Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate, unei societăți mixte sau unei 

entități contractante care face parte dintr-o societate mixtă 

Subsecțiunea 3 - Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante, dar numai pentru 

contracte de servicii 

Articolul 24 Contracte referitoare la anumite servicii excluse din domeniul de aplicare 

al prezentei directive 

Articolul 25 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv 

Subsecțiunea 4 - Excluderi aplicabile numai anumitor entități contractante 

Articolul 26 Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea 

de apă și pentru furnizarea de energie sau de combustibili pentru 

producerea energiei 

 

CAPITOLUL III 

Norme aplicabile contractelor de servicii 

 

Articolul 31 Contracte de servicii enumerate la anexa XVII A 

Articolul 32 Contracte de servicii enumerate la anexa XVII B 

Articolul 33 Contracte mixte de servicii care includ serviciile enumerate la anexa XVII 

A și serviciile enumerate la anexa XVII B 

 

CAPITOLUL IV 

Regimuri specifice care reglementează caietele de sarcini și documentele contractului 

 

Articolul 34 Cerințe tehnice 

Articolul 35 Comunicarea cerințelor tehnice 

Articolul 36 Variante 

Articolul 37 Subcontractarea 

Articolul 39 Obligații referitoare la fiscalitate, protecția mediului, dispoziții privind 

protecția muncii și condițiile de muncă 

 

CAPITOLUL V 

Proceduri 

 

Articolul 40 (cu excepția alineatului 3 litera (i) și (l)) Utilizarea procedurilor deschise, 

restrânse și negociate 

 

CAPITOLUL VI 



Norme privind publicarea și transparența 

 

Secțiunea 1 - Publicarea anunțurilor 

Articolul 41 Anunțuri orientative periodice și anunțuri privind existența unui sistem de 

calificare 

Articolul 42 Anunțuri utilizate ca mijloc de convocare la licitație, alineatele 1 și 3 

Articolul 43 Anunțuri privind atribuirea contractelor (cu excepția alineatului 1, 

subalineatele 2 și 3) 

Articolul 44 Redactarea și modalitățile de publicare a anunțurilor (cu excepția 

primuluisubalineat din alineatul 2 și alineatele 4, 5, 7) 

 

Secțiunea 2 - Termene 

Articolul 45 Termene pentru primirea cererilor de participare și pentru primirea 

ofertelor 

Articolul 46 Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente și informații 

complementare 

Articolul 47 Invitații de prezentare a ofertei sau de negociere 

 

Secțiunea 3 - Comunicări și informații 

Articolul 48 Norme aplicabile comunicărilor 

Articolul 49 Informații destinate solicitanților de calificare, candidaților și ofertanților 

 

CAPITOLUL VII 

Derularea procedurii 

 

Articolul 51 Dispoziții generale 

 

Secțiunea 1 - Calificare și selecție calificată 

Articolul 52 Recunoașterea reciprocă privind condițiile administrative, tehnice sau 

financiare, precum și privind certificatele, încercările și dovezile 

Articolul 54 Criterii de selecție calitativă 

 

Secțiunea 2- Atribuirea contractelor 

Articolul 55 Criterii de atribuire a contractelor 

Articolul 57 Oferte anormal de scăzute 

 

Anexa XIII Informații care trebuie incluse în anunțurile de contract: 

A. Proceduri deschise 

B. Proceduri restrânse 

C. Proceduri negociate 

Anexa XIV Informații care trebuie incluse în anunțurile privind existența unui sistem 

de calificare 

Anexa XV A Informații care trebuie incluse în anunțurile orientative periodice 

Anexa XV B Informații care trebuie incluse în anunțurile privind publicarea unui anunț 

periodic despre profilul unui cumpărător, care nu se utilizează ca mijloc 

de convocare la licitație 

Anexa XVI Informații care trebuie incluse în anunțurile de atribuire a contractelor 

Anexa XVII A Servicii în sensul articolului 31 

Anexa XVII B Servicii în sensul articolului 32 

Anexa XX Detalii referitoare la publicare 



Anexa XXI Definirea anumitor cerințe tehnice 

Anexa XXIII Dispoziții internaționale în materie de dreptul muncii în sensul articolului 

59 alineatul (4) 

Anexa XXIV Cerințe privind echipamentele pentru primirea electronică a ofertelor, 

cererilor de participare, cererilor de calificare, precum și a planurilor și 

proiectelor în cadrul concursurilor 

 

  



ANEXA XXIX-F 

ELEMENTE DE BAZĂ ALE DIRECTIVEI 92/13/CEE A CONSILIULUI 

din 25 februarie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile 

de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, 

transporturilor și telecomunicațiilor (Directiva 92/13/CEE) 

 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE 

(Etapa 3) 

 

 

Articolul 1 Domeniul de aplicare și disponibilitatea căilor de atac 

Articolul 2 Cerințe referitoare la căile de atac 

Articolul 2a Termenul suspensiv 

Articolul 2b Derogări de la termenul suspensiv 

 Litera (b) din primul alineat al articolului 2b 

Articolul 2c Termene de aplicare pentru revizuire 

Articolul 2d Ineficacitate 

 Alineatul 1 litera (b) 

 Alineatul 2 și 3 

Articolul 2e Încălcări ale prezentei directive și sancțiuni alternative 

Articolul 2f Termene 

 

  



ANEXA XXIX-G 

ALTE ELEMENTE NON-OBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2004/18/CE 

(Etapa 4) 

 

 

Elementele din Directiva 2004/18/CE stabilite în această anexă nu sunt obligatorii, 

dar sunt recomandate pentru armonizare. Republica Moldova ar putea armoniza 

aceste elemente în termenul stabilit în anexa XXIX-B la prezentul acord. 

 

TITLUL I 

Definiții și principii generale 

 

Articolul 1 Definiţii 
 
 
TITLUL II 
Normele privind achizițiile publice 
 
CAPITOLUL II 
Domeniul de aplicare 
 
Secțiunea 2 - Situații speciale 
Articolul 11 Contracte de achiziţii publice şi acorduri-cadru atribuite de organisme 

centralele de achiziţie 
Secțiunea 4 - Regim special 
Articolul 19 Contracte rezervate 
 
CAPITOLUL V 
Proceduri 
 
Articolul 29 Dialogul competitiv 
Articolul 32 Acorduri-cadru 
Articolul 33 Sisteme dinamice de achiziții 
Articolul 34 Contracte de achiziţii publice de lucrări: norme speciale privind construirea 

de locuinţe sociale 
 
CAPITOLUL VI 
Norme de publicitate și transparență 
 
Secțiunea 1 - Publicarea anunțurilor 
Articolul 35 Anunțuri: alineatul 3, precum și subalineatele 2 și 3 din alineatul 4 
 
CAPITOLUL VII 
Desfășurarea procedurii 
 
Secțiunea 2 - Criterii calitative de selecție 
Articolul 52 Liste oficiale ale operatorilor economici desemnaţi şi certificarea de către 

organismele de drept public sau privat 
 
Secțiunea 3 - Atribuirea contractului 
Articolul 54 Utilizarea licitațiilor electronice  



ANEXA XXIX-H 

ALTE ELEMENTE OBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2004/18/CE 

(Etapa 4) 

 

 

TITLUL I 

Definiții și principii generale 

 

Articolul 1 Definiții (alineatele 3, 4 și 11 litera (e)) 

 

 

TITLUL II 

Normele privind achizițiile publice 

 

CAPITOLUL II 

Domeniul de aplicare 

 

Secțiunea 3 - Excluderea unor contracte 

Articolul 17 Concesionări de servicii 

 

 

TITLUL III 

Norme în domeniul concesionării lucrărilor publice 

 

CAPITOLUL I 

Norme aplicabile concesionărilor de lucrări publice 

 

Articolul 56 Domeniul de aplicare 

Articolul 57 Excluderi din domeniul de aplicare (cu excepția ultimului alineat) 

Articolul 58 Publicarea anunţului privind concesionările de lucrări publice 

Articolul 59 Termene 

Articolul 60 Subcontractarea 

Articolul 61 Atribuirea de lucrări suplimentare concesionarului 

 

CAPITOLUL II 

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care sunt autorităţi contractante 

 

Articolul 62 Norme aplicabile 

 

CAPITOLUL III 

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care nu sunt autorităţi 

contractante 

 

Articolul 63 Norme de publicitate: prag şi excepţii 

Articolul 64 Publicarea anunţului 

Articolul 65 Termene pentru primirea cererilor de participare şi pentru primirea 

ofertelor 

 

 

TITLUL IV 



Norme aplicabile concursurilor de proiecte 

 

Articolul 66 Dispoziţii generale 

Articolul 67 Domeniul de aplicare 

Articolul 68 Excluderi din domeniul de aplicare 

Articolul 69 Anunţuri 
Articolul 70 Forma şi modalităţile de publicare a anunţurilor privind concursurile 

Articolul 71 Mijloace de comunicare 

Articolul 72 Selectarea concurenţilor 

Articolul 73 Componenţa juriului 
Articolul 74 Decizia juriului 
Anexa VII B Informaţii care trebuie incluse în anunţurile de participare la 

concesionările de lucrări publice 
Anexa VII C Informaţii care trebuie incluse în anunţurile de participare ale 

concesionarilor care nu sunt autorităţi contractante 
Anexa VII D Informaţii care trebuie incluse în anunţurile de participare la 

concursul de servicii 
 
 

  



ANEXA XXIX-I 

ALTE ELEMENTE ALEDIRECTIVEI 89/665/CEE 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE 

(Etapa 4) 

 

 

Articolul 2b Derogări de la termenul suspensiv 

 Litera (c) din primul alineat al articolului 2b 

Articolul 2d Ineficacitatea 

 Litera (c) din primul alineat al articolului 2d 

 Alineatul 5 

 

 

  



ANEXA XXIX-J 

ALTE ELEMENTE NON-OBLIGATORII ALE DIRECTIVEI 2004/17/CE 

(Etapa 5) 

 

 

Elementele din Directiva 2004/18/CE stabilite în această anexă nu sunt obligatorii, 

dar sunt recomandată pentru armonizare. Republica Moldova ar putea armoniza 

aceste elemente în termenul stabilit în anexa XXIX-B la prezentul acord. 

 

 

 

TITLUL I 

Dispoziții generale aplicabile contractelor și concursurilor de proiecte 

 

CAPITOLUL I 

Termeni de bază 

 

Articolul 1 Definiții (alineatele 4, 5, 6, 8) 

 

 

TITLUL II 

Norme aplicabile contractelor 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Articolul 14 Acorduri-cadru 

Articolul 15 Sisteme dinamice de achiziții 

 

Secțiunea 2 - Contracte și concesiuni, precum și contracte care fac obiectul unor regimuri 

speciale 

Subsecțiunea 5 - Contracte supuse unui regim special, dispoziții privind organismele 

centrale de achiziționare și mecanismul general 

Articolul 28 Contracte rezervate 

Articolul 29 Contracte și acorduri-cadru atribuite de organismele centrale de 

achiziționare 

 

CAPITOLUL V 

Proceduri 

 

Articolul 40 alineatul (3) literele (i) și (l) 

 

CAPITOLUL VI 

Norme privind publicarea și transparența 

 

Secțiunea 1 - Publicarea anunțurilor 

Articolul 42 Anunțuri utilizate ca mijloc de convocare la licitație 

Articolul 43 Anunțuri privind atribuirea contractelor (doar pentru al doilea și al treilea 

subalineat ale alineatului 1) 

 



CAPITOLUL VII 

Desfășurarea procedurii 

 

Secțiunea 2 - Atribuirea contractelor 

Articolul 56 Utilizarea licitațiilor electronice 

Anexa XIII Informații care trebuie incluse în anunțurile de contract: 

D. Anunț simplificat de contract, destinat utilizării într-un sistem de achiziționare dinamic 

 

 

  



ANEXA XXIX-K 

ALTE ELEMENTE ALE DIRECTIVEI 92/13/CEE 

 

 

 

 

Articolul 2b Derogări de la termenul suspensiv 

 Litera (c) din primul alineat al articolului 2b 

Articolul 2d Ineficacitatea 

 Litera (c) din primul alineat al articolului 2d 

 Alineatul 5 

 

 

  



ANEXA XXIX-L 

DISPOZIȚIILE DIRECTIVEI 2004/18/CE ÎN AFARA DOMENIUL DE 

ARMONIZARE 

 

Elementele enumerate în această anexă nu fac obiectul procesului de armonizare. 

 

 

 

TITLUL II 

Normele privind achizițiile publice 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Articolul 5 Condiţii referitoare la acordurile încheiate în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului 

 
CAPITOLUL VI 
Norme de publicitate și transparență 
 
Secțiunea 1 - Publicarea anunțurilor 
Articolul 36 Forma şi modalităţile de publicare a anunţurilor 
Articolul 37 Publicarea neobligatorie 
 
Secțiunea 5 - Procese-verbale 
Articolul 43 Conținutul proceselor-verbale 
 
TITLUL V 
Obligaţii statistice, competenţe de aplicare şi dispoziţii finale 

 

Articolul 75 Obligaţii statistice 
Articolul 76 Conţinutul raportului statistic 
Articolul 77 Comitetul consultativ 
Articolul 78 Revizuirea pragurilor 
Articolul 79 Modificări 
Articolul 80 Punerea în aplicare 
Articolul 81 Mecanisme de control 
Articolul 82 Abrogări 
Articolul 83 Intrarea în vigoare 
Articolul 84 Destinatari 
 
ANEXE 
Anexa III Lista organismelor şi categoriilor de organisme de drept public 

prevăzute la articolul 1 alineatul (9) paragraful al doilea 
Anexa IV Autorităţi guvernamentale centrale 
Anexa VIII Caracteristici privind publicarea 
Anexa IX Registre 
Anexa IX A Contracte de achiziţii publice de lucrări 
Anexa IX B Contracte de achiziţii publice de bunuri 



Anexa IX C Contracte de achiziţii publice de servicii 
Anexa XI Termene de transpunere şi aplicare (articolul 80) 
Anexa XII Tabel de corespondenţă 
 

  



ANEXA XXIX-M 

DISPOZIȚIILE DIRECTIVEI 2004/17/CE ÎN AFARA DOMENIUL DE 

ARMONIZARE 

 

Elementele enumerate în această anexă nu fac obiectul procesului de armonizare. 

 

 

TITLUL I 

Dispoziții generale aplicabile contractelor și concursurilor de proiecte 

 

CAPITOLUL II 

Domeniu de aplicare: definiții ale activităților și entităților menționate 

 

Secțiunea 2 - Activități 

Articolul 8 Lista entităților contractante 

 

 

TITLUL II 

Norme aplicabile contractelor 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Articolul 12 Condiții privind acordurile încheiate în cadrul Organizației Mondiale a 

Comerțului 

 

CAPITOLUL II 

Dispozițiile privind pragurile și excluderea 

 

Secțiunea 2 - Contracte și concesiuni, precum și contracte care fac obiectul unor regimuri 

speciale 

Subsecțiunea 1 

Articolul 18 Concesiuni de lucrări sau servicii 

 

Subsecțiunea 2 - Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și tuturor tipurilor de 

contracte 

Articolul 20 Contracte atribuite în alte scopuri decât desfășurarea unei activități 

menționate sau pentru desfășurarea unei astfel de activități într-o țară 

terță: alineatul 2 

 

Subsecțiunea 5 - Contracte supuse unui regim special, dispoziții privind organismele 

centrale de achiziționare și mecanismul general 

Articolul 27 Contracte supuse unui regim special 

Articolul 30 Procedura prin care se stabilește dacă o anumită activitate este expusă 

direct concurenței 

 

CAPITOLUL IV 

Regimuri specifice care reglementează caietele de sarcini și documentele contractului 

 

Articolul 38 Condiții de executare a contractului 



 

CAPITOLUL VI 

Norme privind publicarea și transparența 

 

Secțiunea 1 - Publicarea anunțurilor 

Articolul 44 Redactarea și modalitățile de publicare a anunțurilor (doar pentru primul 

subalineat de la alineatul 2, și pentru alineatele 4, 5 și 7) 

 

Secțiunea 3 - Comunicări și informații 

Articolul 50 Informații care se păstrează privind atribuirea contractelor 

 

CAPITOLUL VII 

Derularea procedurii 

 

Secțiunea 3 - Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relații cu aceste țări 

Articolul 58 Oferte care cuprind produse originare din țări terțe 

Articolul 59 Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, bunuri și 

servicii 

 

 

TITLUL IV 

Obligații statistice, competențe de executare și dispoziții finale 

 

Articolul 67 Obligații statistice 

Articolul 68 Comitetul consultativ 

Articolul 69 Revizuirea pragurilor 

Articolul 70 Modificări 

Articolul 71 Punerea în aplicare 

Articolul 72 Mecanisme de control 

Articolul 73 Abrogarea 

Articolul 74 Intrarea în vigoare 

Articolul 75 Destinatari 

 

ANEXE 
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ANEXA XXIX-N 

DISPOZIȚIILE DIRECTIVEI 89/665/CEE, MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA 

2007/66/CE, ÎN AFARA DOMENIUL DE ARMONIZARE 

 

 

Elementele enumerate în această anexă nu fac obiectul procesului de armonizare. 

 

Articolul 2b Derogări de la termenul suspensiv 

 Litera (a) din primul alineat al articolului 2b 

Articolul 2d Ineficacitatea 

 Litera (a) din primul alineat al articolului 2d 

 Alineatul 4 

Articolul 3 Mecanismele de corecție 

Articolul 3a Conținutul anunțului de transparență ex ante voluntară 

Articolul 3b Procedura comitetului 

Articolul 4 Punerea în aplicare 

Articolul 4a Revizuirea 

 

  



ANEXA XXIX-O 

DISPOZIȚIILE DIRECTIVEI 92/13/CEE, MODIFICATĂ PRIN DIRECTIVA 

2007/66/CE ÎN AFARA DOMENIUL DE ARMONIZARE 

 

Elementele enumerate în această anexă nu fac obiectul procesului de armonizare. 

 

Articolul 2b Derogări de la termenul suspensiv 

 Litera (a) din primul alineat al articolului 2b 

Articolul 2d Ineficacitatea 

 Litera (a) din primul alineat al articolului 2d 

 Alineatul 4 

Articolul 3a Conținutul anunțului de transparență ex ante voluntară 

Articolul 3b Procedura comitetului 

Articolul 8 Mecanismele de corecție 

Articolul 12 Punerea în aplicare 

Articolul 12a Revizuirea 

 

  



ANEXA XXIX-P 

REPUBLICA MOLDOVA: LISTA ORIENTATIVĂ A TEMELOR DE 

COOPERARE 

 

 

1. Instruirea, în Republica Moldova și în țărileUniunii Europene, oficialilor 

moldoveni din organismele guvernamentale implicați în achizițiile publice; 

2. Instruire furnizorilor interesați să participe la achizițiile publice; 

3. Schimb de informații și de experiență privind cele mai bune practici și norme de 

reglementare în domeniul achizițiilor publice; 

4. Îmbunătățirea funcționalității site-ului de achiziții publice și crearea unui sistem 

de monitorizare a achizițiilor publice; 

5. Consultanță și asistență metodologică din partea UE în vederea aplicării 

tehnologiilor electronice moderne în domeniul achizițiilor publice; 

6. Consolidarea organismelor însărcinate cu garantarea unei politici coerente în 

toate domeniile legate de achizițiile publice și examinarea independentă și 

imparțială (revizuirea) a deciziilor autorităților contractante. (Cf. articolul 270 

din prezentul acord) 

 

  



ANEXA XXX LA ACEST ACORD 

INDICAȚII GEOGRAFICE 

 

  



ANEXA XXX-A 

ELEMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI CONTROLUL INDICAȚIILOR 

GEOGRAFICE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 297 (1) și 297 (2) 

 

 

PARTEA A 

 

Legislația menționată la articolul 297 alineatul (1) 

 

 

Legea privind protecția indicaților geografice, denumirilor de origine și specialităților 

tradiționale garantate, nr. 66-XVI din 27.3.2008 și normele de aplicare a acesteia, în 

ceea ce privește procedura de depunere a cererilor și de examinare și înregistrare a 

indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale 

garantate în Republica Moldova. 

 

 

 

PARTEA B 

 

Legislația menționată la articolul 297 alineatul (2) 

 

1. Regulamentul (UE) nr 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor 

agricole și alimentare 

 

2. Partea II titlul II capitolul I secțiunea 1a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 

al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a 

piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse 

agricole („Regulamentul unic OCP”), cu normele de punere în aplicare a 

acestuia 

 

3. Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și 

protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, cu normele de punere în 

aplicare a acestuia 

 

4. Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a 

normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor 

aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor 

aromatizate din produse vitivinicole, cu normele de punere în aplicare a acestuia 

 

 

 

PARTEA C 

 

Elemente pentru înregistrarea și controlul indicațiilor geografice menționate la 

articolul 297 alineatul (1) și 297 (2) 

 

1. Un registru în care sunt enumerate indicațiile geografice protejate pe teritoriul 



respectiv 

 

2. O procedură administrativă prin care se verifică dacă indicațiile geografice 

identifică un produs ca fiind originar de pe un teritoriu, dintr-o regiune sau 

dintr-o localitate a unuia sau mai multor state, atunci când o anumită calitate, 

reputația sau o altă caracteristică a produsului poate fi atribuită în mod esențial 

originii geografice a acestuia 

 

3. Cerința ca o denumire înregistrată să corespundă unuia sau mai multor produse 

specifice pentru care s-a stabilit un caiet de sarcini care nu poate fi modificat 

decât printr-o procedură administrativă adecvată 

 

4. Dispoziții de control aplicabile producției 

 

5. O procedură de opoziție prin care se pot lua în considerare interesele legitime 

ale utilizatorilor anteriori ai denumirilor, indiferent dacă acestea sunt protejate 

sau nu sub formă de proprietate intelectuală 

 

6. O regulă conform căreia denumirile protejate nu pot deveni generice 

 

7. Dispoziții privind înregistrarea, inclusiv refuzarea înregistrării, a termenilor 

omonimi sau parțiali omonimi cu termeni înregistrați, cu termeni din limbajul 

cotidian utilizați ca denumiri comune pentru produse, cu termeni care cuprind 

sau includ denumiri de soiuri de plante sau de rase de animale. Aceste dispoziții 

trebuie să ia în considerare interesele legitime ale tuturor părților interesate 

 

  



ANEXA XXX-B 

CRITERII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN PROCEDURA DE OPOZIȚIE PENTRU 

PRODUSELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 297 (3) și 297 (4) 

 

 

1. Lista denumirii/denumirilor cu, după caz, transcrierea corespunzătoare în 

caractere latine. 

 

2. Informații  despre clasa produsului. 

 

3. Invitație adresată oricărui  stat membru, în cazul Uniunii Europene, sau oricărei  

țări terțe sau oricărei  persoane fizice sau juridice  având  un interes  legitim,  

stabilită  sau rezidentă  într-un  stat membru,  în cazul Uniunii  Europene,  în 

Republica  Moldova  sau într-o țară terță, să prezinte  obiecții  la  cererea  de  

protecție  prin depunerea  unei declarații motivate corespunzător. 

 

4. Declarațiile de opoziție  trebuie să parvină Comisiei  Europene sau guvernului 

Republicii  Moldova în termen  de 2 luni de la data publicării  anunțului  

informativ. 

 

5. Nu se admit decât declarațiile de opoziție  care sunt primite în termenul stabilit la 

punctul 4 și care demonstrează  că denumirea propusă pentru înregistrare: 

 

- ar intra în conflict cu denumirea unui soi de plante, inclusiv cu denumirea unui 

soi de struguri de vinificație  sau a unei rase de  animale,  și, în consecință,  

poate induce  consumatorul  în eroare  cu privire  la  adevărata  origine  a 

produsului; 

 

- ar intra în conflict cu o denumire omonimă  care ar lăsa  consumatorului   

impresia  greșită  că produsele  sunt originare dintr-un alt teritoriu; 

 

- având în vedere reputația  și renumele  unei mărci,  precum  și perioada  de 

timp  în care aceasta a fost utilizată,  ar putea induce în eroare consumatorul  

cu privire la adevărata identitate  a produsului; 

 

- ar periclita existența unei denumiri total sau parțial omonime  sau a unei mărci 

sau a unor produse comercializate în mod legal timp  de cel puțin cinci ani 

înainte  de data publicării  anunțului  informativ; 

 

- ar intra în conflict cu o denumire considerată  generică. 

 

 

6. Criteriile menționate  la punctul 5 se evaluează  în raport cu teritoriul Uniunii 

Europene, care, în cazul  drepturilor de proprietate  intelectuală,  reprezintă  

numai  teritoriul  sau teritoriile în care sunt protejate  drepturile, sau în raport  cu 

teritoriul Republicii Moldova. 

  



ANEXA XXX-C 

INDICAȚII GEOGRAFICE ALE PRODUSELOR MENȚIONATE LA 

ARTICOLUL 297 ALINEATUL (3) ȘI 297 (4) 

 

 

Produse agricole și  alimentare din Uniunea Europeană, altele decât vinurile, băuturile 

spirtoase și vinurile aromatizate, care urmează  să fie protejate în Republica 

Moldova 

 

Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

AT Gailtaler Speck Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

AT Tiroler Speck Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

AT Gailtaler Almkäse Brânzeturi  

AT Tiroler Almkäse; Tiroler 

Alpkäse 

Brânzeturi  

AT Tiroler Bergkäse Brânzeturi  

AT TirolerGraukäse Brânzeturi  

AT Vorarlberger Alpkäse Brânzeturi  

AT Vorarlberger Bergkäse Brânzeturi  

AT Steirisches K biskernöl Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

AT Marchfeldspargel Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

AT Steirischer Kren Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

AT Wachauer  Marille Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

AT Waldviertler Graumohn Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

BE Jambon d'Ardenne Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

BE Fromage  de Herve Brânzeturi  

BE Beurre d'Ardenne Uleiuri și grăsimi   



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

BE Brussels grondwitloof Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

BE Vlaams Ŕ Brabantse 

Tafeldruif 

Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

BE Pâté gaumais Alte produse din 

anexa  I la tratat 

(condimente, etc.) 

 

BE Geraardsbergse 

Mattentaart 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

BE Gentse azalea Flori și plante  

ornamentale 

 

CY Λνπθνύκη  Γεξνζθήπνπ Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

Loukoumi Geroskipou 

CZ Nošovické kysané zelí Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

CZ Všestarská cibule Fructe, legume și 

cereale, în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

CZ Pohořelický kapr Pești, moluște, 

crustacee proaspete 

 

CZ Třeboňský kapr Pești, moluște, 

crustacee proaspete 

 

CZ Český kmín Alte produse din 

anexa  I la tratat 

(condimente, etc.) 

 

CZ Chamomilla bohemica Alte produse din 

anexa  I la tratat 

(condimente, etc.) 

 

CZ Ţatecký chmel Alte produse din 

anexa  I la tratat 

(condimente, etc.) 

 

CZ Brněnské pivo; 

Starobrněnsképivo 

Bere  



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

CZ Březnický leţák Bere  

CZ Budějovické pivo Bere  

CZ Budějovický  měšťanský 

var 

Bere  

CZ České pivo Bere  

CZ Černá  Hora Bere  

CZ Českobudějovické pivo Bere  

CZ Chodské pivo Bere  

CZ Znojemské pivo Bere  

CZ Hořické  trubičky Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

CZ Karlovarský suchar Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

CZ Lomnické suchary Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

CZ Mariánskolázeňské 

oplatky 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

CZ Pardubický perník Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

CZ Štramberské  uši Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

CZ Jihočeská  Niva Brânzeturi  

CZ Jihočeská  Zlatá  Niva Brânzeturi  

DE Diepholzer 

Moorschnucke 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

DE L neburger 

Heidschnucke 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

DE Schwäbisch-Hällisches 

Qualitätsschweinefleisch 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

DE Ammerländer 

Dielenrauchschinken; 

Ammerländer  

Katenschinken 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

DE Ammerländer Schinken;  Produse din carne   



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

Ammerländer 

Knochenschinken 

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

DE Greußener Salami Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

DE N rnberger Bratw rste; 

N rnberger 

Rostbratw rste 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

DE Schwarzwälder Schinken Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

DE Th ringer Leberwurst Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

DE Th ringer Rostbratwurst Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

DE Th ringer Rotwurst Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

DE Allgäuer Bergkäse Brânzeturi  

DE Allgäuer Emmentaler Brânzeturi  

DE Altenburger Ziegenkäse Brânzeturi  

DE Odenwälder 

Fr hst ckskäse 

Brânzeturi  

DE Lausitzer Leinöl Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

DE Bayerischer Meerrettich; 

Bayerischer Kren 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

DE Feldsalate von der Insel 

Reichenau 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

DE Gurken von der Insel  

Reichenau 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

DE Salate von der Insel 

Reichenau 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

DE Spreewälder Gurken Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

 



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

proaspătă  sau 

prelucrate 

DE Spreewälder Meerrettich Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

DE Tomaten von der Insel 

Reichenau 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

DE Holsteiner Karpfen Pești, moluște, 

crustacee proaspete 

 

DE Oberpfälzer Karpfen Pești, moluște, 

crustacee proaspete 

 

DE Schwarzwaldforelle Pești, moluște, 

crustacee proaspete 

 

DE Bayerisches Bier Bere  

DE Bremer Bier Bere  

DE Dortmunder Bier Bere  

DE Hofer Bier Bere  

DE Kölsch Bere  

DE Kulmbacher Bier Bere  

DE Mainfranken Bier Bere  

DE M nchener Bier Bere  

DE Reuther Bier Bere  

DE Wernesgr ner Bier Bere  

DE Aachener Printen Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

DE L becker Marzipan Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

DE Meißner Fummel Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

DE N rnberger Lebkuchen Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

DE Schwäbische  

Maultaschen; 

Schwäbische 

Suppenmaultaschen 

Paste făinoase  



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

DE Hopfen  aus der Hallertau Alte produse din 

anexa  I la tratat 

(condimente, etc.) 

 

DK Danablu Brânzeturi  

DK Esrom Brânzeturi  

DK Lammefjordsgulerod Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

EL Αλεβαηό Brânzeturi Anevato 

EL Γαινηύξη Brânzeturi Galotyri 

EL Γξαβηέξα  Αγξάθσλ Brânzeturi Graviera Agrafon 

EL Γξαβηέξα Κξήηεο Brânzeturi Graviera Kritis 

EL Γξαβηέξα  Νάμνπ Brânzeturi Graviera Naxou 

EL Καιαζάθη Λήκλνπ Brânzeturi Kalathaki Limnou 

EL Καζέξη Brânzeturi Kasseri 

EL Καηίθη Γνκνθνύ Brânzeturi Katiki Domokou 

EL Κεθαινγξαβηέξα Brânzeturi Kefalograviera 

EL Κνπαληζηή Brânzeturi Kopanisti 

EL Λαδνηύξη  Μπηηιήλεο Brânzeturi Ladotyri Mytilinis 

EL Μαλνύξη Brânzeturi Manouri 

EL Μεηζνβόλε Brânzeturi Metsovone 

EL Μπάηδνο Brânzeturi Batzos 

EL Ξηλνκπδήζξα Κξήηεο Brânzeturi Xinomyzithra  Kritis 

EL Περηόγαιν  Χαλίσλ Brânzeturi Pichtogalo Chanion 

EL αλ  Μηράιε Brânzeturi San Michali 

EL θέια Brânzeturi Sfela 

EL Φέηα Brânzeturi Feta 

EL Φνξκαέια  Αξάρσβαο 

Παξλαζζνύ 

Brânzeturi Formaela Arachovas 

Parnassou 

EL Άγηνο  Μαηζαίνο 

Κέξθπξαο 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Agios Mattheos  

Kerkyras 

EL Απνθόξσλαο Χαλίσλ 

Κξήηεο 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Apokoronas  Chanion  

Kritis 

EL Αξράλεο Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Arxanes  Irakliou Kritis 

EL Βηάλλνο Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Viannos  Irakliou Kritis 

EL Βόξεηνο  Μπινπόηακνο  

Ρεζύκλεο 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Vorios Mylopotamos 

RethymnisKritis 

EL Δμαηξεηηθό παξζέλν Uleiuri și grăsimi  Exeretiko partheno 



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

ειαηόιαδν (unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

eleolado „Trizinia” 

EL Δμαηξεηηθό παξζέλν 

ειαηόιαδν 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Exeretiko partheno 

eleolado 

Thrapsano 

EL Εάθπλζνο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Zakynthos 

EL Θάζνο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Thassos 

EL Καιακάηα Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Kalamata 

EL Κεθαινληά Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Kefalonia 

EL Κνιπκβάξη  Χαλίσλ 

Κξήηεο 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Kolymvari Chanion  

Kritis 

EL Κξαλίδη Αξγνιίδαο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Kranidi Argolidas 

EL Κξνθεέο  Λαθσλίαο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Krokees Lakonias 

EL Λαθσλία Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Lakonia 

EL Λέζβνο;  Mπηηιήλε Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Lesvos; Mytilini 

EL Λπγνπξηό  Αζθιεπηείνπ Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Lygourio Asklipiiou 

EL Οιπκπία Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Olympia 

EL Πεδά Ζξαθιείνπ Κξήηεο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Peza Irakliou  Kritis 

EL Πέηξηλα  Λαθσλίαο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Petrina Lakonias 

EL Πξέβεδα Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

Preveza 
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uleiuri etc.) 

EL Ρόδνο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Rodos 

EL άκνο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Samos 

EL εηεία Λαζηζίνπ Κξήηεο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Sitia  Lasithiou Kritis 

EL Φνηληθη  Λαθσλίαο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Finiki Lakonias 

EL Χαληά Κξήηεο Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

Chania Kritis 

EL Αθηηλίδην  Πηεξίαο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Aktinidio  Pierias 

EL Αθηηλίδην  πεξρεηνύ Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Aktinidio Sperchiou 

EL Διηά  Καιακάηαο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Elia Kalamatas 

EL Θξνύκπα  Ακπαδηάο  

Ρεζύκλεο 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Throumpa Ampadias 

RethymnisKritis 

EL Θξνύκπα Θάζνπ Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Throumpa Thassou 

EL Θξνύκπα Χίνπ Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Throumpa Chiou 

EL Κειπθσηό  θηζηίθη 

Φζηώηηδαο 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Kelifoto  fistiki 

Fthiotidas 

EL Κεξάζηα ηξαγαλά 

Ρνδνρσξίνπ 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

Kerassia tragana 

Rodochoriou 
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prelucrate 

EL Κνλζεξβνιηά  Ακθίζζεο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Konservolia Amfissis 

EL Κνλζεξβνιηά Άξηαο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Konservolia Artas 

EL Κνλζεξβνιηά  Αηαιάληεο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Konservolia Atalantis 

EL Κνλζεξβνιηά Πειίνπ  

Βόινπ 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Konservolia  Piliou 

Volou 

EL Κνλζεξβνιηά  Ρνβίσλ Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Konservolia Rovion 

EL Κνλζεξβνιηά ηπιίδαο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Konservolia Stylidas 

EL Κνξηλζηαθή ζηαθίδα 

Βνζηίηζα 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Korinthiaki  stafida 

Vostitsa 

EL Κνπκ  θνπάη  Κέξθπξαο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Koum kouat  Kerkyras 

EL Μήια Εαγνξάο Πειίνπ Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Mila Zagoras  Piliou 

EL Μήια  Νηειίζηνπο  

Πηιαθά 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Mila Delicious  Pilafa 

Tripoleos 

EL Μήιν  Καζηνξηάο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Milo Kastorias 

EL Ξεξά  ζύθα Κύκεο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

Xera syka Kymis 
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proaspătă  sau 

prelucrate 

EL Παηάηα Κάησ 

Νεπξνθνπίνπ 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Patata Kato  

Nevrokopiou 

EL Πνξηνθάιηα Μάιεκε 

Χαλίσλ Κξήηεο 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Portokalia  Maleme 

Chanion  Kritis 

EL Ρνδάθηλα Νάνπζαο Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Rodakina Naoussas 

EL ηαθίδα Εαθύλζνπ Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Stafida Zakynthou 

EL ύθα Βξαβξώλαο 

ΜαξθνπνύινπΜεζνγείσλ 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Syka Vravronas 

MarkopoulouMessongion 

EL Σζαθώληθε κειηηδάλα 

Λεσληδίνπ 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Tsakoniki melitzana 

Leonidiou 

EL Φαζόιηα  (Γίγαληεο 

Διέθαληεο)Πξεζπώλ 

Φιώξηλαο 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Fassolia Gigantes 

Elefantes 

PresponFlorinas 

EL Φαζόιηα  (πιαθέ 

κεγαιόζπεξκα)Πξεζπώλ 

Φιώξηλαο 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Fassolia (plake 

megalosperma) Prespon 

Florinas 

EL Φαζόιηα  γίγαληεο ŕ 

ειέθαληεοΚαζηνξηάο 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Fassolia Gigantes-

ElefantesKastorias 

EL Φαζόιηα   γίγαληεο 

ειέθαληεο  

ΚάησΝεπξνθνπίνπ 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Fassolia Gigantes  

Elefantes 

KatoNevrokopiou 

EL Φαζόιηα  θνηλά  

κεζόζπεξκα  

ΚάησΝεπξνθνπίνu 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Fassolia kina 

Messosperma  

KatoNevrokopiou 

EL Φηζηίθη  Αίγηλαο Fructe, legume  și Fistiki Eginas 
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cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

EL Φηζηίθη  Μεγάξσλ Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

Fistiki Megaron 

EL Απγνηάξαρν  

Μεζνινγγίνπ 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

Avgotaracho 

Messolongiou 

EL Κξόθνο  Κνδάλεο Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

Krokos Kozanis 

EL Μέιη  ειάηεο  Μαηλάινπ  

βαλίιηα 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

Meli elatis Menalou  

vanilia 

EL Κξεηηθό  παμηκάδη Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

Kritiko paximadi 

EL Μαζηίρα  Χίνπ Gume  și rășini  

naturale 

Masticha Chiou 

EL Σζίρια  Χίνπ Gume  și rășini  

naturale 

Tsikla Chiou 

EL Μαζηηρέιαην  Χίνπ Uleiuri esențiale Mastichelaio Chiou 

ES Arzùa-Ulloa Brânzeturi  

ES Carne  de Ávila Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Carne  de Cantabria Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Carne de la Sierra de 

Guadarrama 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Carne  de Morucha  de 

Salamanca 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Carne de Vacuno del País 

Vasco; Euskal Okela 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Cordero  de Navarra; 

NafarroakoArkumea 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Cordero Manchego Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Lacón Gallego Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Lechazo  de Castilla  y 

León 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Pollo  y Capón  del Prat Carne și organe 

comestibile proaspete 
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ES Ternasco  de Aragón Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Ternera Asturiana Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Ternera  de Extremadura Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Ternera  de Navarra; 

NafarroakoAratxea 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Ternera Gallega Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

ES Botillo  del Bierzo Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

ES Cecina  de León Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

 
Chorizo Riojano 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

 
Dehesa  de Extremadura 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

 
Guijuelo 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

 
Jamón  de Huelva 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

 
Jamón  de Teruel 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

 
Jamón  de Trevélez 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

Salchichón  de Vic; 

Llonganissa  deVic 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
ES 

 
Sobrasada  de Mallorca 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

ES Afuega'l  Pitu Brânzeturi  

ES Cabrales Brânzeturi  

ES Cebreiro Brânzeturi  

ES Gamoneu; Gamonedo Brânzeturi  

ES Idiazábal Brânzeturi  

ES Mahón-Menorca Brânzeturi  
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ES Picón Bejes-Tresviso Brânzeturi  

ES Queso  de La Serena Brânzeturi  
 
ES 

Queso  de l'Alt  Urgell  y 

laCerdanya 

 
Brânzeturi 

 

ES Queso  de Murcia Brânzeturi  
 
ES 

Queso  de Murcia al vino  
Brânzeturi 

 

ES Queso  de Valdeón Brânzeturi  

ES Queso Ibores Brânzeturi  

ES Queso Majorero Brânzeturi  

ES Queso Manchego Brânzeturi  
 
ES 

Queso  Nata de Cantabria  
Brânzeturi 

 

 
ES 

Queso  Palmero; Queso  

de laPalma 

 
Brânzeturi 

 

ES Queso Tetilla Brânzeturi  

ES Queso Zamorano Brânzeturi  

ES Quesucos  de Liébana Brânzeturi  

ES Roncal Brânzeturi  

ES San Simón  da Costa Brânzeturi  

ES Torta  del Casar Brânzeturi  
 
ES 

Miel de Galicia;  Mel de 

Galicia 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
ES 

 
Miel  de Granada 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
ES 

 
Miel  de  La Alcarria 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
ES 

 
Aceite  de La Alcarria 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Aceite  de la Rioja 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

Aceite  de Mallorca;  

Aceite mallorquín; Oli de 

Mallorca;  Oli mallorquí 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

Aceite  de Terra Alta; Oli 

de TerraAlta 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 
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uleiuri etc.) 
 
ES 

Aceite del Baix Ebre-

Montsià;  Oli del Baix  

Ebre-Montsià 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Aceite  del Bajo Aragón 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Aceite Monterrubio 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Antequera 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Baena 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Gata-Hurdes 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Les Garrigues 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

Mantequilla  de l'Alt  

Urgell  y la Cerdanya; 

Mantega de l'Alt Urgell i 

la Cerdanya 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Mantequilla  de Soria 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Montes  de Granada 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Montes  de Toledo 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Poniente  de Granada 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Priego  de Córdoba 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Sierra  de Cadiz 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Sierra  de Cazorla 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 
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uleiuri etc.) 
 
ES 

 
Sierra  de Segura 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Sierra Mágina 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Siurana 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
ES 

 
Ajo Morado  de las 

Pedroñeras 

 
Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Alcachofa de Benicarló; 

Carxofa de Benicarló 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Alcachofa  de Tudela 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Alubia  de La Bañeza-

León 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Arroz  de Valencia; 

Arròs  de 

València 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

Arroz del Delta del Ebro; 

Arròs del Delta  de l'Ebre 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Avellana  de Reus 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Berenjena  de Almagro 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Calasparra 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 
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ES 

 
Calçot  de Valls 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Cereza  del Jerte 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Cerezas de la Montaña  

de Alicante 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

Chirimoya  de la Costa  

tropical  deGranada-

Málaga 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

Cítricos Valencianos; 

CítricsValencians 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

Clementinas  de las 

Tierras  del Ebro; 

Clementines  de les 

Terres de l'Ebre 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Coliflor  de Calahorra 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Espárrago  de Huétor-

Tájar 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Espárrago  de Navarra 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Faba Asturiana 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Faba de Lourenzá 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

Garbanzo  de 

Fuentesaúco 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 
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prelucrate 
 
ES 

 
Judías de El Barco  de 

Ávila 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Kaki Ribera  del Xúquer 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Lenteja  de La Armuña 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Lenteja  Pardina de Tierra  

deCampos 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Manzana  de Girona;  

Poma  deGirona 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Manzana  Reineta  del 

Bierzo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Melocotón  de Calanda 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Nísperos  Callosa  d'En 

Sarriá 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Pataca de Galicia; Patata 

de Galicia 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Patatas  de Prades; 

Patates  dePrades 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Pera de Jumilla 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Peras de Rincón  de Soto 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 
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proaspătă  sau 

prelucrate 
 
ES 

 
Pimiento  Asado  del 

Bierzo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Pimiento Riojano 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Pimientos  del Piquillo  

de Lodosa 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Uva de mesa  embolsada  

"Vina-lopó" 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
ES 

 
Caballa  de Andalucia 

 
Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
ES 

Mejillón  de Galicia; 

Mexillón  deGalicia 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
ES 

 
Melva de Andalucia 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
ES 

 
Azafrán  de la Mancha 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
ES 

 
Chufa  de Valencia 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
ES 

 
Pimentón  de la Vera 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
ES 

 
Pimentón  de Murcia 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
ES 

 
Pemento do Couto 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
ES 

Sidra de Asturias; Sidra 

d'Asturies 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

  Produse de panificație,   
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ES Alfajor  de Medina 

Sidonia 

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 
 
ES 

 
Ensaimada de Mallorca; 

Ensaimada mallorquina 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Jijona Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Mantecadas  de Astorga Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Mazapán  de Toledo Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Pan de Cea Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Pan  de Cruz  de Ciudad 

Real 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Tarta  de Santiago Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Turrón  de Agramunt;  

Torród'Agramunt 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

ES Turrón  de Alicante Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

FI Lapin Poron  liha Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FI Lapin Puikula Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

FI Kainuun rönttönen Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 
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produse  de cofetărie, 

biscuiți 

FR Agneau  de l'Aveyron Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Agneau  de Lozère Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Agneau  de Pauillac Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Agneau  de Sisteron Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Agneau  du Bourbonnais Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Agneau  du Limousin Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Agneau  du Poitou-

Charentes 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Agneau  du Quercy Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Barèges-Gavarnie Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Bœuf  charolais  du 

Bourbonnais 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Boeuf  de Bazas Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Bœuf  de Chalosse Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Bœuf  du Maine Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Dinde  de Bresse Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Pintadeau  de la Drome Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Porc  de la Sarthe Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Porc  de Normandie Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Porc  de Vendée Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Porc  du Limousin Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Taureau de Camargue Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Veau de l'Aveyron  et du 

Ségala 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Veau du Limousin Carne și organe 

comestibile proaspete 
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FR Volailles d'Alsace Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles d'Ancenis Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles d'Auvergne Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Bourgogne Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Bresse Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Bretagne Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Challans Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Cholet Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Gascogne Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Houdan Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Janzé Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de la 

Champagne 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de la Drôme Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de l'Ain Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Licques Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de l'Orléanais Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Loué Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Normandie Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  de Vendée Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  des Landes Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Béarn Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Berry Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Charolais Carne și organe 

comestibile proaspete 
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FR Volailles  du Forez Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Gatinais Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Gers Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Languedoc Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Lauragais Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Maine Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du plateau  de 

Langres 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Val de 

Sèvres 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Volailles  du Velay Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

FR Boudin  blanc  de Rethel Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

FR Canard à foie gras du 

Sud-Ouest (Chalosse, 

Gascogne, Gers, Landes, 

Périgord, Quercy) 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

FR Jambon  de Bayonne Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

FR Jambon sec et noix de 

jambon sec des Ardennes 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

FR Abondance Brânzeturi  

FR Banon Brânzeturi  

FR Beaufort Brânzeturi  

FR Bleu d'Auvergne Brânzeturi  

FR Bleu  de Gex Haut-Jura; 

Bleu  deSeptmoncel 

Brânzeturi  

FR Bleu des Causses Brânzeturi  

FR Bleu  du Vercors-

Sassenage 

Brânzeturi  

FR Brie  de Meaux Brânzeturi  

FR Brie  de Melun Brânzeturi  

FR Brocciu Corse; Brocciu Brânzeturi  

FR Camembert  de 

Normandie 

Brânzeturi  

FR Cantal; Fourme de Brânzeturi  
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Cantal; Cantalet 

FR Chabichou  du Poitou Brânzeturi  

FR Chaource Brânzeturi  

FR Chevrotin Brânzeturi  

FR Comté Brânzeturi  

FR Crottin  de Chavignol;  

Chavignol 

Brânzeturi  

FR Emmental  de Savoie Brânzeturi  

FR Emmental français est-

central 

 
Brânzeturi 

 

FR Époisses Brânzeturi  

FR Fourme  d'Ambert;  

Fourme deMontbrison 

 
Brânzeturi 

 

FR Laguiole Brânzeturi  

FR Langres Brânzeturi  

FR Livarot Brânzeturi  

FR Maroilles; Marolles Brânzeturi  
 
FR 

Mont  d'or; Vacherin  du 

Haut- Doubs 

 
Brânzeturi 

 

FR Morbier Brânzeturi  
 
FR 

Munster; Munster-

Géromé 

 
Brânzeturi 

 

FR Neufchâtel Brânzeturi  

FR Ossau-Iraty Brânzeturi  

FR Pélardon Brânzeturi  
 
FR 

Picodon  de l'Ardèche;  

Picodon  de la Drôme 

 
Brânzeturi 

 

FR Pont-l'Évêque Brânzeturi  

FR Pouligny-Saint-Pierre Brânzeturi  
 
FR 

Reblochon;  Reblochon  

de Savoie 

 
Brânzeturi 

 

FR Rocamadour Brânzeturi  

FR Roquefort Brânzeturi  
 
FR 

Sainte-Maure  de 

Touraine 

 
Brânzeturi 

 

FR Saint-Nectaire Brânzeturi  

FR Salers Brânzeturi  

FR Selles-sur-Cher Brânzeturi  

FR Tome  des Bauges Brânzeturi  

FR Tomme  de Savoie Brânzeturi  

FR Tomme  des Pyrénées Brânzeturi  

FR Valençay Brânzeturi  
 
FR 

 
Crème  d'Isigny 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 
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etc.) 
 
FR 

 
Crème fraîche fluide 

d'Alsace 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
FR 

 
Miel d'Alsace 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
FR 

 
Miel de Corse;  Mele di 

Corsica 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
FR 

 
Miel  de Provence 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
FR 

 
Miel de sapin  des Vosges 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
FR 

 
Œufs  de Loué 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
FR 

Beurre Charentes-Poitou;  

Beurre des Charentes; 

Beurre des Deux- Sèvres 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

 
Beurre d'Isigny 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

Huile d'olive  d'Aix-en-

Provence 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

Huile d'olive  de Corse;  

Huile d'olive de Corse-

Oliu di Corsica 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

Huile d'olive  de Haute-

Provence 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 
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uleiuri etc.) 
 
FR 

Huile d'olive  de la Vallée 

desBaux-de-Provence 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

 
Huile d'olive  de Nice 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

 
Huile d'olive  de Nîmes 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

 
Huile d'olive  de Nyons 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

Huile essentielle  de 

lavande  deHaute-

Provence 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
FR 

 
Ail blanc  de Lomagne 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Ail de la Drôme 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Ail rose  de Lautrec 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Asperge  des sables  des 

Landes 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Chasselas  de Moissac 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Clémentine  de Corse 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Coco de Paimpol 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Fraise du Périgord 

Fructe, legume  și  
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cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 
 
FR 

 
Haricot tarbais 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Kiwi de l'Adour 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Lentilles  vertes  du Puy 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Lentilles  vertes du Berry 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Lingot  du Nord 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Mâche nantaise 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Melon  du Haut-Poitou 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Melon  du Quercy 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Mirabelles  de Lorraine 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Muscat  du Ventoux 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Noix  de Grenoble 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 
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FR 

 
Noix  du Périgord 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Oignon  doux des 

Cévennes 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Olive  de Nice 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

Olives  cassées  de la 

Vallée desBaux-de-

Provence 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Olives noires de la Vallée 

des Baux de Provence 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Olives noires  de Nyons 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Petit Épeautre de Haute-

Provence 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Poireaux  de Créances 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Pomme  de terre  de l'Île 

de Ré 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Pomme  du Limousin 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Pommes  de terre  de 

Merville 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Pommes et poires  de 

Savoie 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 
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prelucrate 
 
FR 

 
Pommes  des Alpes de 

Haute- Durance 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

Pruneaux d'Agen; 

Pruneaux d'Agen mi-cuits 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Riz de Camargue 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
FR 

 
Anchois  de Collioure 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
FR 

 
Coquille Saint-Jacques 

des Côtes d'Armor 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
FR 

Cidre de Bretagne;  Cidre 

breton 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

Cidre de Normandie;  

Cidre normand 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

 
Cornouaille 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

 
Domfront 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

Farine de Petit Épeautre 

de Haute- Provence 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

Huîtres Marennes  Oléron Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

Pays d'Auge; Pays 

d'Auge- Cambremer 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

Piment  d'Espelette; 

Piment  d'Espelette Ŕ 

Ezpeletako Biperra 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
FR 

 
Bergamote(s)  de Nancy 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

 



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

biscuiți 
 
FR 

 
Brioche vendéenne 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

FR Pâtes d'Alsace Paste făinoase  

FR Raviole  du Dauphiné Paste făinoase  

FR Foin  de Crau Fân  
 
HU 

 
Budapesti téliszalámi 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
HU 

Szegedi szalámi; Szegedi 

téliszalámi 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
HU 

 
Hajdúsági torma 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IE 

Connemara  Hill lamb;  

UainSléibhe Chonamara 

 
Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
IE 

Timoleague  Brown  

Pudding 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

IE Imokilly Regato Brânzeturi  
 
IE 

 
Clare Island Salmon 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
IT 

 
Abbacchio Romano 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
IT 

 
Agnello  di Sardegna 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
IT 

 
Mortadella Bologna 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
IT 

 
Prosciutto  di S. Daniele 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
IT 

Vitellone bianco  

dell'AppenninoCentrale 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
IT 

Bresaola  della Valtellina Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Capocollo  di Calabria 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Ciauscolo 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 



Stat 

membru 

UE 

Denumire de protejat Tip de produs Echivalent în caractere 

latine 

 
IT 

 
Coppa Piacentina 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Cotechino Modena 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Culatello  di Zibello 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Lardo  di Colonnata 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Pancetta  di Calabria 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Pancetta Piacentina 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Prosciutto  di Carpegna 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Prosciutto  di Modena 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Prosciutto  di Norcia 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Prosciutto  di Parma 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Prosciutto Toscano 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Prosciutto  Veneto 

Berico-Euganeo 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Prosciutto  di Sauris 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Salame Brianza 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Salame Cremona 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 
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IT 

 
Salame  di Varzi 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

Salame  d'oca  di Mortara Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Salame Piacentino 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Salame S. Angelo 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

Salamini  italiani alla 

cacciatora 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Salsiccia  di Calabria 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Soppressata  di Calabria 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Soprèssa Vicentina 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

Speck  dell'Alto Adige; 

S dtirolerMarkenspeck; 

S dtiroler  Speck 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

Valle d'Aosta  Jambon  de 

Bosses 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

Valle d'Aosta  Lard 

d'Arnad 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
IT 

 
Zampone Modena 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

IT Asiago Brânzeturi  

IT Bitto Brânzeturi  

IT Bra Brânzeturi  

IT Caciocavallo Silano Brânzeturi  

IT Canestrato  Pugliese Brânzeturi  

IT Casatella Trevigiana Brânzeturi  

IT Casciotta d'Urbino Brânzeturi  

IT Castelmagno Brânzeturi  

IT Fiore Sardo Brânzeturi  

IT Fontina Brânzeturi  
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latine 

 
IT 

Formai  de Mut dell'Alta 

ValleBrembana 

 
Brânzeturi 

 

IT Gorgonzola Brânzeturi  

IT Grana Padano Brânzeturi  

IT Montasio Brânzeturi  

IT Monte Veronese Brânzeturi  
 
IT 

Mozzarella  di Bufala  

Campana 

 
Brânzeturi 

 

IT Murazzano Brânzeturi  

IT Parmigiano Reggiano Brânzeturi  

IT Pecorino  di Filiano Brânzeturi  

IT Pecorino Romano Brânzeturi  

IT Pecorino Sardo Brânzeturi  

IT Pecorino Siciliano Brânzeturi  

IT Pecorino Toscano Brânzeturi  

IT Provolone Valpadana Brânzeturi  

IT Provolone  del Monaco Brânzeturi  

IT Quartirolo Lombardo Brânzeturi  

IT Ragusano Brânzeturi  

IT Raschera Brânzeturi  

IT Ricotta Romana Brânzeturi  

IT Robiola  di Roccaverano Brânzeturi  

IT Spressa  delle Giudicarie Brânzeturi  

IT Stelvio; Stilfser Brânzeturi  

IT Taleggio Brânzeturi  

IT Toma Piemontese Brânzeturi  

IT Valle d'Aosta  Fromadzo Brânzeturi  

IT Valtellina Casera Brânzeturi  
 
IT 

 
Miele della Lunigiana 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
IT 

 
Alto Crotonese 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Aprutino Pescarese 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Brisighella 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Bruzio 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

  Uleiuri și grăsimi   
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IT Canino (unt, margarină, 

uleiuri etc.) 
 
IT 

 
Cartoceto 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Chianti Classico 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Cilento 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Collina  di Brindisi 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Colline  di Romagna 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Colline Salernitane 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Colline Teatine 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Colline Pontine 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Dauno 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

IT Garda Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

Irpinia Ŕ Colline 

dell’Ufita 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Laghi Lombardi 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Lametia 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Lucca 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Molise 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 
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uleiuri etc.) 
 
IT 

 
Monte Etna 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Monti Iblei 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Penisola Sorrentina 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

Pretuziano delle Colline 

Teramane 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Riviera Ligure 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Sabina 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Sardegna 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Tergeste 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Terra  di Bari 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Terra d'Otranto 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Terre  di Siena 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Terre Tarentine 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Toscano 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Tuscia 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Umbria 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 
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IT 

 
Val di Mazara 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Valdemone 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Valle  del Belice 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Valli Trapanesi 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

Veneto  Valpolicella, 

Veneto Euganei e Berici, 

Veneto  del Grappa 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
IT 

 
Arancia  del Gargano 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Arancia  Rossa  di Sicilia 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Asparago  Bianco  di 

Bassano 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Asparago bianco  di 

Cimadolmo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Asparago  verde di 

Altedo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Basilico Genovese 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Cappero  di Pantelleria 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Carciofo  di Paestum 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 
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IT 

 
Carciofo Romanesco  del 

Lazio 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Carota  dell'Altopiano  

del Fucino 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Castagna Cuneo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Castagna del Monte  

Amiata 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Castagna  di Montella 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Castagna  di Vallerano 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Ciliegia  di Marostica 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Cipolla Rossa  di Tropea  

Calabria 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Cipollotto Nocerino 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Clementine  del Golfo  di 

Taranto 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Clementine  di Calabria 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Crudo  di Cuneo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 
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prelucrate 
 
IT 

Fagiolo  di Lamon  della 

VallataBellunese 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Fagiolo  di Sarconi 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Fagiolo  di Sorana 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Farina di Neccio  della 

Garfagnana 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Farro della Garfagnana 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Fico  Bianco  del Cilento 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Ficodindia  dell'Etna 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Fungo  di Borgotaro 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Kiwi Latina 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
La Bella  della  Daunia 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

Lenticchia  di 

Castelluccio  diNorcia 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Limone Costa d'Amalfi 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 
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proaspătă  sau 

prelucrate 
 
IT 

 
Limone  di Sorrento 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Limone  Femminello  del 

Gargano 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Marrone  del Mugello 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Marrone  di Castel  del 

Rio 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Marrone  di 

Roccadaspide 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Marrone  di San Zeno 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Marrone di Caprese 

Michelangelo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Mela Alto  Adige; 

S dtiroler  Apfel 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Mela  Val di Non 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Mela  di Valtellina 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Melannurca Campana 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

  Fructe, legume  și  
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IT Nocciola Romana cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 
 
IT 

Nocciola  del Piemonte;  

NocciolaPiemonte 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Nocciola  di Giffoni 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Nocellara  del Belice 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Oliva Ascolana  del 

Piceno 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Patata  di Bologna 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Peperone  di Senise 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Pera dell'Emilia  

Romagna 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Pera mantovana 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Pesca  di Verona 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Pesca e nettarina  di 

Romagna 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Pistacchio  Verde di 

Bronte 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 
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IT 

 
Pomodorino  del 

Piennolo  del 

Vesuvio 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Pomodoro  di Pachino 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

Pomodoro S. Marzano 

dell'AgroSarnese-

Nocerino 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Radicchio  di Chioggia 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Radicchio  di Verona 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Radicchio  Rosso  di 

Treviso 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

Radicchio  Variegato di 

Castelfranco 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Riso di Baraggia  

Biellese  e 

Vercellese 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Riso Nano Vialone 

Veronese 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Scalogno  di Romagna 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Sedano  Bianco  di 

Sperlonga 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Uva  da tavola  di 

Canicattì 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 
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prelucrate 
 
IT 

 
Uva  da tavola  di 

Mazzarrone 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
IT 

 
Acciughe Sotto Sale  del 

Mar 

Ligure 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
IT 

 
Tinca  Gobba  Dorata  del 

Pianalto di Poirino 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
IT 

 
Zafferano  di Sardegna 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
IT 

Aceto  Balsamico  di 

Modena 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
IT 

Aceto  balsamico  

tradizionale  diModena 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
IT 

Aceto  balsamico  

tradizionale  diReggio 

Emilia 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
IT 

 
Zafferano  dell'Aquila 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
IT 

Zafferano  di San 

Gimignano 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
IT 

 
Coppia Ferrarese 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
IT 

 
Pagnotta  del Dittaino 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
IT 

 
Pane casareccio  di 

Genzano 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
IT 

 
Pane  di Altamura 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

  Produse de panificație,   
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IT Pane  di Matera produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 
 
IT 

 
Ricciarelli  di Siena 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
IT 

Bergamotto  di Reggio  

Calabria Ŕ Olio essenziale 

 
Uleiuri esențiale 

 

 
LU 

Viande de porc, marque 

nationale grand-duché  de 

Luxembourg 

 
Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
LU 

Salaisons fumées, marque 

nationale  grand-duché de  

Luxem- bourg 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
LU 

Miel Ŕ Marque nationale  

duGrand-Duché  de 

Luxembourg 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
LU 

Beurre rose - Marque 

nationale  duGrand-

Duché  de Luxembourg 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
NL 

Boeren-Leidse met 

sleutels 

 
Brânzeturi 

 

 
NL 

Kanterkaas; 

Kanternagelkaas; 

Kanterkomijnekaas 

 
Brânzeturi 

 

 
NL 

Noord-Hollandse 

Edammer 

 
Brânzeturi 

 

NL Noord-Hollandse Gouda Brânzeturi  
 
NL 

 
Opperdoezer Ronde 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
NL 

 
Westlandse  druif 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

PL Bryndza podhalańska Brânzeturi  

PL Oscypek Brânzeturi  
 
PL 

Wielkopolski ser 

smażony 

 
Brânzeturi 

 

 
PL 

 
Miód wrzosowy  z Borów 

Dolno-śląskich 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 
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miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 
 
PL 

 
Andruty kaliskie 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
PL 

 
Rogal świętomarciński 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
PL 

 
Wiśnia nadwiślanka 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

PT Borrego  da Beira Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Borrego  de Montemor-o-

Novo 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Borrego do Baixo 

Alentejo 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Borrego do Nordeste 

Alentejano 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Borrego  Serra da Estrela Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Borrego Terrincho Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Cabrito  da Beira Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Cabrito  da Gralheira Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Cabrito das Terras Altas 

do Minho 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Cabrito  de Barroso Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Cabrito Transmontano Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carnalentejana Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne Arouquesa Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne Barrosã Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne  Cachena  da 

Peneda 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne  da Charneca Carne și organe  
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comestibile proaspete 

PT Carne de Bísaro 

Transmontano; Carne de 

Porco Transmontano 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne de Bovino  

Cruzado dosLameiros do 

Barroso 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne de Porco  

Alentejano 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne dos Açores Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne Marinhoa Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne Maronesa Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne Mertolenga Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Carne Mirandesa Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Cordeiro Bragançano Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Cordeiro  de Barroso;  

Anho  de Barroso;  

Cordeiro  de leite de 

Barroso 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

PT Vitela de Lafões Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
PT 

Alheira  de Barroso-

Montalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Alheira  de Vinhais 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Butelo  de Vinhais; 

Bucho  de Vinhais; 

Chouriço  de Ossos  de 

Vinhais 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Cacholeira Branca  de 

Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Chouriça de carne de 

Barroso- Montalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Chouriça  de Carne de 

Vinhais; Linguiça  de 

Vinhais 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 
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PT 

Chouriça  doce  de 

Vinhais 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Chouriço azedo de 

Vinhais; Azedo de 

Vinhais; Chouriço  de 

Pão de Vinhais 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Chouriço de Abóbora de 

Barroso- Montalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Chouriço  de Carne de 

Estremoz  eBorba 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Chouriço  de Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Chouriço  grosso de 

Estremoz  eBorba 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Chouriço  Mouro  de 

Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Farinheira de Estremoz  e 

Borba 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Farinheira de Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Linguiça  de Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Linguíça do Baixo 

Alentejo; Chouriço  de 

carne  do Baixo Alentejo 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Lombo  Branco  de 

Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Lombo  Enguitado de 

Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Morcela  de Assar de 

Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Morcela  de Cozer  de 

Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 
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PT 

Morcela de Estremoz  e 

Borba 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Paia de Estremoz  e 

Borba 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Paia de Lombo  de 

Estremoz  eBorba 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Paia de Toucinho  de 

Estremoz  eBorba 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Painho  de Portalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Paio de Beja 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Presunto  de Barrancos 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Presunto  de Barroso 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Presunto  de Camp  

Maior  e Elvas; Paleta de 

Campo  Maior  e Elvas 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Presunto de Santana da 

Serra; Paleta de Santana  

da Serra 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Presunto  de Vinhais  /   

PresuntoBísaro  de 

Vinhais 

 
Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Presunto do Alentejo;  

Paleta doAlentejo 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Salpicão  de Barroso-

Montalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

 
Salpicão  de Vinhais 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
PT 

Sangueira de Barroso-

Montalegre 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 
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PT Queijo  de Azeitão Brânzeturi  
 
PT 

Queijo  de cabra 

Transmontano 

 
Brânzeturi 

 

 
PT 

 
Queijo  de Nisa 

Brânzeturi  

PT Queijo do Pico Brânzeturi  
 
PT 

Queijo  mestiço  de 

Tolosa 

 
Brânzeturi 

 

PT Queijo Rabaçal Brânzeturi  

PT Queijo S. Jorge Brânzeturi  

PT Queijo Serpa Brânzeturi  

PT Queijo  Serra da Estrela Brânzeturi  

PT Queijo Terrincho Brânzeturi  
 
PT 

Queijos  da Beira Baixa 

(Queijo  de Castelo 

Branco, Queijo  Amarelo 

da Beira Baixa,  Queijo  

Picante  da Beira Baixa) 

 
Brânzeturi 

 

 
PT 

 
Azeite do Alentejo 

Interior 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Mel da Serra  da Lousã 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Mel da Serra  de 

Monchique 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Mel da Terra  Quente 

 
Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Mel das Terras  Altas  do 

Minho 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Mel  de Barroso 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 
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cu excepția  untului 

etc.) 
 
PT 

 
Mel do Alentejo 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Mel do Parque  de 

Montezinho 

 
Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

Mel do Ribatejo  Norte 

(Serra d'Aire, Albufeira  

de Castelo  de Bode, 

Bairro, Alto Nabão) 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Mel dos Açores 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Requeijão  Serra da 

Estrela 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
PT 

 
Azeite  de Moura 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
PT 

Azeite  de Trás-os-

Montes 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
PT 

Azeites  da Beira Interior  

(Azeite da Beira Alta, 

Azeite  da Beira Baixa) 

 
Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
PT 

Azeites do Norte 

Alentejano 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
PT 

 
Azeites do Ribatejo 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

 
PT 

 
Queijo  de Évora 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 
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PT 

 
Ameixa  d'Elvas 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Amêndoa Douro 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Ananás dos Açores/São 

Miguel 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Anona  da Madeira 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

Arroz Carolino  Lezírias 

Ribatejanas 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

Azeitona  de conserva  

Negrinha deFreixo 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

Azeitonas  de Conserva  

de Elvas eCampo Maior 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Batata Doce de Aljezur 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Batata  de Trás-os-

Montes 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Castanha  da Terra  Fria 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Castanha  de Padrela 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Castanha dos Soutos  da 

Lapa 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 
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prelucrate 
 
PT 

 
Castanha Marvão-

Portalegre 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Cereja  da Cova  da Beira 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Cereja  de São Julião-

Portalegre 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Citrinos do Algarve 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Maçã Bravo  de Esmolfe 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Maçã da Beira Alta 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Maçã  da Cova  da Beira 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Maçã  de Alcobaça 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Maçã  de Portalegre 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Maracujá dos Açores/S. 

Miguel 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Pera Rocha  do Oeste 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
PT 

 
Pêssego  da Cova  da 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 
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Beira proaspătă  sau 

prelucrate 
 
PT 

 
Ovos  moles  de Aveiro 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

SE Svecia Brânzeturi  
 
SE 

 
Skånsk spettkaka 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
SI 

Ekstra deviško  oljčno 

oljeSlovenske Istre 

Uleiuri și grăsimi  

(unt, margarină, 

uleiuri etc.) 

 

SK Slovenská bryndza Brânzeturi  

SK Slovenská parenica Brânzeturi  

SK Slovenský oštiepok Brânzeturi  
 
SK 

 
Skalický trdelník 

Produse de panificație,  

produse  de patiserie, 

produse  de cofetărie, 

biscuiți 

 

 
UK 

Isle of Man Manx 

Loaghtan Lamb 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

 
Orkney beef 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

 
Orkney lamb 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

 
Scotch Beef 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

 
Scotch Lamb 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

 
Shetland Lamb 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

 
Welsh Beef 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

 
Welsh lamb 

Carne și organe 

comestibile proaspete 

 

 
UK 

Beacon  Fell traditional  

Lancashire cheese 

 
Brânzeturi 

 

UK Bonchester cheese Brânzeturi  

UK Buxton blue Brânzeturi  

UK Dorset Blue Cheese Brânzeturi  

UK Dovedale cheese Brânzeturi  

UK Exmoor  Blue Cheese Brânzeturi  

UK Single Gloucester Brânzeturi  

UK Staffordshire Cheese Brânzeturi  
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UK 

Swaledale cheese;  

Swaledale ewes' cheese 

 
Brânzeturi 

 

UK Teviotdale Cheese Brânzeturi  
 
UK 

West Country farmhouse 

Cheddar cheese 

 
Brânzeturi 

 

 
UK 

White Stilton cheese; 

Blue Stilton cheese 

 
Brânzeturi 

 

 
UK 

Melton  Mowbray  Pork 

Pie 

Produse din carne  

(fierte, sărate, afumate 

etc.) 

 

 
UK 

 
Cornish  Clotted Cream 

Alte produse  de 

origine  animală (ouă, 

miere, produse lactate 

cu excepția  untului 

etc.) 

 

 
UK 

 
Yorkshire  Forced 

Rhubarb 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
UK 

 
Jersey Royal  potatoes 

Fructe, legume  și 

cereale,  în stare 

proaspătă  sau 

prelucrate 

 

 
UK 

 
Arbroath Smokies 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
UK 

 
Scottish  Farmed Salmon 

Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

UK Whitstable oysters Pești, moluște, 

crustacee proaspeteși 

produse  derivate 

 

 
UK 

 
Gloucestershire  

cider/perry 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
UK 

Herefordshire  cider/perry Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
UK 

Worcestershire   

cider/perry 

Alte produse din 

anexa  I la 

tratat(condimente etc.) 

 

 
UK 

Kentish ale and Kentish 

strong ale 

 
Bere 

 

UK Rutland Bitter Bere  

 

 



Produse agricole și  alimentare din Republica Moldova, altele decât vinurile, băuturile 

spirtoase și vinurile aromatizate, care urmează  să fie protejate în Uniunea Europeană 

 

 

 

[...] 

 

________________ 

 

  



ANEXA XXX-D 

INDICAȚII GEOGRAFICE ALE PRODUSELOR MENȚIONATE LA 

ARTICOLUL 297 ALINEATUL (3) ȘI 297 (4) 

 

PARTEA A 

 

Vinuri din Uniunea Europeană care urmează  să fie protejate în Republica Moldova 

 

Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
BE 

 
Côtes de Sambre  et Meuse 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
BE 

 
Hagelandse wijn 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
BE 

 
Haspengouwse Wijn 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
BE 

 
Heuvellandse Wijn 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
BE 

 
Vlaamse mousserende  kwaliteitswijn 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
BE 

 
Crémant  de Wallonie 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
BE 

 
Vin mousseux  de qualite de Wallonie 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
BE 

 
Vin de pays des Jardins de Wallonie 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
BE 

 
Vlaamse landwijn 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
BG 

 
Асеновград, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Asenovgrad 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
BG 

 
Болярово, urmată sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Bolyarovo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
BG 

 
Брестник, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Brestnik 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
BG 

 
Варна, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Varna 

 
BG 

 
Велики Преслав, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent:  Veliki Preslav 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
BG 

 
Видин, urmată  sau nu  de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Vidin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Враца, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Vratsa 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Върбица, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Varbitsa 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Долината на Струма, urmată  sau nu 

de numele subregiunii și/sau al unei 

unități geografice  mai mici 
 
Termen  echivalent: Struma  valley 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Драгоево, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Dragoevo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Евксиноград, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Evksinograd 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Ивайловград, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Ivaylovgrad 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Карлово, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Karlovo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Карнобат, urmată  sau nu de numele Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Karnobat 

origine protejată (DOP) 

BG Ловеч, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Lovech 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Лозицa, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Lozitsa 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Лом, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Lom 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Любимец, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Lyubimets 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Лясковец, urmată sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Lyaskovets 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Мелник, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Melnik 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Монтана, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Montana 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Нова Загора, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Nova Zagora 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Нови Пазар, urmată   sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent:  Novi Pazar 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

BG Ново село, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen echivalent: Novo  Selo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Оряховица, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Oryahovitsa 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Павликени, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Pavlikeni 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Пазарджик, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Pazardjik 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Перущица, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Perushtitsa 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Плевен, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Pleven 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Пловдив, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent:  Plovdiv 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Поморие, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Pomorie 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Русе, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Ruse 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Сакар, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Sakar 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

BG Сандански, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Sandanski 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Свищов, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Svishtov 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Септември, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Septemvri 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Славянци, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Slavyantsi 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Сливен, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Sliven 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Стамболово, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Stambolovo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Стара Загора, urmată   sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen echivalent: Stara Zagora 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Сунгурларе, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Sungurlare 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Сухиндол, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Suhindol 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Търговище, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Termen  echivalent: Targovishte 

BG Хан Крум, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Han Krum 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Хасково, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Haskovo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Хисаря, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Hisarya 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Хърсово, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Harsovo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Черноморски, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen echivalent: Black  Sea 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Шивачево, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau  al unei 

unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Shivachevo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Шумен, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Shumen 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Ямбол, urmată  sau nu de numele 

subregiunii și/sau  al unei unități 

geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Yambol 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Южно  Черноморие, urmată  sau nu de 

numele subregiunii și/sau al unei unități 

geografice  mai mici 
 
Termen echivalent: Southern  Black Sea 

Coast 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

BG Дунавска  равнина 
 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Termen  echivalent: Danube  Plain 

BG Тракийска  низина 
 
Termen echivalent: Thracian  Lowlands 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
CZ 

 
Čechy, urmată  sau nu de Litoměřická 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
CZ 

 
Čechy, urmată  sau nu de Mělnická 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
CZ 

 
Morava, urmată  sau nu de Mikulovská 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
CZ 

 
Morava, urmată  sau nu de Slovácká 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
CZ 

 
Morava, urmată  sau nu de 

Velkopavlovická 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
CZ 

 
Morava, urmată  sau nu de Znojemská 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
CZ 

 
České 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
CZ 

 
Moravské 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Ahr, urmată sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Baden, urmată  sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Franken, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Hessische Bergstraße,  urmată  sau nu de 

numele  unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Mittelrhein, urmată  sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Mosel-Saar-Ruwer, urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 
 
Termen  echivalent: Mosel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
DE 

 
Nahe, urmată  sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Pfalz, urmată  sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Rheingau, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

DE Rheinhessen, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Saale-Unstrut,  urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Sachsen, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
W rttemberg,  urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
DE 

 
Ahrtaler 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Badischer 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Bayerischer Bodensee 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Mosel 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Ruwer 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Saar 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Main 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Mecklenburger 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Mitteldeutscher 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Nahegauer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Pfälzer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Regensburger 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Rheinburgen 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Rheingauer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Rheinischer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Saarländischer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
DE 

 
Sächsischer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Schwäbischer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Starkenburger 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Taubertäler 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Brandenburger 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Neckar 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Oberrhein 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Rhein 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Rhein-Neckar 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
DE 

 
Schleswig-Holsteinischer 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 
 
GR 

 
Αγρίαινο 

 
Termen  echivalent: Anchialos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Ακύληαην 

 
Termen  echivalent: Amynteo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Αξράλεο 

 
Termen  echivalent: Archanes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Γνπκέληζζα 

 
Termen  echivalent: Goumenissa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Γαθλέο 

 
Termen  echivalent: Dafnes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Είηζα 

 
Termen  echivalent: Zitsa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Λήκλνο 

 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Termen  echivalent: Lemnos 
 
GR 

 
Μαληηλεία 

 
Termen  echivalent: Mantinia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μαπξνδάθλε  Κεθαιιελίαο 

 
Termen  echivalent: Mavrodaphne  of 

Cephalonia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μαπξνδάθλε  Παηξώλ 

 
Termen  echivalent: Mavrodaphne  of 

Patras 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μεζεληθόια 

 
Termen  echivalent: Messenikola 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μνζράηνο  Κεθαιιελίαο 

 
Termen echivalent: Cephalonia  Muscatel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μνζράηνο Λήκλνπ 

 
Termen echivalent: Lemnos  Muscatel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μνζράηνο  Παηξώλ 

 
Termen  echivalent: Patras Muscatel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μνζράηνο  Ρίνπ  Παηξώλ 

 
Termen  echivalent: Muscat  of Rio 

Patras 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Μνζράηνο  Ρόδνπ 

 
Termen echivalent: Rhodes  Muscatel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Νάνπζα 

 
Termen  echivalent: Naoussa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Νεκέα 

 
Termen  echivalent: Nemea 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Πάξνο 

 
Termen  echivalent: Paros 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Πάηξα 

 
Termen  echivalent: Patras 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Πεδά 

 
Termen  echivalent: Peza 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
GR 

 
Πιαγηέο  Μειίησλα 

 
Termen  echivalent: Cotes  de Meliton 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Ραςάλε 

 
Termen  echivalent: Rapsani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Ρόδνο 

 
Termen  echivalent: Rhodes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Ρνκπόια  Κεθαιιελίαο 

 
Termen echivalent: Robola  of 

Cephalonia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
άκνο 

 
Termen  echivalent: Samos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
αληνξίλε 

 
Termen  echivalent: Santorini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
εηεία 

 
Termen  echivalent: Sitia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
GR 

 
Άβδεξα 

 
Termen  echivalent: Avdira 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Άγην ξνο 

 
Termen echivalent: Mount  Athos  /   

Holly Mountain 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ήπεηξνο 

 
Termen  echivalent: Epirus 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ίιηνλ 

 
Termen  echivalent: Ilion 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ίζκαξνο 

 
Termen  echivalent: Ismaros 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αγνξά 

 
Termen  echivalent: Agora 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αδξηαλή 

 
Termen  echivalent: Adriani 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αηγαίν  Πέιαγνο 

 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Termen  echivalent: Aegean  Sea geografică  protejată(IGP) 
 
GR 

 
Αλάβπζζνο 

 
Termen  echivalent: Anavyssos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αξγνιίδα 

 
Termen  echivalent: Argolida 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αξθαδία 

 
Termen  echivalent: Arkadia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αηαιάληε 

 
Termen  echivalent: Atalanti 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αηηηθή 

 
Termen  echivalent: Attiki 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Αραΐα 

 
Termen  echivalent: Αchaia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Βίιηηζα 

 
Termen  echivalent: Vilitsa 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Βειβεληόο 

 
Termen  echivalent: Velventos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Βεξληέα Ολνκαζία θαηά παξάδνζε  

Εαθύλζνπ 
 
Termen echivalent: Verdea Onomasia  

kata paradosi Zakinthou 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Γεξάλεηα 

 
Termen  echivalent: Gerania 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Γξεβελά 

 
Termen  echivalent: Grevena 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Γξάκα 

 
Termen  echivalent: Drama 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Γσδεθάλεζνο 

 
Termen  echivalent: Dodekanese 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Δπαλνκή 

 
Termen  echivalent: Epanomi 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Δύβνηα 

 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Termen  echivalent:  Evia geografică  protejată(IGP) 
 
GR 

 
Ζιεία 

 
Termen  echivalent: Ilia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ζκαζία 

 
Termen  echivalent: Imathia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ζξάθιεην 

 
Termen  echivalent: Heraklion 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Θήβα 

 
Termen  echivalent: Thebes 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Θαςαλά 

 
Termen  echivalent: Thapsana 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Θεζζαιία 

 
Termen  echivalent: Thessalia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Θεζζαινλίθε 

 
Termen  echivalent: Thessaloniki 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Θξάθε 

 
Termen  echivalent: Thrace 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ηθαξία 

 
Termen  echivalent: Ikaria 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ησάλληλα 

 
Termen  echivalent: Ioannina 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κάξπζηνο 

 
Termen  echivalent: Karystos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κέξθπξα 

 
Termen  echivalent: Corfu 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κίζακνο 

 
Termen  echivalent: Kissamos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Καξδίηζα 

 
Termen  echivalent: Karditsa 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Καζηνξηά 

 
Termen  echivalent: Kastoria 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κηζαηξώλαο 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
Termen  echivalent: Kitherona 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κιεκέληη 

 
Termen echivalent: Klimenti 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κλεκίδα 

 
Termen  echivalent: Knimida 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κνδάλε 

 
Termen  echivalent: Kozani 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κνξσπί 

 
Termen  echivalent: Koropi 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κξήηε 

 
Termen  echivalent: Crete 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κξαληά 

 
Termen  echivalent: Krania 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κξαλλώλα 

 
Termen  echivalent: Krannona 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κπθιάδεο 

 
Termen  echivalent: Cyclades 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κσο 

 
Termen  echivalent: Κνs 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Κόξηλζνο 

 
Termen  echivalent: Korinthos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Λαθσλία 

 
Termen  echivalent: Lakonia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Λαζίζη 

 
Termen  echivalent: Lasithi 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Λεηξίλα 

 
Termen  echivalent: Letrines 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Λεπθάδα 

 
Termen  echivalent: Lefkada 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Λειάληην Πεδίν 

 
Termen  echivalent: Lilantio  Pedio 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

GR Μέηζνβν 
 
Termen  echivalent: Metsovo 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μαγλεζία 

 
Termen  echivalent: Magnissia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μαθεδνλία 

 
Termen  echivalent: Macedonia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μαληδαβηλάηα 

 
Termen  echivalent: Mantzavinata 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μαξθόπνπιν 

 
Termen  echivalent: Markopoulo 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μαξηίλν 

 
Termen  echivalent: Μartino 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μεζζελία 

 
Termen  echivalent: Messinia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μεηέσξα 

 
Termen  echivalent: Meteora 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μεηαμάηα 

 
Termen  echivalent: Metaxata 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Μνλεκβαζία 

 
Termen  echivalent: Monemvasia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Νέα Μεζεκβξία 

 
Termen  echivalent:  Nea Messimvria 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Οπνύληηα Λνθξίδνο 

 
Termen echivalent: Opountia  Lokridos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πέιια 

 
Termen  echivalent:  Pella 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Παγγαίν 

 
Termen  echivalent: Pangeon 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Παηαλία 

 
Termen  echivalent: Peanea 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Παιιήλε 

 
Termen  echivalent: Pallini 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
GR 

 
Παξλαζζόο 

 
Termen  echivalent: Parnasos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πεινπόλλεζνο 

 
Termen  echivalent: Peloponnese 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πηεξία 

 
Termen  echivalent: Pieria 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πηζάηηδα 

 
Termen  echivalent: Pisatis 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο  Αηγηαιείαο 

 
Termen echivalent: Slopes  of Egialia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο Πάηθνπ 

 
Termen echivalent: Slopes  of Paiko 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο Ακπέινπ 

 
Termen echivalent: Slopes  of Ambelos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο Βεξηίζθνπ 

 
Termen echivalent: Slopes  of Vertiskos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο  Πάξλεζαο 

 
Termen echivalent: Slopes  of Parnitha 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο Πεληειηθνύ 

 
Termen echivalent: Slopes  of Pendeliko 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο Πεηξσηνύ 

 
Termen echivalent: Slopes  of Petroto 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Πιαγηέο ηνπ  Αίλνπ 

 
Termen echivalent: Slopes  of Enos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ππιία 

 
Termen  echivalent:  Pylia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Αηηηθήο  poate fi însoțită de 

numele unei unități geografice mai mici 
 
Termen echivalent: Retsina  of Attiki 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Βνησηίαο  poate fi însoțită de 

numele unei unități geografice mai mici 
 
Termen echivalent: Retsina  of Viotia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
GR 

 
Ρεηζίλα Γηάιηξσλ, însoțită   sau nu de 

Δύβνηα 
 
Termen echivalent: Retsina  of Gialtra  

(Evvia) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Δπβνίαο,  poate fi însoțită de 

numele unei unități geografice mai mici 
 
Termen echivalent: Retsina  of Evvia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Θεβώλ, însoțită   sau nu de 

Βνησηία 
 
Termen echivalent: Retsina  of Thebes 

(Viotia) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Καξύζηνπ,  însoțită   sau nu de 

Δύβνηα 
 
Termen echivalent: Retsina  of Karystos  

(Evvia) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα  Κξσπίαο  sau Ρεηζίλα 

Κνξσπίνπ, însoțită   sau nu de Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of Kropia 

sau Retsina of Koropi 

(Attika) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Μαξθνπνύινπ, însoțită   sau nu 

de Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of 

Markopoulo (Attika) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Μεγάξσλ, însoțită   sau nu de 

Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of Megara 

(Attika) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Μεζνγείσλ, însoțită   sau nu de 

Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of Mesogia 

(Attika) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα  Παηαλίαο  sau Ρεηζίλα 

Ληνπεζίνπ, însoțită   sau nu de Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of Peania 

sau Retsina of Liopesi 

(Attika) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

GR Ρεηζίλα Παιιήλεο, însoțită   sau nu de 

Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of Pallini 

(Attika) 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ, însoțită   sau nu de 

Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of Pikermi 

(Attika) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα πάησλ, însoțită   sau nu de 

Αηηηθή 
 
Termen echivalent: Retsina  of Spata 

(Attika) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρεηζίλα Χαιθίδαο, însoțită   sau nu de 

Δύβνηα 
 
Termen echivalent: Retsina  of Halkida  

(Evvia) 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Ρηηζώλα 

 
Termen  echivalent: Ritsona 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
έξξεο 

 
Termen  echivalent: Serres 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
ηάηηζηα 

 
Termen  echivalent: Siatista 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
ηζσλία 

 
Termen  echivalent: Sithonia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
πάηα 

 
Termen  echivalent: Spata 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
ηεξεά  Διιάδα 

 
Termen  echivalent: Sterea  Ellada 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
ύξνο 

 
Termen  echivalent: Syros 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Σεγέα 

 
Termen  echivalent: Tegea 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Σξηθπιία 

 
Termen  echivalent: Trifilia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

GR Σύξλαβνο 
 
Termen  echivalent: Tyrnavos 

Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Φιώξηλα 

 
Termen  echivalent: Florina 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Χαιηθνύλα 

 
Termen  echivalent: Halikouna 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
GR 

 
Χαιθηδηθή 

 
Termen  echivalent: Halkidiki 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată(IGP) 

 
FR 

 
Ajaccio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Aloxe-Corton 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace, urmată  sau nu de numele  unui 

soi de viță de vie și/sau  de numele  unei 

unități geografice  mai mici 
 
Termen  echivalent: Vin d'Alsace 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Altenberg  

de Bergbieten 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Altenberg  

de Bergheim 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Altenberg  

de Wolxheim 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Brand 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Bruderthal 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Eichberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Engelberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Florimont 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Frankstein 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Froehn 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Furstentum 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Geisberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Gloeckelberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Goldert 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Hatschbourg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Hengst 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Kanzlerberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Kastelberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Kessler 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Kirchberg  

de Barr 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Kirchberg  

de Ribeauvillé 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Kitterlé 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Mambourg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Mandelberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Marckrain 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Moenchberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Muenchberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Ollwiller 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Osterberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Pfersigberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Pfingstberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Praelatenberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Rangen 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Saering 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Schlossberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Schoenenbourg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Sommerberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Sonnenglanz 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Spiegel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Sporen 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Steinen 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Steingrubler 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Steinklotz 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Vorbourg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Wiebelsberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de Wineck-

Schlossberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Alsace Grand Cru, urmată  de 

Winzenberg 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Zinnkoepflé 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, urmată  de 

Zotzenberg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Alsace Grand Cru, precedată  de 

Rosacker 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Anjou, urmată sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Anjou  Coteaux  de la Loire, urmată  sau 

nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Anjou  Villages, urmată  sau nu de Val 

de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Anjou-Villages Brissac, urmată sau nu 

de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Arbois,  urmată sau nu de Pupillin, 

urmată  sau nu de „mousseux” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Auxey-Duresses, urmată  sau nu de 

„Côte de Beaune” sau „Côte  de 

Beaune-Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bandol 

 
Termen  echivalent: Vin de Bandol 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Banyuls, urmată  sau nu de „Grand   

Cru”  și/sau de „Rancio” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Barsac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bâtard-Montrachet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Béarn, urmată sau nu de Bellocq 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Beaujolais, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici, urmată 

sau nu de „Villages”, urmată  sau nu de 

„Supérieur” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Beaune 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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UE 

Denumire de protejat  

 
FR 

 
Bellet 

 
Termen  echivalent: Vin de Bellet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bergerac, urmată sau nu de „sec” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bienvenues-Bâtard-Montrachet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Blagny, urmată  sau nu de Côte  de 

Beaune /   Côte de Beaune- Villages 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Blanquette  de Limoux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Blanquette méthode  ancestrale 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Blaye 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bonnes-mares 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bonnezeaux,  urmată sau nu de Val de 

Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bordeaux, urmată sau nu de „Clairet”,  

„Rosé”,  „Mousseux”  sau 

„supérieur” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bordeaux  Côtes  de Francs 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bordeaux Haut-Benauge 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bourg 

 
Termen  echivalent: Côtes  de Bourg  /   

Bourgeais 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Chitry 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Côte Chalonnaise 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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Denumire de protejat  

geografice  mai mici Côte Saint-Jacques 
 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Côtes d'Auxerre 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Côtes  du Couchois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Coulanges-la-

Vineuse 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Épineuil 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Hautes Côtes  de 

Beaune 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Hautes Côtes  de 

Nuits 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici  La Chapelle  Notre-

Dame 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici  Le Chapitre 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Montrecul  /   

Montre-cul /   En Montre-Cul 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de „Clairet”,  

de „Rosé”  sau de numele unei unități 

geografice  mai mici Vézelay 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne,  urmată sau nu de 

„Clairet”,  „Rosé”,  „ordinaire”  

sau„grand ordinaire” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Bourgogne aligoté 

 
Vin cu denumire de 
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origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bourgogne passe-tout-grains 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bourgueil 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bouzeron 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Brouilly 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Bugey, urmată  sau nu de Cerdon, 

precedată  sau nu de „Vins  

du”,„Mousseux  du”, „Pétillant”  sau 

„Roussette  du” sau urmată 

de„Mousseux”  sau „Pétillant”, urmată  

sau nu de numele  unei unități 

geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Buzet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cabardès 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cabernet d'Anjou, urmată sau nu de Val 

de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cabernet  de Saumur,  urmată  sau nu de 

Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cadillac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cahors 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cassis 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cérons 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Beauroy, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Berdiot,  

urmată  sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Beugnons 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Butteaux, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Chapelot, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Chatains, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Chaume  de 

Talvat, urmată  sau nu de„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Côte  de 

Bréchain,  urmată  sau nu de„premier 

cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Côte  de 

Cuissy 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Côte  de 

Fontenay,  urmată  sau nu de„premier 

cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Côte  de 

Jouan,  urmată  sau nu de„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Côte  de 

Léchet, urmată  sau nu de„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Côte  de 

Savant,  urmată  sau nu de„premier 

cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Côte de 

Vaubarousse, urmată sau nu de„premier 

cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Côte des Prés 

Girots,  urmată sau nu de 

„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Forêts, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Fourchaume,  

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de L'Homme 

mort, urmată sau nu de„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Les 

Beauregards,  urmată  sau nu 

de„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Les 

Épinottes,  urmată  sau nu de„premier 

cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Les 

Fourneaux,  urmată  sau nu de„premier 

cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Les Lys, 

urmată  sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Mélinots, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Mont  de 

Milieu, urmată  sau nu de„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Montée  de 

Tonnerre 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Montmains, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Morein,  

urmată  sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Pied d'Aloup, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Roncières,  

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Sécher, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Troesmes,  

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Vaillons, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Vau de Vey, 

urmată  sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Vau Ligneau, 

urmată  sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Vaucoupin, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Vaugiraut, 

urmată  sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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FR Chablis, urmată  sau nu de Vaulorent, 

urmată sau nu de „premier cru” 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Vaupulent, 

urmată  sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată  sau nu de Vaux-

Ragons, urmată sau nu de„premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis, urmată sau nu de Vosgros, 

urmată sau nu de „premier cru” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis  grand cru, urmată sau nu de 

Blanchot 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis  grand cru, urmată sau nu de 

Bougros 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis  grand cru, urmată sau nu de 

Grenouilles 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis  grand cru, urmată sau nu de Les 

Clos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis  grand cru, urmată sau nu de 

Preuses 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis  grand cru, urmată sau nu de 

Valmur 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chablis  grand cru, urmată sau nu de 

Vaudésir 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chambertin-Clos-de-Bèze 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chambolle-Musigny 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Champagne 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chapelle-Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Charlemagne 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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FR Charmes-Chambertin Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chassagne-Montrachet,  urmată sau nu 

de Côte de Beaune /  Côtes de Beaune-

Villages 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Château Grillet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Château-Chalon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Châteaumeillant 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Châteauneuf-du-Pape 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Châtillon-en-Diois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chaume Ŕ Premier  Cru des coteaux  du 

Layon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chenas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chevalier-Montrachet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cheverny 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chinon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chiroubles 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Chorey-les-Beaune, urmată sau nu de 

Côte  de Beaune /   Côte  deBeaune-

Villages 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Clairette  de Bellegarde 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Clairette  de Die 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Clairette  de Languedoc,  urmată  sau nu 

de numele  unei unități geografice mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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FR Clos  de la Roche Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Clos  de Tart 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Clos  de Vougeot 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Clos  des Lambrays 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Clos Saint-Denis 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Collioure 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Condrieu 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corbières 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cornas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corse, urmată sau nu de Calvi, precedată  

sau nu de „Vin  de” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corse, urmată  sau nu de Coteaux du Cap 

Corse, precedată  sau nu de „Vin  de” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corse, urmată sau nu de Figari, 

precedată  sau nu de „Vin  de” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corse, urmată sau nu de Porto-Vecchio  

precedată sau nu de „Vin de” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corse, urmată sau nu de Sartène 

precedată sau nu de „Vin  de” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corse precedată sau nu de „Vin  de” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corton 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Corton-Charlemagne 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Costières  de Nîmes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Côte  de Beaune, precedată  de numele  

unei unități geografice  mai mici 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côte  de Beaune-Villages 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côte  de Brouilly 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côte  de Nuits-villages 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côte roannaise 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côte Rôtie 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux champenois,  urmată sau nu de 

numele  unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux d'Aix-en-Provence 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  d'Ancenis, urmată  de numele  

unui soi de viță  de vie 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Die 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  de l'Aubance,  urmată  sau nu 

de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Pierrevert 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Saumur,  urmată  sau nu de 

Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Giennois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Cabrières 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Coteaux  de laMéjanelle /   La 

Méjanelle 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Coteaux de Saint- Christol /   Saint-

Christol 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

de Coteaux  de Vérargues/   Vérargues origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Grès  de Montpellier 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de La  Clape 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Montpeyroux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Pic-Saint-Loup 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Quatourze 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Saint-Drézéry 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Saint-Georges- d'Orques 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Saint-Saturnin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de numele  unei unități geografice mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Coteaux  du Languedoc,  urmată  sau nu 

de Picpoul-de-Pinet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux du Layon, urmată sau nu de Val 

de Loire, urmată  sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Coteaux  du Layon  Chaume,  urmată  

sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Loir,  urmată  sau nu de Val 

de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Lyonnais 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Quercy 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Tricastin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Vendômois,  urmată  sau nu 

de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
FR 

 
Coteaux varois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes Canon  Fronsac 

 
Termen echivalent: Canon  Fronsac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Côtes d'Auvergne, urmată  sau nu de 

Boudes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes d'Auvergne, urmată  sau nu de 

Chanturgue 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes d'Auvergne, urmată  sau nu de 

Châteaugay 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes d'Auvergne, urmată  sau nu de 

Corent 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes d'Auvergne, urmată  sau nu de 

Madargue 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Bergerac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Blaye 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Bordeaux  Saint-Macaire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Castillon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Duras 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Millau 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Montravel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Provence 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Saint-Mont 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  de Toul 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  du Brulhois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
FR 

 
Côtes  du Forez 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  du Jura, urmată  sau nu de 

„mousseux” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  du Lubéron 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  du Marmandais 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  du Rhône 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  du Roussillon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes du Roussillon  Villages, urmată 

sau nu de numele unei unități geografice 

mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Côtes  du Ventoux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Côtes  du Vivarais 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Cour-Cheverny, urmată  sau nu de Val 

de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crémant d'Alsace 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crémant  de Bordeaux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crémant  de Bourgogne 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crémant  de Die 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crémant  de Limoux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crémant  de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crémant  du Jura 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crépy 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Criots-Bâtard-Montrachet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Crozes-Hermitage 

 
Termen  echivalent: Crozes-Ermitage 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Échezeaux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Entre-Deux-Mers 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Faugères 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fiefs Vendéens,  urmată  sau nu de Brem 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fiefs Vendéens,  urmată  sau nu de 

Mareuil 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fiefs Vendéens,  urmată  sau nu de 

Pissotte 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fiefs Vendéens,  urmată  sau nu de Vix 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fitou 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fixin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fleurie 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Floc  de Gascogne 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fronsac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Frontignan, precedată sau nu de „Muscat  

de” sau „Vin  de” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Fronton 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Gaillac, urmată  sau nu de „mousseux” 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Gaillac premières  côtes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Gevrey-Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Gigondas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Givry 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Grand Roussillon,  urmată sau nu de 

„Rancio” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Grand-Échezeaux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Graves, urmată  sau nu de „supérieures” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Graves de Vayres 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Griotte-Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Gros  plant  du Pays nantais 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Haut-Médoc 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Haut-Montravel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Haut-Poitou 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Hermitage 

 
Termen  echivalent: l'Hermitage /   

Ermitage /   l'Ermitage 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Irancy 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Irouléguy 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Jasnières, urmată  sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Juliénas Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Jurançon,  urmată sau nu de „sec” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
L'Étoile, urmată  sau nu de „mousseux” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
La Grande  Rue 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Ladoix, urmată  sau nu de „Côte  de 

Beaune” sau „Côte de Beaune-Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Lalande  de Pomerol 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Latricières-Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Les Baux  de Provence 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Limoux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Lirac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Listrac-Médoc 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Loupiac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Lussac-Saint-Émilion 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Mâcon,  urmată sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici, urmată sau 

nu de „Supérieur”  sau „Villages” 
 
Termen  echivalent: Pinot-Chardonnay-

Mâcon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Macvin  du Jura 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Madiran 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Malepère 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Maranges, urmată  sau nu de Clos  de la 

Boutière 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maranges, urmată  sau nu de La Croix  

Moines 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maranges, urmată  sau nu de La Fussière 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maranges, urmată  sau nu de Le Clos  

des Loyères 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maranges, urmată  sau nu de Le Clos  

des Rois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maranges, urmată  sau nu de Les Clos  

Roussots 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maranges, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maranges, urmată sau nu de „Côte de 

Beaune” sau „Côte de Beaune- Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Marcillac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Margaux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Marsannay, urmată  sau nu de „rosé” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Maury, urmată  sau nu de „Rancio” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Mazis-Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Mazoyères-Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Médoc 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Menetou-Salon,  urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici, 

urmată sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Mercurey 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Meursault, urmată sau nu de „Côte de 

Beaune” sau „Côte de Beaune- Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
FR 

 
Minervois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Minervois-La-Livinière 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Monbazillac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Montagne Saint-Émilion 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Montagny 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Monthélie, urmată sau nu de „Côte de 

Beaune” sau „Côte de Beaune- Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Montlouis-sur-Loire, urmată sau nu de 

Val de Loire,  urmată  sau nu de 

„mousseux”  sau „pétillant” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Montrachet 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Montravel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Morey-Saint-Denis 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Morgon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Moselle 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Moulin-à-Vent 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Moulis 

 
Termen  echivalent: Moulis-en-Médoc 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Muscadet, urmată  sau nu de Val de 

Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscadet-Coteaux  de la Loire,  urmată  

sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscadet-Côtes  de Grandlieu, urmată  

sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscadet-Sèvre et Maine, urmată  sau nu 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

de Val de Loire origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscat  de Beaumes-de-Venise 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscat  de Lunel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscat  de Mireval 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscat  de Saint-Jean-de-Minvervois 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Muscat  du Cap Corse 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Musigny 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Néac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Nuits 

 
Termen  echivalent: Nuits-Saint-Georges 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Orléans,  urmată sau nu de Cléry 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pacherenc  du Vic-Bilh,  urmată  sau nu 

de „sec” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Palette 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Patrimonio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pauillac 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pécharmant 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pernand-Vergelesses, urmată  sau nu de 

„Côte de Beaune” sau „Côte de Beaune-

Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Pessac-Léognan 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Petit Chablis, urmată sau nu de numele 

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Pineau des Charentes 
 
Termen  echivalent: Pineau Charentais 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Pomerol 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pommard 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pouilly-Fuissé 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pouilly-Loché 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Pouilly-sur-Loire, urmată  sau nu de Val 

de Loire 
 
Termen  echivalent: Blanc  Fumé de 

Pouilly /   Pouilly-Fumé 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Pouilly-Vinzelles 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Premières  Côtes  de Blaye 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Premières Côtes de Bordeaux,  urmată  

sau nu de numele  unei unități geografice 

mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Puisseguin-Saint-Émilion 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Puligny-Montrachet, urmată sau nu de 

„Côte de Beaune” sau „Côte de Beaune-

Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Quarts  de Chaume,  urmată  sau nu de 

Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Quincy,  urmată sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Rasteau, urmată  sau nu de „Rancio” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Régnié 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Reuilly, urmată  sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Richebourg 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Rivesaltes, urmată sau nu de „Rancio”, 

precedată  sau nu de „Muscat” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Romanée  (La) 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Romanée Contie 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Romanée Saint-Vivant 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Rosé  de Loire, urmată  sau nu de Val de 

Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Rosé  des Riceys 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Rosette 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Rosé d'Anjou 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Roussette  de Savoie,  urmată  sau nu de 

numele  unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Ruchottes-Chambertin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Rully 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Sardos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Amour 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Aubin,  urmată sau nu de „Côte  

de Beaune” sau „Côte deBeaune-

Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Saint-Bris 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Chinian 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Émilion 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Saint-Émilion  Grand Cru Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Estèphe 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Georges-Saint-Émilion 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Joseph 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Julien 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint Mont 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, urmată sau 

nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Péray, urmată  sau nu de 

„mousseux” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Pourçain 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saint-Romain,  urmată sau nu de „Côte  

de Beaune” sau „Côte deBeaune-

Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Saint-Véran 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Sainte-Croix  du Mont 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Sainte-Foy Bordeaux 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Sancerre 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Santenay,  urmată sau nu de „Côte de 

Beaune” sau „Côte de Beaune- Villages” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saumur, urmată sau nu de Val de Loire,  

urmată  sau nu de„mousseux”  sau 

„pétillant” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Saumur-Champigny, urmată sau nu de 

Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Saussignac 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Sauternes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Savennières, urmată  sau nu de Val de 

Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Savennières-Coulée de Serrant,  urmată  

sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Savennières-Roche-aux-Moines,  urmată 

sau nu de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Savigny-les-Beaune, urmată  sau nu de 

„Côte de Beaune” sau „Côte de 

Beaune-Villages” 
 
Termen  echivalent: Savigny 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Seyssel, urmată  sau nu de „mousseux” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Tâche  (La) 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Tavel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Touraine, urmată sau nu de Val de 

Loire,  urmată  sau nu de„mousseux”  

sau „pétillant” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Touraine Amboise,  urmată sau nu de 

Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Touraine Azay-le-Rideau, urmată  sau nu 

de Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Touraine Mestand, urmată  sau nu de Val 

de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Touraine Noble Joué, urmată sau nu de 

Val de Loire 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Tursan 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vacqueyras 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Valençay 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vin d'Entraygues et du  Fel 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vin d'Estaing 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vin de Lavilledieu 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vin de Savoie, urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai mici, urmată 

sau nu de „mousseux”  sau „pétillant” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Vins  du Thouarsais 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vins  Fins de la Côte  de Nuits 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Viré-Clessé 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Volnay 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Volnay Santenots 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vosnes Romanée 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vougeot 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
FR 

 
Vouvray, urmată  sau nu de Val de 

Loire,  urmată  sau nu de„mousseux”  

sau „pétillant” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
FR 

 
Agenais 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Aigues 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Ain 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată 

(IGP) 
 
FR 

 
Allier 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Allobrogie 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Alpes de Haute Provence 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Alpes Maritimes 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Alpilles 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Ardèche 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Argens 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Ariège 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Aude 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Aveyron 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Balmes Dauphinoises 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Bénovie 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Bérange 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Bessan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Bigorre 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Bouches  du Rhône 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Bourbonnais 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Calvados 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Cassan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Cathare 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Caux 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Cessenon Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Cévennes, urmată  sau nu de Mont 

Bouquet 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Charentais, urmată  sau nu de Ile 

d'Oléron 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Charentais, urmată  sau nu de Ile de Ré 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Charentais, urmată  sau nu de Saint 

Sornin 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Charente 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Charentes Maritimes 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Cher 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Cité  de Carcassonne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Collines  de la Moure 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Collines Rhodaniennes 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Comté  de Grignan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Comté Tolosan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Comtés Rhodaniens 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Corrèze 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côte Vermeille 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux Charitois 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Bessilles 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Cèze 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Coiffy 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Fontcaude 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Glanes 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de l'Ardèche 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de la Cabrerisse 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Laurens 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de l’Auxois 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Miramont 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Montélimar 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Murviel 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Narbonne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Peyriac 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  de Tannay 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  des Baronnies 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Cher et de l’Arnon 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Grésivaudan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Libron 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Littoral  Audois 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Coteaux  du Pont  du Gard Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Salagou 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  du Verdon 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  d’Enserune 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux et Terrasses  de Montauban 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Coteaux  Flaviens 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes Catalanes 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Ceressou 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Gascogne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Lastours 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Meuse 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Montestruc 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Pérignan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Prouilhe 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Thau 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  de Thongue 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  du Brian 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  du Condomois 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  du Tarn 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Côtes  du Vidourle 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Creuse 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Cucugnan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Deux-Sèvres 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Dordogne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Doubs 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Drôme 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Duché d’Uzès 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Franche-Comté,  urmată sau nu de 

Coteaux  de Champlitte 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Gard 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Gers 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Haute Vallée de l'Orb 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Haute  Vallée  de l’Aude 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Haute-Garonne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Haute-Marne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Haute-Saône 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Haute-Vienne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Hauterive, urmată  sau nu de Coteaux  du 

Termenès 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Hauterive, urmată  sau nu de Côtes  de 

Lézignan 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Hauterive, urmată  sau nu de Val 

d’Orbieu 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Hautes-Alpes 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Hautes-Pyrénées 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Hauts de Badens 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Hérault 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Île de Beauté 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Indre 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Indre et Loire 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Isère 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Landes 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Loir et Cher 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Loire-Atlantique 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Loiret 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Lot 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Lot et Garonne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Maine et Loire 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Maures 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Méditerranée 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Meuse 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Mont Baudile 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Mont-Caume 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Monts  de la Grage 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Nièvre 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Oc 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Périgord, urmată  sau nu  de Vin de 

Domme 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Petite Crau 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Principauté d'Orange 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Puy de  Dôme 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Pyrénées Orientales 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Pyrénées-Atlantiques 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Sables  du Golfe  du Lion 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Saint-Guilhem-le-Désert 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Sainte Baume 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Sainte  Marie la Blanche 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Saône et Loire 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Sarthe 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

FR Seine et Marne Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Tarn 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Tarn et Garonne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Terroirs Landais, urmată  sau nu de 

Coteaux  de Chalosse 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Terroirs Landais, urmată  sau nu de 

Côtes  de L’Adour 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Terroirs Landais, urmată  sau nu de 

Sables  de l’Océan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Terroirs Landais, urmată  sau nu de 

Sables  Fauves 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Thézac-Perricard 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Torgan 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Urfé 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Val de Cesse 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Val de Dagne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Val de Loire 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Val de Montferrand 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Vallée  du Paradis 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Var 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Vaucluse 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Vaunage 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Vendée 

 
Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Vicomté d'Aumelas 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Vienne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Vistrenque 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
FR 

 
Yonne 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Aglianico  del Taburno 

 
Termen  echivalent: Taburno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Aglianico  del Vulture 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Albana  di Romagna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Albugnano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Alcamo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Aleatico  di Gradoli 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Aleatico  di Puglia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Alezio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Alghero 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Alta Langa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Alto  Adige, urmată  de Colli  di 

Bolzano 
 
Termen echivalent: S dtiroler  Bozner  

Leiten 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Alto  Adige, urmată  de Meranese  di 

collina 
 
Termen echivalent: Alto Adige 

Meranese /  S dtirol Meraner H gel/   

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

S dtirol Meraner 
 
IT 

 
Alto  Adige, urmată  de Santa  

Maddalena 
 
Termen echivalent: S dtiroler  

St.Magdalener 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Alto  Adige, urmată  de Terlano 

 
Termen echivalent: S dtirol  Terlaner 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Alto  Adige, urmată  de Valle Isarco 

 
Termen echivalent: S dtiroler  Eisacktal /   

Eisacktaler 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Alto  Adige, urmată  de Valle Venosta 

 
Termen echivalent: S dtirol  Vinschgau 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Alto  Adige 

 
Termen  echivalent: dell'Alto  Adige /   

S dtirol /   S dtiroler 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Alto  Adige sau dell'Alto  Adige, urmată  

sau nu de Bressanone 
 
Termen echivalent: dell'Alto Adige 

S dtirol sau S dtiroler Brixner 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Alto  Adige sau dell'Alto  Adige, urmată  

sau nu de Burgraviato 
 
Termen  echivalent: dell'Alto  Adige 

S dtirol  sau S dtirolerBuggrafler 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Ansonica Costa dell'Argentario 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Aprilia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Arborea 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Arcole 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Assisi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Asti, urmată  sau nu de „spumante”  sau 

precedată de „Moscato   d'” 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Atina 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Aversa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bagnoli  di Sopra 

 
Termen  echivalent: Bagnoli 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Barbaresco 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barbera d'Alba 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barbera d'Asti, urmată  sau nu de Colli 

Astiani o Astiano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barbera d'Asti, urmată  sau nu de Nizza 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barbera d'Asti, urmată  sau nu de Tinella 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barbera  del Monferrato 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barbera del Monferrato  Superiore 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barco  Reale di Carmignano 

 
Termen echivalent: Rosato  di 

Carmignano  /   Vin santo  

diCarmignano /   Vin Santo  di 

Carmignano  occhio  di pernice 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Bardolino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bardolino Superiore 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Barolo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bianchello  del Metauro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bianco Capena 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bianco dell'Empolese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bianco  della Valdinievole 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bianco  di Custoza 

 
Termen  echivalent: Custoza 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Bianco  di Pitigliano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bianco  Pisano di San Torpè 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Biferno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bivongi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Boca 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bolgheri, urmată sau nu de Sassicaia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Bosco Eliceo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Botticino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Brachetto d'Acqui 

 
Termen  echivalent: Acqui 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Bramaterra 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Breganze 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Brindisi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Brunello  di Montalcino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cacc'e' mmitte  di Lucera 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cagnina  di Romagna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Campi  Flegrei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Campidano  di Terralba 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
Termen  echivalent: Terralba 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Canavese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Candia  dei Colli  Apuani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cannonau  di Sardegna,  urmată  sau nu 

de Capo Ferrato 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cannonau  di Sardegna,  urmată  sau nu 

de Jerzu 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cannonau  di Sardegna,  urmată  sau nu 

de Oliena /   Nepente  diOliena 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Capalbio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Capri 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Capriano  del Colle 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Carema 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Carignano  del Sulcis 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Carmignano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Carso 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Castel  del Monte 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Castel San Lorenzo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Casteller 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Castelli Romani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cellatica 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cerasuolo  di Vittoria 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cerveteri 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cesanese  del Piglio 

 
Termen  echivalent: Piglio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Cesanese  di Affile 

 
Termen  echivalent: Affile 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Cesanese  di Olevano  Romano 

 
Termen echivalent: Olevano  Romano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Chianti, urmată  sau nu de Colli Aretini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Chianti, urmată  sau nu de Colli 

Fiorentini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Chianti, urmată  sau nu de Colli Senesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Chianti, urmată  sau nu de Colline Pisane 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Chianti, urmată  sau nu de Montalbano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Chianti, urmată  sau nu de Montespertoli 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Chianti, urmată  sau nu de Rufina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Chianti Classico 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cilento 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cinque Terre,  urmată  sau nu de Costa  

da Posa 
 
Termen echivalent: Cinque Terre 

Sciacchetrà 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Cinque Terre,  urmată  sau nu de Costa  

de Campu 
 
Termen echivalent: Cinque Terre 

Sciacchetrà 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Cinque Terre,  urmată  sau nu de Costa  

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

de Sera 
 
Termen echivalent: Cinque Terre 

Sciacchetrà 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Circeo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cirò 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cisterna  d'Asti 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Albani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Altotiberini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Amerini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Asolani Ŕ Prosecco 

 
Termen  echivalent: Asolo-Prosecco 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Colli Berici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de 

Colline  di Oliveto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de 

Colline  di Riosto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de 

Colline Marconiane 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de 

Monte San Pietro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de 

Serravalle 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de Terre  

di Montebudello 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de Zola 

Predosa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi,  urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Bolognesi  Classico Ŕ Pignoletto 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli d'Imola 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  del Trasimeno 

 
Termen  echivalent: Trasimeno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Colli  dell'Etruria Centrale 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  della Sabina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  di Conegliano,  urmată  sau nu de 

Fregona 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  di Conegliano,  urmată  sau nu de 

Refrontolo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  di Faenza 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  di Luni 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  di Parma 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  di Rimini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  di Scandiano  e di Canossa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Etruschi Viterbesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Euganei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Lanuvini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Maceratesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Martani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Orientali  del Friuli, urmată  sau nu 

de Cialla 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Orientali  del Friuli, urmată  sau nu 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

de Rosazzo origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Orientali  del Friuli, urmată  sau 

nu de Schiopettino  diPrepotto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Orientali  del Friuli Picolit,  urmată  

sau nu de Cialla 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Perugini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Pesaresi, urmată  sau nu de Focara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli  Pesaresi, urmată  sau nu de 

Roncaglia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Piacentini, urmată  sau nu de 

Gutturnio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Piacentini, urmată  sau nu de 

Monterosso  Val d'Arda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Piacentini, urmată  sau nu de Val 

Trebbia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Piacentini, urmată  sau nu de 

Valnure 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Piacentini, urmată  sau nu de 

Vigoleno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Romagna  centrale 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colli Tortonesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Collina Torinese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colline  di Levanto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colline Joniche Tarantine 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colline Lucchesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colline Novaresi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Colline Saluzzesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Collio Goriziano 
 
Termen  echivalent: Collio 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Conegliano-Valdobbiadene, urmată sau 

nu de Cartizze 
 
Termen echivalent: Conegliano  sau 

Valdobbiadene 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Cònero 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Contea  di Sclafani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Contessa Entellina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Controguerra 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Copertino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cori 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cortese  dell'Alto Monferrato 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Corti  Benedettine  del Padovano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Cortona 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Costa d'Amalfi, urmată  sau nu de Furore 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Costa d'Amalfi, urmată  sau nu de 

Ravello 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Costa d'Amalfi, urmată  sau nu de 

Tramonti 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Coste  della Sesia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Curtefranca 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Delia Nivolelli 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Dolcetto d'Acqui 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Dolcetto d'Alba 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Dolcetto  d'Asti 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Dolcetto  delle Langhe Monregalesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Dolcetto  di Diano  d'Alba 

 
Termen echivalent: Diano  d'Alba 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Dolcetto  di Dogliani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Dolcetto  di Dogliani  Superiore 

 
Termen  echivalent: Dogliani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Dolcetto  di Ovada 

 
Termen echivalent: Dolcetto  d'Ovada 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Dolcetto  di Ovada Superiore sau Ovada 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Donnici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Elba 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Eloro,  urmată sau nu de Pachino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Erbaluce  di Caluso 

 
Termen  echivalent: Caluso 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Erice 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Esino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Est!Est!!Est!!!  di Montefiascone 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Etna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Falerio dei Colli Ascolani 

 
Termen  echivalent: Falerio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Falerno  del Massico Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Fara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Faro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Fiano  di Avellino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Franciacorta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Frascati 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Freisa d'Asti 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Freisa di Chieri 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Friuli Annia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Friuli Aquileia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Friuli Grave 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Friuli Isonzo 

 
Termen  echivalent: Isonzo  del Friuli 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Friuli Latisana 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Gabiano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Galatina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Galluccio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Gambellara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Garda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Garda Colli Mantovani Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Gattinara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Gavi 

 
Termen  echivalent: Cortese  di Gavi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Genazzano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Ghemme 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Gioia  del Colle 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Girò  di Cagliari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Golfo  del Tigullio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Gravina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Greco  di Bianco 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Greco  di Tufo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Grignolino  d'Asti 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Grignolino  del Monferrato  Casalese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Guardia Sanframondi 

 
Termen  echivalent: Guardiolo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
I Terreni  di San Severino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Irpinia, urmată  sau nu de Campi 

Taurasini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Ischia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lacrima  di Morro 

 
Termen  echivalent: Lacrima  di Morro  

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

d'Alba 
 
IT 

 
Lago  di Caldaro 

 
Termen  echivalent: Caldaro /   Kalterer /   

Kalterersee 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Lago  di Corbara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lambrusco  di Sorbara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lambrusco  Grasparossa  di Castelvetro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lambrusco Mantovano, urmată sau nu de 

Oltre Po Mantovano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lambrusco Mantovano, urmată sau nu 

de Viadanese-Sabbionetano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lambrusco  Salamino  di Santa  Croce 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lamezia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Langhe 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lessona 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Leverano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lison-Pramaggiore 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lizzano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Loazzolo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Locorotondo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Lugana 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Malvasia delle Lipari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Malvasia  di Bosa Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Malvasia di Cagliari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Malvasia di Casorzo  d'Asti 

 
Termen echivalent: Cosorzo  /   Malvasia  

di Cosorzo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Malvasia di Castelnuovo  Don Bosco 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Mamertino  di Milazzo 

 
Termen  echivalent: Mamertino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Mandrolisai 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Marino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Marsala 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Martina 

 
Termen  echivalent: Martina  Franca 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Matino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Melissa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Menfi, urmată  sau nu de Bonera 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Menfi, urmată  sau nu de Feudo  dei 

Fiori 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Merlara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Molise 

 
Termen  echivalent:  del Molise 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Monferrato,  urmată sau nu de Casalese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Monica  di Cagliari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Monica  di Sardegna Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Monreale 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montecarlo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montecompatri-Colonna 

 
Termen echivalent: Montecompatri  /   

Colonna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Montecucco 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montefalco 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montefalco Sagrantino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montello e Colli Asolani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montepulciano  d'Abruzzo, însoțită sau 

nu de Casauria /   Terre  diCasauria 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montepulciano  d'Abruzzo, însoțită sau 

nu de Terre  dei Vestini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montepulciano  d'Abruzzo, urmată sau 

nu de Colline Teramane 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Monteregio  di Massa Marittima 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Montescudaio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Monti  Lessini 

 
Termen  echivalent: Lessini 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Morellino  di Scansano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Moscadello  di Montalcino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Moscato  di Cagliari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Moscato  di Pantelleria 
 
Termen  echivalent:  Passito  di 

Pantelleria  /   Pantelleria 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Moscato  di Sardegna, urmată  sau nu de 

Gallura 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Moscato  di Sardegna, urmată  sau nu de 

Tempio  Pausania 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Moscato  di Sardegna, urmată  sau nu de 

Tempo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Moscato  di Siracusa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Moscato  di Sorso-Sennori 

 
Termen echivalent: Moscato  di Sorso  /   

Moscato  di Sennori 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Moscato  di Trani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Nardò 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Nasco  di Cagliari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Nebbiolo d'Alba 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Nettuno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Noto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Nuragus di Cagliari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Offida 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Oltrepò  Pavese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Orcia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Orta Nova 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Orvieto Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Ostuni 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Pagadebit di Romagna,  urmată  sau nu 

de Bertinoro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Parrina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Penisola Sorrentina,  urmată sau nu de 

Gragnano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Penisola Sorrentina,  urmată sau nu de 

Lettere 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Penisola Sorrentina,  urmată sau nu de 

Sorrento 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Pentro  di Isernia 

 
Termen  echivalent: Pentro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Pergola 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Piemonte 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Pietraviva 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Pinerolese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Pollino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Pomino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Pornassio 

 
Termen  echivalent: Ormeasco  di 

Pornassio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Primitivo  di Manduria 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Prosecco 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Ramandolo 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Recioto  di Gambellara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Recioto  di Soave 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Reggiano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Reno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Riesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Riviera del Brenta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Riviera del Garda  Bresciano 

 
Termen  echivalent: Garda Bresciano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Riviera ligure di ponente,  urmată  sau 

nu de Albenga /   Albengalese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Riviera ligure di ponente,  urmată  sau nu 

de Finale /   Finalese 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Riviera ligure di ponente,  urmată  sau nu 

de Riviera dei Fiori 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Roero 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Romagna  Albana spumante 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Rossese  di Dolceacqua 

 
Termen  echivalent: Dolceacqua 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Rosso Barletta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Rosso  Canosa, urmată sau nu de 

Canusium 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Rosso Conero 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Rosso  di Cerignola 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Rosso  di Montalcino Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Rosso  di Montepulciano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Rosso Orvietano 

 
Termen echivalent: Orvietano  Rosso 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Rosso Piceno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Rubino  di Cantavenna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Ruchè  di Castagnole  Monferrato 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Salaparuta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Salice Salentino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sambuca  di Sicilia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
San Colombano  al Lambro 

 
Termen  echivalent: San Colombano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
San Gimignano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
San Ginesio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
San Martino  della Battaglia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
San Severo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
San Vito di Luzzi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sangiovese  di Romagna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sannio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sant'Agata  de' Goti 

 
Termen  echivalent:  Sant’Agata  dei Goti 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
IT 

 
Sant'Anna  di Isola Capo Rizzuto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sant'Antimo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Santa  Margherita di Belice 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sardegna Semidano,  urmată sau nu de 

Mogoro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Savuto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Scanzo 

 
Termen  echivalent: Moscato  di Scanzo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Scavigna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sciacca 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Serrapetrona 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sforzato  di Valtellina 

 
Termen  echivalent:  Sfursat  di Valtellina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Sizzano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Soave, urmată sau nu de Colli Scaligeri 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Soave Superiore 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Solopaca 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Sovana 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Squinzano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Strevi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Tarquinia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
IT 

 
Taurasi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Teroldego Rotaliano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Terracina 

 
Termen  echivalent: Moscato  di 

Terracina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Terratico  di Bibbona,  urmată  sau nu de 

numele  unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Terre  dell'Alta Val d'Agri 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Terre  di Casole 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Terre Tollesi 

 
Termen  echivalent: Tullum 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Torgiano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Torgiano rosso riserva 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Trebbiano d'Abruzzo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Trebbiano  di Romagna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Trentino,  urmată sau nu de Isera /   

d'Isera 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Trentino,  urmată sau nu de Sorni 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Trentino,  urmată sau nu de Ziresi /   dei 

Ziresi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Trento 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Val d'Arbia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Val di Cornia,  urmată  sau nu de 

Suvereto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Val Polcèvera,  urmată  sau nu de 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Coronata origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valcalepio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valdadige, urmată  sau nu de Terra  dei 

Forti 
 
Termen  echivalent: Etschtaler 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valdadige Terradeiforti 

 
Termen  echivalent: Terradeiforti  

Valdadige 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valdichiana 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valle d'Aosta,  urmată  sau nu de Arnad-

Montjovet 
 
Termen  echivalent: Vallée d'Aoste 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valle d'Aosta,  urmată  sau nu de Blanc  

de Morgex et de la Salle 
 
Termen  echivalent: Vallée d'Aoste 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valle d'Aosta,  urmată  sau nu de 

Chambave 
 
Termen  echivalent: Vallée d'Aoste 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valle d'Aosta,  urmată  sau nu de 

Donnas 
 
Termen  echivalent: Vallée d'Aoste 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valle d'Aosta,  urmată  sau nu de Enfer  

d'Arvier 
 
Termen  echivalent: Vallée d'Aoste 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valle d'Aosta,  urmată  sau nu de Nus 

 
Termen  echivalent: Vallée d'Aoste 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valle d'Aosta,  urmată  sau nu de 

Torrette 
 
Termen  echivalent: Vallée d'Aoste 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Valpolicella, însoțită  sau nu de 

Valpantena 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valsusa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Valtellina Superiore,  urmată  sau nu de 

Grumello 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valtellina Superiore,  urmată  sau nu de 

Inferno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valtellina Superiore,  urmată  sau nu de 

Maroggia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valtellina Superiore,  urmată  sau nu de 

Sassella 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Valtellina Superiore,  urmată  sau nu de 

Valgella 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Velletri 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Verbicaro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Verdicchio  dei Castelli  di Jesi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Verdicchio  di Matelica 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Verduno  Pelaverga 

 
Termen  echivalent: Verduno 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Vermentino  di Gallura 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vermentino  di Sardegna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vernaccia  di Oristano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vernaccia  di San Gimignano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vernaccia  di Serrapetrona 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vesuvio 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vicenza 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vignanello 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Vin Santo  del Chianti Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vin Santo  del Chianti Classico 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vin Santo  di Montepulciano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vini  del Piave 

 
Termen  echivalent:  Piave 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
IT 

 
Vino  Nobile  di Montepulciano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Vittoria 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Zagarolo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
IT 

 
Allerona 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Alta  Valle della Greve 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Alto Livenza 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Alto Mincio 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Alto Tirino 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Arghillà 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Barbagia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Basilicata 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Benaco bresciano 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Beneventano 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Bergamasca 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Bettona Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Bianco  del Sillaro 

 
Termen  echivalent: Sillaro 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Bianco  di Castelfranco  Emilia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Calabria 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Camarro 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Campania 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Cannara 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Civitella d'Agliano 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colli Aprutini 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colli Cimini 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colli  del Limbara 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colli  del Sangro 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colli della Toscana  centrale 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colli  di Salerno 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colli Trevigiani 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Collina  del Milanese 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colline  di Genovesato 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colline Frentane 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Colline Pescaresi Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colline Savonesi 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Colline Teatine 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Condoleo 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Conselvano 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Costa Viola 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Daunia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Del Vastese 

 
Termen  echivalent: Histonium 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Delle Venezie 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Dugenta 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Emilia 

 
Termen  echivalent: Dell'Emilia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Epomeo 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Esaro 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Fontanarossa  di Cerda 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Forlì 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Fortana  del Taro 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Frusinate 

 
Termen  echivalent:  del Frusinate 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Golfo  dei Poeti  La Spezia 

 
Termen echivalent: Golfo  dei Poeti 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
IT 

 
Grottino  di Roccanova 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Isola  dei Nuraghi 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Lazio 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Lipuda 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Locride 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Marca Trevigiana 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Marche 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Maremma Toscana 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Marmilla 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Mitterberg tra Cauria e Tel 

 
Termen  echivalent: Mitterberg  /   

Mitterberg zwischen  Gfrill undToll 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Modena 

 
Termen  echivalent: Provincia  di 

Modena  /   di Modena 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Montecastelli 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Montenetto  di Brescia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Murgia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Narni 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Nurra 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Ogliastra 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Osco 
 
Termen  echivalent: Terre  degli Osci 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Paestum 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Palizzi 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Parteolla 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Pellaro 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Planargia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Pompeiano 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Provincia  di Mantova 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Provincia  di Nuoro 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Provincia  di Pavia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Provincia  di Verona 

 
Termen  echivalent: Veronese 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Puglia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Quistello 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Ravenna 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Roccamonfina 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Romangia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Ronchi  di Brescia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Ronchi Varesini 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Rotae Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Rubicone 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Sabbioneta 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Salemi 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Salento 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Salina 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Scilla 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Sebino 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Sibiola 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Sicilia 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Spello 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Tarantino 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Terrazze  Retiche  di Sondrio 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Terre Aquilane 

 
Termen  echivalent: Terre  dell'Aquila 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Terre  del Volturno 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Terre  di Chieti 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Terre  di Veleja 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Terre Lariane 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

IT Tharros Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Toscano 

 
Termen  echivalent: Toscana 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
IT 

 
Trexenta 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Umbria 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Val di Magra 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Val di Neto 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Val Tidone 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valcamonica 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valdamato 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Vallagarina 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valle Belice 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valle d'Itria 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valle  del Crati 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valle  del Tirso 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valle Peligna 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Valli di Porto  Pino 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Veneto 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Veneto Orientale 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Venezia Giulia 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
IT 

 
Vigneti delle Dolomiti 

 
Termen echivalent: Weinberg  Dolomiten 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
CY 

 
Βνπλί  Παλαγηάο Ŕ Ακπειίηε 

 
Termen  echivalent: Vouni  Panayia Ŕ 

Ampelitis 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
CY 

 
Κνπκαλδαξία 

 
Termen  echivalent: Commandaria 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
CY 

 
Κξαζνρώξηα Λεκεζνύ, urmată   sau nu 

de Αθάκεο 
 
Termen echivalent: Krasohoria  Lemesou 

Ŕ Afames 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
CY 

 
Κξαζνρώξηα Λεκεζνύ, urmată   sau nu 

de Λαόλα 
 
Termen echivalent: Krasohoria  Lemesou 

Ŕ Laona 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
CY 

 
Λαόλα  Αθάκα 

 
Termen  echivalent: Laona  Akama 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
CY 

 
Πηηζηιηά 

 
Termen  echivalent: Pitsilia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
CY 

 
Λάξλαθα 

 
Termen  echivalent: Larnaka 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată 

(IGP) 
 
CY 

 
Λεκεζόο 

 
Termen  echivalent: Lemesos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată 

(IGP) 
 
CY 

 
Λεπθσζία 

 
Termen  echivalent: Lefkosia 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată 

(IGP) 
 
CY 

 
Πάθνο 

 
Termen  echivalent: Pafos 

 
Vin cu indicație 

geografică  protejată 

(IGP) 
 
LU 

 
Crémant  du Luxembourg 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
LU 

 
Moselle luxembourgeoise,  urmată de 

Ahn /   Assel /   Bech-Kleinmacher /  

Born /  Bous /  Bumerange /  Canach /  

Ehnen /  Ellingen/   Elvange /   

Erpeldingen /   Gostingen /   

Greveldingen /   Grevenmacher, urmată 

de Appellation contrôlée 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
LU 

 
Moselle luxembourgeoise,  urmată de 

Lenningen /   Machtum / Mechtert /   

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Moersdorf /   Mondorf /  Niederdonven /  

Oberdonven/   Oberwormelding /   

Remich /   Rolling /   Rosport /   

Stadtbredimus, urmată  de Appellation 

contrôlée 
 
LU 

 
Moselle luxembourgeoise,  urmată de 

Remerschen /   Remich / Schengen /   

Schwebsingen /   Stadtbredimus /   

Trintingen / Wasserbilig /   Wellenstein /   

Wintringen or Wormeldingen, urmată de 

Appellation contrôlée 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
LU 

 
Moselle luxembourgeoise, urmată de 

numele unui soi de viță de vie, urmată de 

Appellation contrôlée 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
HU 

 
Ászár-Neszmélyi borvidék, urmată  sau 

nu de numele  subregiunii, al comunei 

sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
HU 

 
Badacsonyi,  urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Balaton 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Balaton-felvidéki,  urmată  sau nu de 

numele subregiunii, al comunei sau al 

sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
HU 

 
Balatonboglári,  urmată sau nu de numele  

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Balatonf red-Csopaki  borvidék, urmată  

sau nu de numele subregiunii, al comunei 

sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
HU 

 
Balatoni 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
B kk, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Csongrád, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Debrői Hárslevelű 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Duna 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
HU 

 
Egri Bikavér 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Egri Bikavér  Superior 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Egr, urmată  sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Etyek-Buda, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Hajós-Baja,  urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Izsáki Arany Sárfehér 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Kunság, urmată  sau nu de numele  

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Mátra, urmată  sau nu de numele  

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Mór, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Nagy-Somló, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Pannonhalma,  urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Pécs, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Somlói 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Somlói Arany 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Somlói  Nászéjszakák Bora 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Sopron,  urmată sau nu de numele  

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Szekszárd, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Tokaj,  urmată sau nu de numele  

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

HU Tolna, urmată sau nu de numele  

subregiunii, al comunei sau al sitului 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Villány, urmată  sau nu de numele  

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Villányi  védett  eredetű  classicus 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Zala, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Egerszóláti Olaszrizling 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Káli 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Neszmély, urmată sau nu de numele 

subregiunii, al comunei sau al sitului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Pannon 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Tihany 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
HU 

 
Alföldi, urmată  sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Balatonmelléki, urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Dél-alföldi 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Dél-dunántúli 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Duna melléki 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Duna-Tisza közi 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Dunántúli 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Észak-dunántúli 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Felső-magyarországi 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Nyugat-dunántúli 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Tisza melléki 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
  Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

HU Tisza völgyi geografică protejată(IGP) 
 
HU 

 
Zempléni 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
MT 

 
Gozo 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
MT 

 
Malta 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
MT 

 
Maltese Islands 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Drenthe 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Flevoland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Friesland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Gelderland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Groningen 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Limburg 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Noord-Brabant 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Noord-Holland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Overijssel 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Utrecht 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Zeeland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
NL 

 
Zuid-Holland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
AT 

 
Burgenland, urmată  sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Carnuntum, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Donauland, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Kamptal, urmată  sau nu de numele unei 

unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Kärnten, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

AT Kremstal, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice mai mici 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Leithaberg, urmată  sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Mittelburgenland, urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Neusiedlersee, urmată  sau nu de numele 

unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Neusiedlersee-H gelland, urmată  sau nu 

de numele  unei unități geografice mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
AT 

 
Niederösterreich, urmată  sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Oberösterreich,  urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Salzburg,  urmată  sau nu de numele unei 

unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Steiermark, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
S d-Oststeiermark,  urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
S dburgenland, urmată  sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
S dsteiermark, urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Thermenregion,  urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Tirol, urmată sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Traisental, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Vorarlberg, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Wachau, urmată sau nu de numele unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Wagram,  urmată sau nu de numele unei 

unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
AT 

 
Weinviertel, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Weststeiermark,  urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Wien, urmată sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
AT 

 
Bergland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
AT 

 
Steierland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
AT 

 
Weinland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
AT 

 
Wien 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Alenquer 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Borba 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Évora 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Granja-

Amareleja 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Moura 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Portalegre 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Redondo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Reguengos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Alentejo,  urmată sau nu de Vidigueira 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Arruda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Bairrada 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Beira Interior,  urmată sau nu de Castelo 

Rodrigo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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PT Beira Interior,  urmată sau nu de Cova  

da Beira 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Beira Interior,  urmată sau nu de Pinhel 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Biscoitos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Bucelas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Carcavelos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Colares 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão, urmată sau nu de Alva 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão, urmată sau nu de Besteiros 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão, urmată sau nu de Castendo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão, urmată sau nu de Serra  da Estrela 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão, urmată sau nu de Silgueiros 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão, urmată sau nu de Terras  de 

Azurara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão, urmată sau nu de Terras  de 

Senhorim 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Dão Nobre 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Douro, urmată sau nu de Baixo Corgo 

 
Termen echivalent: Vinho  do Douro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Douro, urmată sau nu de Cima Corgo 

 
Termen echivalent: Vinho  do Douro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Douro, urmată sau nu de Douro Superior 

 
Termen echivalent: Vinho  do Douro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Encostas  d’Aire, urmată  sau nu de 

Alcobaça 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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PT 

 
Encostas  d’Aire, urmată  sau nu de 

Ourém 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Graciosa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Lafões 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Lagoa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Lagos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Madeirense 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Madeira 

 
Termen echivalent: Madera /  Vinho da 

Madeira /  Madeira Weine / Madeira 

Wine  /   Vin de Madère  /   Vino  di 

Madera /   Madeira Wijn 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Moscatel  de Setúbal 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Moscatel do Douro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Óbidos 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Porto 
 
Termen echivalent: Oporto  /  Vinho do 

Porto /  Vin de Porto /  Port/   Port Wine /   

Portwein /   Portvin /   Portwijn 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Palmela 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Pico 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Portimão 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Ribatejo,  urmată sau nu de Almeirim 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Ribatejo,  urmată sau nu de Cartaxo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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PT 

 
Ribatejo,  urmată sau nu de Chamusca 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Ribatejo,  urmată sau nu de Coruche 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Ribatejo,  urmată sau nu de Santarém 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Ribatejo,  urmată sau nu de Tomar 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Setúbal 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Setúbal Roxo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Tavira 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Távora-Varosa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Torres  Vedras 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Trás-os-Montes,  urmată sau nu de 

Chaves 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Trás-os-Montes,  urmată sau nu de 

Planalto Mirandês 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Trás-os-Montes,  urmată sau nu de 

Valpaços 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho do Douro, urmată sau nu de 

Baixo Corgo 
 
Termen  echivalent: Douro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Vinho do Douro, urmată sau nu de Cima 

Corgo 
 
Termen  echivalent: Douro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Vinho do Douro, urmată sau nu de 

Douro Superior 
 
Termen  echivalent: Douro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de 

Amarante 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Ave 

 
Vin cu denumire de 
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origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Baião 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Basto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Cávado 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Lima 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Monção 

e Melgaço 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Paiva 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde, urmată  sau nu de Sousa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde Alvarinho 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Vinho  Verde Alvarinho  Espumante 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
PT 

 
Lisboa, urmată  sau nu de Alta 

Estremadura 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
PT 

 
Lisboa, urmată  sau nu de Estremadura 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Península  de Setúbal 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Tejo 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho  Espumante Beiras, urmată  sau nu 

de Beira Alta 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
PT 

 
Vinho  Espumante Beiras, urmată  sau nu 

de Beira Litoral 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
PT 

 
Vinho  Espumante Beiras, urmată  sau nu 

de Terras  de Sicó 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
PT 

 
Vinho Licoroso  Algarve 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho Regional Açores 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho Regional Alentejano 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
  Vin cu indicație 
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UE 
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PT Vinho  Regional  Algarve geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho Regional Beiras, urmată sau nu de 

Beira Alta 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
PT 

 
Vinho Regional Beiras, urmată sau nu de 

Beira Litoral 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
PT 

 
Vinho Regional Beiras, urmată sau nu de 

Terras  de Sicó 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
PT 

 
Vinho Regional Duriense 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho Regional Minho 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho Regional Terras do Sado 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho Regional Terras Madeirenses 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
PT 

 
Vinho Regional Transmontano 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Aiud, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Alba Iulia, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Babadag, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Banat, urmată sau nu de Dealurile 

Tirolului 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Banat, urmată sau nu de Moldova Nouă 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Banat, urmată sau nu de Silagiu 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Banu Mărăcine, urmată  sau nu de 

numele subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Bohotin,  urmată sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Cernătești Ŕ Podgoria, urmată  sau nu  de 

numele subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Cotești, urmată sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Cotnari 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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RO 

 
Crișana, urmată  sau nu de Biharia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Crișana, urmată  sau nu de Diosig 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Crișana, urmată  sau nu de Șimleu 

Silvaniei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu Bujorului,  urmată  sau nu de 

numele subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Boldești 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Breaza 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Ceptura 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Merei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Tohani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Urlați 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Valea 

Călugărească 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Dealu  Mare, urmată  sau nu de Zorești 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Drăgășani, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Huși, urmată  sau nu de Vutcani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Iana, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Iași, urmată  sau nu de Bucium 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Iași, urmată  sau nu de Copou 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Iași, urmată  sau nu de Uricani 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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RO Lechința, urmată sau nu de numele 

subregiunii 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Mehedinți, urmată  sau nu de Corcova 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Mehedinți, urmată  sau nu de Golul 

Drâncei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Mehedinți, urmată  sau nu de Orevița 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Mehedinți, urmată  sau nu de Severin 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Mehedinți, urmată  sau nu de Vânju  

Mare 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Miniș, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Murfatlar, urmată  sau nu de Cernavodă 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Murfatlar, urmată  sau nu de Medgidia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Nicorești,  urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Odobești,  urmată sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Oltina,  urmată sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Panciu, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Pietroasa, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Recaș, urmată sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Sâmburești,  urmată sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Sarica Niculițel, urmată  sau nu de 

Tulcea 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Sebeș Ŕ Apold, urmată  sau nu de numele 

subregiunii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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RO Segarcea, urmată sau nu de numele 

subregiunii 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Ștefănești, urmată sau nu de Costești 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Târnave, urmată  sau nu de Blaj 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Târnave, urmată  sau nu de Jidvei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Târnave, urmată  sau nu de Mediaș 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
RO 

 
Colinele Dobrogei,  urmată sau nu de 

numele subregiunii 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Dealurile Crișanei, urmată  sau nu de 

numele subregiunii 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
RO 

 
Dealurile Moldovei sau, după caz, 

Dealurile Covurluiului 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
RO 

 
Dealurile Moldovei sau, după caz, 

Dealurile Hârlăului 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
RO 

 
Dealurile Moldovei sau, după caz, 

Dealurile Hușilor 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
RO 

 
Dealurile Moldovei sau, după caz, 

Dealurile Iașilor 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
RO 

 
Dealurile Moldovei sau, după caz, 

Dealurile Tutovei 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
RO 

 
Dealurile Moldovei sau, după caz, 

Terasele Siretului 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
RO 

 
Dealurile Moldovei 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Dealurile Munteniei 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Dealurile Olteniei 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Dealurile Sătmarului 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Dealurile Transilvaniei 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Dealurile Vrancei 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Dealurile Zarandului 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
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RO 

 
Terasele Dunării 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Viile Carașului 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
RO 

 
Viile Timișului 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
SI 

 
Bela krajina,  urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici și/sau 

de numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Belokranjec,  urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici și/sau 

de numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Bizeljsko-Sremič,  urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

și/sau de numele  unei podgorii 
 
Termen  echivalent: Sremič-Bizeljsko 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Bizeljčan,  urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai miciși/sau de 

numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Cviček, Dolenjska,  urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai 

miciși/sau de numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Dolenjska, urmată sau nu de numele 

unei unități geografice mai miciși/sau de 

numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Goriška  Brda, urmată  sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

și/sau de numele  unei podgorii 
 
Termen  echivalent: Brda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Kras, urmată  sau nu de numele  unei 

unități geografice  mai miciși/sau de 

numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Metliška črnina,  urmată  sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

și/sau de numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Prekmurje, urmată sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici și/sau 

de numele  unei podgorii 
 
Termen  echivalent: Prekmurčan 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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SI Slovenska  Istra, urmată  sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

și/sau de numele  unei podgorii 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Štajerska Slovenija, urmată sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

și/sau de numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Teran,  Kras, urmată  sau nu de numele  

unei unități geografice  mai mici și/sau 

de numele  unei podgorii 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Vipavska dolina,  urmată  sau nu de 

numele unei unități geografice mai mici 

și/sau de numele  unei podgorii 
 
Termen  echivalent: Vipava,  Vipavec, 

Vipavčan 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SI 

 
Podravje poate fi urmată de expresia 

„mlado vino”; denumirile pot fi utilizate, 

de asemenea, sub formă adjectivală 

 
Vin cu indicație 

geograficăprotejată(IGP) 

 
SI 

 
Posavje poate fi urmată de expresia  

„mlado  vino”; denumirile  pot fi 

utilizate, de asemenea, sub formă 

adjectivală 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
SI 

 
Primorska poate fi urmată de expresia  

„mlado  vino”; denumirile pot fi utilizate, 

de asemenea, sub formă adjectivală 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Dunajskostredský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Hurbanovský 

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deKomárňanský  

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Palárikovský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deŠtúrovský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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SK Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Šamorínsky 

vinohradnícky  rajón 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de numele subregiunii 

și/sau  al unei unități geografice  mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Strekovský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deGalantský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, 

urmată sau nu de 

Vrbovskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

Trnavskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Skalickývinohradnícky 

rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deOrešanský 

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deHlohovecký 

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, 

urmată sau nu de 

Doľanskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de numele subregiunii 

și/sau  al unei unități geografice  mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Seneckývinohradnícky 

rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

urmată sau nu deStupavský 

vinohradnícky  rajón 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deModranský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Bratislavský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

Pezinskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Zlatomoravský 

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

Pukaneckývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Ţitavskývinohradnícky 

rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

Ţeliezovskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť  urmată 

sau nu de numele subregiunii și/sau  al 

unei unități geografice  mai mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  urmată 

sau nu de Nitriansky vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

Vrábeľskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

Tekovskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Zlatomoravecký 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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Šintavskývinohradnícky rajón 
 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de 

Radošinskývinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de numele subregiunii 

și/sau  al unei unități geografice  mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deFil'akovský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deGemerský 

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deHontiansky 

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Ipeľskývinohradnícky 

rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu de Vinickývinohradnícky 

rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deTornaľský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,  

urmată sau nu deModrokamencký 

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Vinohradnícka oblasť Tokajoblasť,  

urmată sau nu de Viničky 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
SK 

 
Vinohradnícka oblasť Tokaj, urmată sau 

nu de numele unei unități geografice mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Vinohradnícka oblasť Tokaj,  urmată sau 

nu de Veľká Tŕňa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
SK 

 
Vinohradnícka oblasť Tokaj,  urmată sau 

nu de Malá Tŕňa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
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SK Vinohradnícka oblasť Tokaj,  urmată sau 

nu de Čerhov 

Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
SK 

 
Vinohradnícka oblasť Tokaj,  urmată sau 

nu de Slovenské  Nové Mesto 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
SK 

 
Vinohradnícka oblasť Tokaj,  urmată sau 

nu de Černochov 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
SK 

 
Vinohradnícka oblasť Tokaj,  urmată sau 

nu de Bara 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
SK 

 
Východoslovenská vinohradnícka 

oblasť,  urmată sau nu deMichalovský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Východoslovenská vinohradnícka oblasť 

urmată sau nu de numele subregiunii 

și/sau  al unei unități geografice  mai 

mici 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Východoslovenská vinohradnícka 

oblasť,  urmată sau nu 

deKráľovskochlmecký vinohradnícky  

rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Východoslovenská vinohradnícka 

oblasť,  urmată sau nu deMoldavský 

vinohradnícky  rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Východoslovenská vinohradnícka 

oblasť,  urmată sau nu deSobranecký  

vinohradnícky rajón 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
SK 

 
Juţnoslovenská vinohradnícka oblasť 

poate fi însoțită de termenul„oblastné 

víno” 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
SK 

 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť  

poate fi însoțită de termenul„oblastné 

víno” 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
SK 

 
Nitrianska vinohradnícka oblasť  poate fi 

însoțită de termenul„oblastné víno” 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
SK 

 
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť 

poate fi însoțită de termenul„oblastné 

víno” 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
SK 

 
Východoslovenská vinohradnícka oblasť  

poate fi însoțită de termenul „oblastné 

víno” 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

ES Abona Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Alella 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Alicante, urmată sau nu de Marina Alta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Almansa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ampurdán-Costa Brava 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Arabako Txakolina 

 
Termen  echivalent: Txakolí  de Álava 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
ES 

 
Arlanza 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Arribes 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Bierzo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Binissalem 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Bizkaiko Txakolina 

 
Termen  echivalent: Chacolí  de Bizkaia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
ES 

 
Bullas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Calatayud 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Campo  de Borja 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Campo  de la Guardia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Cangas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Cariñena 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Cataluña 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

ES Cava Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Chacolí  de Bizkaia 

 
Termen echivalent: Bizkaiko  Txakolina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
ES 

 
Chacolí  de Getaria 

 
Termen echivalent: Getariako  Txakolina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
ES 

 
Cigales 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Conca  de Barberá 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Condado  de Huelva 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Costers  del Segre,  urmată  sau nu de 

Artesa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Costers  del Segre,  urmată  sau nu de 

Les Garrigues 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Costers  del Segre,  urmată  sau nu de 

Raimat 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Costers  del Segre,  urmată  sau nu de 

Valls de Riu Corb 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Dehesa  del Carrizal 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Dominio  de Valdepusa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
El Hierro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Empordá 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Guijozo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Getariako Txakolina 

 
Termen  echivalent: Chacolí  de Getaria 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
ES 

 
Gran Canaria 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Granada 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
ES 

 
Guijoso 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Jerez /   Xérès /   Sherry 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Jumilla 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
La Gomera 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
La Mancha 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
La Palma,  urmată  sau nu de 

Fuencaliente 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
La Palma,  urmată  sau nu de Hoyo  de 

Mazo 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
La Palma,  urmată  sau nu de Norte  de la 

Palma 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Lanzarote 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Lebrija 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Málaga 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Manchuela 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Manzanilla  Sanlúcar  de Barrameda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Méntrida 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Mondéjar 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Monterrei, urmată sau nu de Ladera de 

Monterrei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Monterrei, urmată sau nu de Val de 

Monterrei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Montilla-Moriles 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
   



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

ES Montsant Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Navarra, urmată  sau nu de Baja 

Montaña 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Navarra, urmată  sau nu de Ribera Alta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Navarra, urmată  sau nu de Ribera Baja 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Navarra, urmată  sau nu de Tierra Estella 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Navarra, urmată  sau nu de Valdizarbe 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Pago Florentino 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Pago  de Arínzano 

 
Termen  echivalent: Vino  de pago  de 

Arinzano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
ES 

 
Pago  de Otazu 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Penedés 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Pla de  Bages 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Pla i Llevant 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Prado  de Irache 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Priorat 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rías Baixas, urmată  sau nu de Condado 

do Tea 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rías Baixas, urmată  sau nu de O Rosal 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rías Baixas, urmată  sau nu de Ribeira 

do Ulla 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rías Baixas, urmată  sau nu de 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

Soutomaior origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rías Baixas, urmată  sau nu de Val do 

Salnés 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribeira Sacra, urmată sau nu de Amandi 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribeira Sacra, urmată sau nu de 

Chantada 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribeira Sacra, urmată sau nu de Quiroga-

Bibei 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribeira Sacra, urmată sau nu de Ribeiras 

do Miño 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribeira Sacra, urmată sau nu de Ribeiras 

do Sil 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribeiro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Duero 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Guadiana, urmată  sau nu de 

Cañamero 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Guadiana, urmată  sau nu de 

Matanegra 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Guadiana, urmată  sau nu de 

Montánchez 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Guadiana, urmată  sau nu de 

Ribera Alta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Guadiana, urmată  sau nu de 

Ribera Baja 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Guadiana, urmată  sau nu de 

Tierra  de Barros 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ribera  del Júcar 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rioja,  urmată sau nu de Rioja  Alavesa 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rioja,  urmată sau nu de Rioja Alta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rioja,  urmată sau nu de Rioja Baja 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Rueda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Sierras de Málaga, urmată  sau nu de 

Serranía  de Ronda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Somontano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Tacoronte-Acentejo,  urmată sau nu de 

Anaga 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Tarragona 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Terra Alta 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Tierra  de León 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Tierra del Vino  de Zamora 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Toro 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Txakolí  de Álava 

 
Termen echivalent: Arabako  Txakolina 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 

 
ES 

 
Uclés 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Utiel-Requena 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valdeorras 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valdepeñas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valencia, urmată  sau nu  de Alto Turia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valencia, urmată  sau nu  de Clariano 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valencia, urmată  sau nu  de Moscatel  

de Valencia 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valencia, urmată  sau nu  de Valentino 

 
Vin cu denumire de 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valle  de G ímar 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valle  de la Orotava 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Valles de Benavente 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Vino  de Calidad de Valtiendas 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Vinos  de Madrid, urmată  sau nu de 

Arganda 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Vinos  de Madrid, urmată  sau nu de 

Navalcarnero 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Vinos  de Madrid, urmată  sau nu de San 

Martín  de Valdeiglesias 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Ycoden-Daute-Isora 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
Yecla 

 
Vin cu denumire de 

origine protejată (DOP) 
 
ES 

 
3 Riberas 

 
Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Abanilla 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Altiplano  de Sierra  Nevada 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Bajo Aragón 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Ribera  del Gállego-Cinco  Villas 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Ribera  del Jiloca 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Valdejalón 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Valle  del Cinca 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Bailén 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Barbanza e Iria 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Betanzos 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
ES 

 
Cádiz 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Campo  de Cartagena 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Cangas 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Castelló 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Castilla 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Castilla  y León 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Contraviesa-Alpujarra 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Córdoba 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Costa  de Cantabria 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Cumbres  de Guadalfeo 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Desierto  de Almería 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
El Terrerazo 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Extremadura 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Formentera 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Gálvez 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Granada Sur-Oeste 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Ibiza 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Illes Balears 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Isla de Menorca 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Laujar-Alpujarra 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Laderas del Genil 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Liébana 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Los Palacios 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Mallorca 

Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Murcia 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Norte  de Almería 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Norte  de Granada 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Pozohondo 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Ribera  del Andarax 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Ribera  del Queiles 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Serra  de Tramuntana-Costa  Nord 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Sierra  de Las Estancias  y Los Filabres 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Sierra Norte  de Sevilla 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Sierra Sur de Jaén 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Torreperogil 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Valle  del Miño-Ourense 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Valles de Sadacia 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
ES 

 
Villaviciosa  de Córdoba 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
English Vineyards 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Welsh Vineyards 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Berkshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Buckinghamshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Cheshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Cornwall 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Derbyshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Devon 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Dorset 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de East Anglia 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Gloucestershire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Hampshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Herefordshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Isle of 

Wight 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Isles of 

Scilly 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Kent 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Lancashire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Leicestershire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Lincolnshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Northamptonshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Nottinghamshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Oxfordshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Rutland 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Shropshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Somerset 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Staffordshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Surrey 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Sussex 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Warwickshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

  Vin cu indicație 



Stat membru 

UE 

Denumire de protejat  

UK England, înlocuită  sau nu de West  

Midlands 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Wiltshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de 

Worcestershire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
England, înlocuită  sau nu de Yorkshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Cardiff 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Cardiganshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de 

Carmarthenshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Denbighshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Gwynedd 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de 

Monmouthshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Newport 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de 

Pembrokeshire 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Rhondda 

Cynon Taf 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Swansea 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 
 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de The Vale of 

Glamorgan 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 
UK 

 
Wales, înlocuită sau nu de Wrexham 

Vin cu indicație 

geografică protejată(IGP) 

 

 

Vinuri din Republica Moldova care urmează să fie protejate în Uniunea Europeană 

 

 

 

Ciumai /   Чумай 
 
Romănești 

 

  



PARTEA B 

 

 

Băuturi spirtoase din Uniunea Europeană care urmează să fie protejate în Republica 

Moldova 

 

Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 
 
FR 

 
Rhum  de la Martinique 

 
Rom 

 
FR 

 
Rhum  de la Guadeloupe 

 
Rom 

 
FR 

 
Rhum  de la Réunion 

 
Rom 

 
FR 

 
Rhum  de la Guyane 

 
Rom 

 
FR 

 
Rhum  de sucrerie  de la Baie  du 

Galion 

 
Rom 

 
FR 

 
Rhum  des Antilles françaises 

 
Rom 

 
FR 

 
Rhum  des départements  français 

d'outre-mer 

 
Rom 

 
ES 

 
Ron de Málaga 

 
Rom 

 
ES 

 
Ron de Granada 

 
Rom 

 
PT 

 
Rum  da Madeira 

 
Rom 

 
UK  (Scoția) 

 
Scotch Whisky 

 
Whiskey/Whisky 

 
IE 

 
Irish Whiskey  /   Uisce Beatha 

Eireannach  /   Irish Whisky 

 
Whiskey/Whisky 

 
ES 

 
Whisky español 

 
Whiskey/Whisky 

 
FR 

 
Whisky breton  /   Whisky  de 

Bretagne 

 
Whiskey/Whisky 

 
FR 

 
Whisky alsacien /   Whisky d'Alsace 

 
Whiskey/Whisky 

 
LU 

 
Eau-de-vie de seigle de marque  

nationale  luxembourgeoise 

 
Alcool din cereale 

 
DE, AT,

 BE 

(comunitatea 

germanofonă) 

 
Korn /   Kornbrand 

 
Alcool din cereale 

 
DE 

 
M nsterländer Korn /   Kornbrand 

 
Alcool din cereale 

 
DE 

 
Sendenhorster  Korn /   Kornbrand 

 
Alcool din cereale 

 
DE 

 
Bergischer Korn /   Kornbrand 

 
Alcool din cereale 

 
DE 

 
Emsländer Korn /   Kornbrand 

 
Alcool din cereale 

 
DE 

 
Hasel nner Korn /   Kornbrand 

 
Alcool din cereale 

   



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

DE Hasetaler Korn /   Kornbrand Alcool din cereale 
 
LT 

 
Samanė 

 
Alcool din cereale 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de Cognac 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie des Charentes 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie de Jura 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Cognac 

 
(La denumirea  „Cognac”  se poate  

adăuga una dintre  urmă- 

toarele mențiuni: 
 
ŕ Fine 

 
ŕ Grande  Fine Champagne 

 
ŕ Grande Champagne 

 
ŕ Petite Fine Champagne 

 
ŕ Petite Champagne 

 
ŕ Fine Champagne 

 
ŕ Borderies 

 
ŕ Fins Bois 

 
ŕ Bons Bois) 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Fine Bordeaux 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Fine de Bourgogne 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Armagnac 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Bas-Armagnac 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Haut-Armagnac 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Armagnac-Ténarèze 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Blanche Armagnac 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin de la Marne 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin originaire 

d'Aquitaine 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin de Bourgogne 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin originaire  du 

Centre-Est 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin originaire  de 

Franche-Comté 

 
Rachiu  de vin 

   



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

FR Eau-de-vie  de vin originaire  du 

Bugey 

Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin de Savoie 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin originaire  des 

Coteaux  de la Loire 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin des Côtes-du-Rhône 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin originaire  de 

Provence 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de Faugères  /   Faugères 

 
Rachiu  de vin 

 
FR 

 
Eau-de-vie  de vin originaire  du 

Languedoc 

 
Rachiu  de vin 

 
PT 

 
Aguardente de Vinho  Douro 

 
Rachiu  de vin 

 
PT 

 
Aguardente de Vinho  Ribatejo 

 
Rachiu  de vin 

 
PT 

 
Aguardente de Vinho  Alentejo 

 
Rachiu  de vin 

 
PT 

 
Aguardente de Vinho  da Região  dos 

Vinhos  Verdes 

 
Rachiu  de vin 

 
PT 

 
Aguardente de Vinho  da Região  dos 

Vinhos  Verdes de Alvarinho 

 
Rachiu  de vin 

 
PT 

 
Aguardente de Vinho  Lourinhã 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Сунгурларска  гроздова ракия  /   

Гроздова ракия  от  Сунгурларе  / 

Sungurlarska grozdova  rakya /   

Grozdova  rakya from Sungurlare 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Сливенска  перла (Сливенска  

гроздова ракия /  Гроздова ракия 

отСливен) /  Slivenska perla 

(Slivenska grozdova rakya /  

Grozdova rakya from Sliven) 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Стралджанска мускатова ракия /  

Мускатова ракия от Стралджа / 

Straldjanska  Muscatova rakya /   

Muscatova  rakya from Straldja 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Поморийска  гроздова  ракия  /   

Гроздова ракия  от  Поморие / 

Pomoriyska  grozdova  rakya /   

Grozdova  rakya from Pomorie 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Русенска  бисерна гроздова ракия  /   

Бисерна гроздова ракия  отРусе  /   

 
Rachiu  de vin 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

Russenska biserna grozdova  rakya /   

Biserna grozdova rakya from Russe 
 
BG 

 
Бургаска  мускатова  ракия  /   

Мускатова  ракия  от Бургас / 

Bourgaska  Muscatova  rakya /   

Muscatova  rakya from Bourgas 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Добруджанска  мускатова ракия /  

Мускатова ракия от Добруджа/   

Dobrudjanska  muscatova  rakya /   

muscatova  rakya fromDobrudja 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Сухиндолска  гроздова ракия  /   

Гроздова ракия  от Сухиндол  / 

Suhindolska  grozdova  rakya /   

Grozdova  rakya from Suhindol 

 
Rachiu  de vin 

 
BG 

 
Карловска  гроздова ракия  /   

Гроздова ракия  от  Карлово  / 

Karlovska grozdova  rakya /   

Grozdova  Rakya from Karlovo 

 
Rachiu  de vin 

 
RO 

 
Vinars Târnave 

 
Rachiu  de vin 

 
RO 

 
Vinars Vaslui 

 
Rachiu  de vin 

 
RO 

 
Vinars Murfatlar 

 
Rachiu  de vin 

 
RO 

 
Vinars Vrancea 

 
Rachiu  de vin 

 
RO 

 
Vinars Segarcea 

 
Rachiu  de vin 

 
ES 

 
Brandy  de Jerez 

 
Brandy/Weinbrand 

 
ES 

 
Brandy  del Penedés 

 
Brandy/Weinbrand 

 
IT 

 
Brandy italiano 

 
Brandy/Weinbrand 

 
GR 

 
Brandy  Αηηηθήο /   Brandy of Attica 

 
Brandy/Weinbrand 

 
GR 

 
Brandy  Πεινπνλλήζνπ /   Brandy of 

the Peloponnese 

 
Brandy/Weinbrand 

 
GR 

 
Brandy  Κεληξηθήο Διιάδαο /   Brandy 

of central Greece 

 
Brandy/Weinbrand 

 
DE 

 
Deutscher Weinbrand 

 
Brandy/Weinbrand 

 
AT 

 
Wachauer Weinbrand 

 
Brandy/Weinbrand 

 
AT 

 
Weinbrand D rnstein 

 
Brandy/Weinbrand 

 
DE 

 
Pfälzer Weinbrand 

 
Brandy/Weinbrand 

   



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

SK Karpatské brandy  špeciál Brandy/Weinbrand 
 
FR 

 
Brandy français /   Brandy  de France 

 
Brandy/Weinbrand 

 
FR 

 
Marc de Champagne  /   Eau-de-vie de 

marc  de Champagne 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc d'Aquitaine /   Eau-de-vie de 

marc  originaire  d'Aquitaine 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc de Bourgogne  /   Eau-de-vie de 

marc  de Bourgogne 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc du Centre-Est  /   Eau-de-vie de 

marc originaire du Centre- Est 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc de Franche-Comté  /   Eau-de-

vie de marc  originaire  deFranche-

Comté 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 

 
FR 

 
Marc  du Bugey /   Eau-de-vie de marc  

originaire  de Bugey 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc de Savoie  /   Eau-de-vie de marc  

originaire  de Savoie 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc des Côteaux  de la Loire /   Eau-

de-vie de marc  originaire des Coteaux  

de la Loire 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 

 
FR 

 
Marc des Côtes-du-Rhône  /   Eau-de-

vie de marc  des Côtes  duRhône 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc de Provence  /   Eau-de-vie de 

marc  originaire  de Provence 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc du Languedoc  /   Eau-de-vie de 

marc  originaire  duLanguedoc 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc d'Alsace Gew rztraminer 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc  de Lorraine 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc d'Auvergne 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
FR 

 
Marc  du Jura 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
PT 

 
Aguardente Bagaceira  Bairrada 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
PT 

 
Aguardente Bagaceira  Alentejo 

 
Rachiu  de tescovină  de 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

struguri 
 
PT 

 
Aguardente Bagaceira  da Região  dos 

Vinhos  Verdes 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
PT 

 
Aguardente Bagaceira  da Região  dos 

Vinhos  Verdes de Alva-rinho 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
ES 

 
Orujo  de Galicia 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa  di Barolo 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa piemontese  /   Grappa  del 

Piemonte 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa lombarda  /   Grappa  di 

Lombardia 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa trentina /   Grappa  del 

Trentino 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa friulana /   Grappa  del Friuli 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa veneta /   Grappa  del Veneto 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
S dtiroler Grappa /   Grappa dell'Alto  

Adige 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa Siciliana /   Grappa  di Sicilia 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
IT 

 
Grappa  di Marsala 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
GR 

 
Σζηθνπδηά  /   Tsikoudia 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
GR 

 
Σζηθνπδηά  Κξήηεο  /   Tsikoudia of 

Crete 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
GR 

 
Σζίπνπξν  /   Tsipouro 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
GR 

 
Σζίπνπξν  Μαθεδνλίαο /   Tsipouro of 

Macedonia 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
GR 

 
Σζίπνπξν  Θεζζαιίαο /   Tsipouro of 

Thessaly 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
GR 

 
Σζίπνπξν  Σπξλάβνπ  /   Tsipouro of 

 
Rachiu  de tescovină  de 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

Tyrnavos struguri 
 
LU 

 
Eau-de-vie de marc  de marque  

nationale  luxembourgeoise 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
CY 

 
Εηβαλία  /   Σδηβαλία  /   Εηβάλα  /   

Zivania 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
HU 

 
Törkölypálinka 

 
Rachiu  de tescovină  de 

struguri 
 
DE 

 
Schwarzwälder Kirschwasser 

 
Rachiu  de fructe 

 
DE 

 
Schwarzwälder Mirabellenwasser 

 
Rachiu  de fructe 

 
DE 

 
Schwarzwälder Williamsbirne 

 
Rachiu  de fructe 

 
DE 

 
Schwarzwälder Zwetschgenwasser 

 
Rachiu  de fructe 

 
DE 

 
Fränkisches Zwetschgenwasser 

 
Rachiu  de fructe 

 
DE 

 
Fränkisches Kirschwasser 

 
Rachiu  de fructe 

 
DE 

 
Fränkischer Obstler 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Mirabelle  de Lorraine 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Kirsch d'Alsace 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Quetsch d'Alsace 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Framboise d'Alsace 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Mirabelle d'Alsace 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Kirsch  de Fougerolles 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Williams d'Orléans 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
S dtiroler Williams /   Williams  

dell'Alto  Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
S dtiroler Aprikot /   Aprikot  dell'Alto 

Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
S dtiroler  Marille /   Marille dell'Alto  

Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
S dtiroler  Kirsch /   Kirsch dell'Alto  

Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
S dtiroler Zwetschgeler /   

Zwetschgeler  dell'Alto  Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
S dtiroler Obstler /   Obstler  dell'Alto 

Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
S dtiroler  Gravensteiner /   

 
Rachiu  de fructe 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

Gravensteiner  dell'Alto  Adige 
 
IT 

 
S dtiroler Golden Delicious /   Golden 

Delicious dell'Alto Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Williams friulano /   Williams  del 

Friuli 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Sliwovitz  del Veneto 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Sliwovitz  del Friuli-Venezia Giulia 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Sliwovitz  del Trentino-Alto   Adige 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Distillato di mele trentino  /   Distillato  

di mele  del Trentino 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Williams trentino /   Williams  del 

Trentino 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Sliwovitz trentino  /   Sliwovitz  del 

Trentino 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Aprikot trentino  /   Aprikot  del 

Trentino 

 
Rachiu  de fructe 

 
PT 

 
Medronho do Algarve 

 
Rachiu  de fructe 

 
PT 

 
Medronho do Buçaco 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Kirsch Friulano /   Kirschwasser 

Friulano 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Kirsch Trentino  /   Kirschwasser 

Trentino 

 
Rachiu  de fructe 

 
IT 

 
Kirsch Veneto  /   Kirschwasser 

Veneto 

 
Rachiu  de fructe 

 
PT 

 
Aguardente  de pera  da Lousã 

 
Rachiu  de fructe 

 
LU 

 
Eau-de-vie de pommes  de marque  

nationale  luxembourgeoise 

 
Rachiu  de fructe 

 
LU 

 
Eau-de-vie de poires  de marque  

nationale  luxembourgeoise 

 
Rachiu  de fructe 

 
LU 

 
Eau-de-vie de kirsch  de marque  

nationale  luxembourgeoise 

 
Rachiu  de fructe 

 
LU 

 
Eau-de-vie de quetsch  de marque  

nationale  luxembourgeoise 

 
Rachiu  de fructe 

 
LU 

 
Eau-de-vie de mirabelle de marque 

nationale luxembourgeoise 

 
Rachiu  de fructe 

 
LU 

 
Eau-de-vie de prunelles de marque 

 
Rachiu  de fructe 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

nationale luxembourgeoise 
 
AT 

 
Wachauer Marillenbrand 

 
Rachiu  de fructe 

 
HU 

 
Szatmári Szilvapálinka 

 
Rachiu  de fructe 

 
HU 

 
Kecskeméti Barackpálinka 

 
Rachiu  de fructe 

 
HU 

 
Békési Szilvapálinka 

 
Rachiu  de fructe 

 
HU 

 
Szabolcsi Almapálinka 

 
Rachiu  de fructe 

 
HU 

 
Gönci Barackpálinka 

 
Rachiu  de fructe 

 
HU,  AT (pentru 

băuturile 

spirtoase din 

caise produse 

doar în 

următoarele 

Länder: 

Niederösterreich, 

Burgenland, 

Steiermark, 

Wien) 

 
Pálinka 

 
Rachiu  de fructe 

 
SK 

 
Bošácka slivovica 

 
Rachiu  de fructe 

 
SI 

 
Brinjevec 

 
Rachiu  de fructe 

 
SI 

 
Dolenjski sadjevec 

 
Rachiu  de fructe 

 
BG 

 
Троянска  сливова ракия /   Сливова 

ракия от Троян  /   Troyanska slivova 

rakya /   Slivova rakya from Troyan 

 
Rachiu  de fructe 

 
BG 

 
Силистренска кайсиева  ракия  /   

Кайсиева  ракия  от  Силистра  / 

Silistrenska  kaysieva rakya /   

Kaysieva rakya from Silistra 

 
Rachiu  de fructe 

 
BG 

 
Тервелска  кайсиева  ракия  /   

Кайсиева  ракия  от  Тервел  / 

Tervelska  kaysieva rakya /   Kaysieva 

rakya from Tervel 

 
Rachiu  de fructe 

 
BG 

 
Ловешка  сливова  ракия  /   Сливова 

ракия  от Ловеч  /   Loveshka slivova 

rakya /   Slivova rakya from Lovech 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Pălincă 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Țuică  Zetea  de Medieșu Aurit 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Țuică  de Valea Milcovului 

 
Rachiu  de fructe 

   



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

RO Țuică de Buzău Rachiu  de fructe 
 
RO 

 
Țuică  de Argeș 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Țuică  de Zalău 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Țuică  Ardelenească  de Bistrița 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Horincă  de Maramureș 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Horincă de Cămârzana 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Horincă  de Seini 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Horincă  de Chioar 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Horincă  de Lăpuș 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Turț  de Oaș 

 
Rachiu  de fructe 

 
RO 

 
Turț  de Maramureș 

 
Rachiu  de fructe 

 
FR 

 
Calvados 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Calvados  Pays d'Auge 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Calvados Domfrontais 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Eau-de-vie de cidre  de Bretagne 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Eau-de-vie de poiré  de Bretagne 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Eau-de-vie de cidre  de Normandie 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Eau-de-vie de poiré  de Normandie 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Eau-de-vie de cidre  du Maine 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
ES 

 
Aguardiente  de sidra  de Asturias 

 
Rachiu de cidru de mere 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
FR 

 
Eau-de-vie de poiré  du Maine 

 
Rachiu de cidru de mere 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

și rachiu de cidru de 

pere 
 
SE 

 
Svensk Vodka /   Swedish Vodka 

 
Votcă 

 
FI 

 
Suomalainen  Vodka /   Finsk Vodka /   

Vodka of Finland 

 
Votcă 

 
PL 

 
Polska Wódka  /   Polish Vodka 

 
Votcă 

 
SK 

 
Laugarício vodka 

 
Votcă 

 
LT 

 
Originali  lietuviška degtinė /   Original  

Lithuanian vodka 

 
Votcă 

 
PL 

 
Vodcă  de plante,  produsă în câmpia  

Podlasie de Nord,  aromatizată cu un 

extract de Hierochloe odorata /   

Wódka  ziołowa z Niziny 

Północnopodlaskiej  aromatyzowana 

ekstraktem z trawyżubrowej 

 
Votcă 

 
LV 

 
Latvijas Dzidrais 

 
Votcă 

 
LV 

 
Rīgas Degvīns 

 
Votcă 

 
EE 

 
Estonian vodka 

 
Votcă 

 
DE 

 
Schwarzwälder Himbeergeist 

 
Geist 

 
DE 

 
Bayerischer Gebirgsenzian 

 
Gențiană 

 
IT 

 
S dtiroler  Enzian /   Genziana  

dell'Alto  Adige 

 
Gențiană 

 
IT 

 
Genziana trentina /   Genziana  del 

Trentino 

 
Gențiană 

 
BE, NL, FR 

[Départements 

Nord (59)  and 

Pas-de-Calais 

(62)], DE 

(German 

Bundesländer 

Nordrhein- 

Westfalen  and 

Niedersachsen) 

 
Genièvre /   Jenever /   Genever 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 

 
BE, NL, FR 

[Départements 

Nord (59)  and 

Pas-de-Calais 

(62)] 

 
Genièvre  de grains, Graanjenever,  

Graangenever 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 

 
BE,  NL 

 
Jonge jenever, jonge  genever 

 
Băuturi spirtoase cu 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

ienupăr 
 
BE,  NL 

 
Oude jenever, oude genever 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
BE (Hasselt, 

Zonhoven, 

Diepenbeek) 

 
Hasseltse jenever /   Hasselt 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 

 
BE (Balegem) 

 
Balegemse jenever 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
BE  (Oost-

Vlaanderen) 

 
O' de Flander-Oost-Vlaamse  

Graanjenever 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
BE (Région 

wallonne) 

 
Peket-Pékêt /   Peket-Pékêt  de 

Wallonie 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
FR 

[Départements 

Nord (59) and 

Pas- de-Calais 

(62)] 

 
Genièvre  Flandres Artois 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 

 
DE 

 
Ostfriesischer Korngenever 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
DE 

 
Steinhäger 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
UK 

 
Plymouth Gin 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
ES 

 
Gin de Mahón 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
LT 

 
Vilniaus dţinas /   Vilnius Gin 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
SK 

 
Spišská  borovička 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
SK 

 
Slovenská borovička  Juniperus 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
SK 

 
Slovenská borovička 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
SK 

 
Inovecká borovička 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
 
SK 

 
Liptovská borovička 

 
Băuturi spirtoase cu 

ienupăr 
   



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

DK Dansk  Akvavit /   Dansk Aquavit Akvavit/Aquavit 
 
SE 

 
Svensk  Aquavit /   Svensk  Akvavit /   

Swedish Aquavit 

 
Akvavit/Aquavit 

 
ES 

 
Anis español 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
ES 

 
Anís  Paloma  Monforte  del Cid 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
ES 

 
Hierbas  de Mallorca 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
ES 

 
Hierbas Ibicencas 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
PT 

 
Évora anisada 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
ES 

 
Cazalla 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
ES 

 
Chinchón 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
ES 

 
Ojén 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
ES 

 
Rute 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
SI 

 
Janeţevec 

 
Băuturi spirtoase cu 

anason 
 
CY, GR 

 
Ouzo /   Oύδν 

 
Anason distilat 

 
GR 

 
Ούδν  Μπηηιήλεο /   Ouzo of Mitilene 

 
Anason distilat 

 
GR 

 
Ούδν  Πισκαξίνπ /   Ouzo of Plomari 

 
Anason distilat 

 
GR 

 
Ούδν  Καιακάηαο /   Ouzo of 

Kalamata 

 
Anason distilat 

 
GR 

 
Ούδν  Θξάθεο /   Ouzo of Thrace 

 
Anason distilat 

 
GR 

 
Ούδν  Μαθεδνλίαο /   Ouzo of 

Macedonia 

 
Anason distilat 

 
SK 

 
Demänovka  bylinná horká 

 
Băuturi spirtoase cu gust 

amar/bitter 
   



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

DE Rheinberger Kräuter Băuturi spirtoase cu gust 

amar/bitter 
 
LT 

 
Trejos devynerios 

 
Băuturi spirtoase cu gust 

amar/bitter 
 
SI 

 
Slovenska travarica 

 
Băuturi spirtoase cu gust 

amar/bitter 
 
DE 

 
Berliner K mmel 

 
Lichior 

 
DE 

 
Hamburger K mmel 

 
Lichior 

 
DE 

 
M nchener K mmel 

 
Lichior 

 
DE 

 
Chiemseer Klosterlikör 

 
Lichior 

 
DE 

 
Bayerischer Kräuterlikör 

 
Lichior 

 
IE 

 
Irish Cream 

 
Lichior 

 
ES 

 
Palo de Mallorca 

 
Lichior 

 
PT 

 
Ginjinha portuguesa 

 
Lichior 

 
PT 

 
Licor  de Singeverga 

 
Lichior 

 
IT 

 
Mirto  di Sardegna 

 
Lichior 

 
IT 

 
Liquore  di limone  di Sorrento 

 
Lichior 

 
IT 

 
Liquore di limone  della Costa  

d'Amalfi 

 
Lichior 

 
IT 

 
Genepì  del Piemonte 

 
Lichior 

 
IT 

 
Genepì  della Valle d'Aosta 

 
Lichior 

 
DE 

 
Benediktbeurer Klosterlikör 

 
Lichior 

 
DE 

 
Ettaler Klosterlikör 

 
Lichior 

 
FR 

 
Ratafia  de Champagne 

 
Lichior 

 
ES 

 
Ratafia catalana 

 
Lichior 

 
PT 

 
Anis português 

 
Lichior 

 
FI 

 
Suomalainen  Marjalikööri /   

Suomalainen  Hedelmälikööri / Finsk 

Bärlikör /   Finsk Fruktlikör  /   Finnish  

berry liqueur / Finnish fruit liqueur 

 
Lichior 

 
AT 

 
Grossglockner Alpenbitter 

 
Lichior 

 
AT 

 
Mariazeller Magenlikör 

 
Lichior 

 
AT 

 
Mariazeller Jagasaftl 

 
Lichior 



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 
 
AT 

 
Puchheimer Bitter 

 
Lichior 

 
AT 

 
Steinfelder Magenbitter 

 
Lichior 

 
AT 

 
Wachauer Marillenlikör 

 
Lichior 

 
AT 

 
Jägertee /   Jagertee /   Jagatee 

 
Lichior 

 
DE 

 
H ttentee 

 
Lichior 

 
LV 

 
Allaţu Ķimelis 

 
Lichior 

 
LT 

 
Čepkelių 

 
Lichior 

 
SK 

 
Demänovka  bylinný likér 

 
Lichior 

 
PL 

 
Polish Cherry 

 
Lichior 

 
CZ 

 
Karlovarská Hořká 

 
Lichior 

 
SI 

 
Pelinkovec 

 
Lichior 

 
DE 

 
Blutwurz 

 
Lichior 

 
ES 

 
Cantueso Alicantino 

 
Lichior 

 
ES 

 
Licor  café  de Galicia 

 
Lichior 

 
ES 

 
Licor  de hierbas  de Galicia 

 
Lichior 

 
FR, IT 

 
Génépi  des Alpes /   Genepì  degli 

Alpi 

 
Lichior 

 
GR 

 
Μαζηίρα Χίνπ  /   Masticha of Chios 

 
Lichior 

 
GR 

 
Κίηξν  Νάμνπ /   Kitro of Naxos 

 
Lichior 

 
GR 

 
Κνπκ  θνπάη  Κέξθπξαο  /   Koum 

kouat of Corfu 

 
Lichior 

 
GR 

 
Σεληνύξα  /   Tentoura 

 
Lichior 

 
PT 

 
Poncha  da Madeira 

 
Lichior 

 
FR 

 
Cassis  de Bourgogne 

 
Crème  de Cassis 

 
FR 

 
Cassis  de Dijon 

 
Crème  de Cassis 

 
FR 

 
Cassis  de Saintonge 

 
Crème  de Cassis 

 
FR 

 
Cassis  du Dauphiné 

 
Crème  de Cassis 

 
LU 

 
Cassis  de Beaufort 

 
Crème  de Cassis 

 
IT 

 
Nocino  di Modena 

 
Nocino 

 
SI 

 
Orehovec 

 
Nocino 

 
FR 

 
Pommeau  de Bretagne 

 
Alte băuturi spirtoase 

   



Stat membru UE Denumire de protejat Tip de produs 

FR Pommeau  du Maine Alte băuturi spirtoase 
 
FR 

 
Pommeau  de Normandie 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
SE 

 
Svensk Punsch /   Swedish Punch 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
ES 

 
Pacharán navarro 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
ES 

 
Pacharán 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
AT 

 
Inländerrum 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
DE 

 
Bärwurz 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
ES 

 
Aguardiente  de hierbas  de Galicia 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
ES 

 
Aperitivo  Café de Alcoy 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
ES 

 
Herbero  de la Sierra  de Mariola 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
DE 

 
Königsberger Bärenfang 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
DE 

 
Ostpreußischer Bärenfang 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
ES 

 
Ronmiel 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
ES 

 
Ronmiel  de Canarias 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
BE, NL, FR 

[Départements 

Nord (59)  and 

Pas-de-Calais 

(62)], DE 

(German 

Bundesländer 

Nordrhein- 

Westfalen  and 

Niedersachsen) 

 
Genièvre aux fruits /   Vruchtenjenever 

/   Jenever met vruchten / 

Fruchtgenever 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
SI 

 
Domači rum 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
IE 

 
Irish Poteen  /   Irish Póitín 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
LT 

 
Trauktinė 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
LT 

 
Trauktinė  Palanga 

 
Alte băuturi spirtoase 

 
LT 

 
Trauktinė  Dainava 

 
Alte băuturi spirtoase 

 

 

Băuturi spirtoase din Republica Moldova care urmează să fie protejate în Uniunea 

Europeană 

 

[...] 

  



PARTEA C 

Vinuri aromatizate din Uniunea Europeană care urmează să fie protejate în Republica 

Moldova 

 

 

Stat membru UE Denumire de protejat  

IT 
 
Vermouth  di Torino 

FR 
 
Vermouth  de Chambéry 

DE 
 
N rnberger Gl hwein 

DE 
 
Th ringer Gl hwein 

 

 

Vinuri aromatizate din Republica Moldova care urmează să fie protejate în Uniunea 

Europeană 

 

[...] 

 

_____________ 

 

 

  



ANEXA XXXI LA ACEST ACORD 

MECANISM DE AVERTIZARE TIMPURIE 

 

 

1. Uniunea Europeană și Republica Moldova instituie prin prezenta un mecanism de 

avertizare timpurie cu scopul de a stabili măsuri practice în scopul de apreveni și 

reacționa rapid la o situație de urgență sau în caz de risce situație de urgență. Acesta 

prevede o evaluare timpurie a riscurilorpotențiale și a problemelor legate de oferta și 

cererea de gaze naturale, petrol sau electricitate și prevenirea și reacția rapidă în cazul 

unei situații de urgență sau în cazul unuirisc de situație de urgență. 

 

2. În sensul prezentei anexe, o situație de urgență este o situație care cauzează o 

perturbare semnificativă/întrerupere fizică a livrăriide gaze naturale, petrol sau 

electricitate între Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

 

3. În sensul prezentei anexe, coordonatorii sunt Ministrul Republicii Moldova, 

responsabil de energie și comisarul europeanpentru energie. 

 

4. Părțile la prezentul acord vor efectua în comun evaluări periodice 

ariscurilorpotențiale și a problemelor legate de oferta și cererea de materiale și 

produse energetice și vor prezenta rapoarte asupra acestora coordonatorilor. 

 

5. În cazul în care una dintre părțile la prezentul acord ia cunoștințăde o situație de 

urgență sau de o situație care, în opinia lor, ar putea duce la o situație de urgență, 

partea respectivăinformeazăcealaltă parte fără întârziere. 

 

6. În împrejurărileenunțatela alineatul 5, coordonatorii își notifică reciproc, în cel mai 

scurt timp posibil, necesitatea de a iniția mecanismul de avertizare timpurie. 

Notificarea indică, printre altele, persoanele desemnate care sunt autorizate de 

coordonatorisă menținăcontactul permanentă unii cu alții. 

 

7. În momentul notificării, în conformitate cu alineatul 6, fiecare parte furnizează 

celeilalte părți propria sa evaluare. Această evaluare va include o estimare a 

intervalului de timp în care riscul unei situații de urgență sau situația de urgențăar 

putea fi eliminat(ă). Ambele părțirăspund prompt la evaluarea furnizată de cealaltă 

parte și o completează cu informațiile suplimentare disponibile. 

 

8. Dacă una dintre părți nu poate evalua în mod corespunzător sau accepta evaluarea 

situației efectuată de cealaltă parte sau intervalul de timp estimat în care riscul unei 

situații de urgență sau situația de urgență poate fi eliminat(ă), coordonatorul 

corespunzător poate solicita consultații, care urmează să înceapă într-untermen care 

nu depășește 3 zile din momentul trimiterii notificării prevăzute laalineatul 6. Aceste 

consultări au loc prin intermediul unui grup de experți alcătuit din reprezentanți 

autorizați de coordonatori. Consultările au drept scop: 

 

(a) elaborarea unei evaluări comune a situației și a posibilei evoluții a 

evenimentelor; 

(b) elaborarea de recomandăripentru a elimina riscul unei situații de urgență sau 

pentru a depăși situația de urgență; 

(c) elaborarea de recomandări privind un plan de acțiune comun al părților în 



scopul de a minimiza impactul unei situații de urgență și, dacă este posibil, de a 

depăși situația de urgență, inclusiv posibilitatea de a instituiun grup special de 

monitorizare. 

 

9. Consultările, evaluările comune și recomandările propuse se bazează pe principiile 

transparenței, nediscriminării și al proporționalității. 

 

10. Coordonatorii, în cadrul competențelor lor, vor întreprinde eforturi pentru a 

elimina riscul unei situații de urgență sau pentru a depăși situația de urgență, luând în 

considerare recomandările care au fost elaborate ca rezultat al consultărilor. 

 

11. Grupul de experți menționat la alineatul 8 va raportacoordonatorilorcu privire la 

activitățile sale,în cel mai scurt timp după punerea în aplicare a oricărui plan de 

acțiune convenit. 

 

12. În cazul în care apare o situație de urgență, coordonatorii pot instituiun grup 

special de monitorizarepentru a examinaîmprejurările în curs de desfășurare și 

evoluția evenimentelor și pentru o înregistrare obiectivă a acestora. Grupul este 

format din: 

(a) reprezentanți ai ambelor părți; 

(b) reprezentanți ai întreprinderilor din domeniul energetic ale părților; 

(c) reprezentanți ai organizațiilor energetice internaționale, propuse și 

aprobatereciproc de către părți; 

(d) experți independenți, propuși și aprobațireciproc de către părți. 

 

13. Grupul special de monitorizare își începe activitatea fără întârziere și 

funcționează, dacă este necesar, până când situația de urgență a fost soluționată. 

Deciziaprivind încetarea activității grupului special de monitorizare se adoptă în 

comun de către coordonatori. 

 

14. Din momentul în care o parte informează cealaltă parte despreîmprejurările 

descrise laalineatul 5 și până la încheierea procedurilor prevăzute în prezenta anexă, 

precum și până la eliminareariscului unei situații de urgență sau rezolvarea situației de 

urgență, părțile vor depune toate eforturile pentru a minimiza consecințele negative 

pentru cealaltă parte. Ambele părțivor coopera pentru a ajunge la o soluție imediată în 

spiritultransparenței. Părțile se abțin de la orice acțiuni care nu au legătură cu situația 

de urgență în curs care ar putea crea sau agrava consecințele negative pentru livrarea 

de gaze naturale, petrol sau electricitate între Republica Moldova și Uniunea 

Europeană. 

 

15. Fiecare parte își asumăîn mod independent cheltuielile legate de acțiunile din 

cadrul prezentei anexe. 

 

16. Părțile păstrează confidențialitatea tuturor informațiilorcare fac obiectul unui 

schimb între ele, și care sunt desemnate ca fiind confidențiale. Părțile iau măsurile 

necesare pentru a proteja informațiile confidențiale pe baza actelor juridice și 

normative relevante ale Republicii Moldova sau ale Uniunii Europene și / sau ale 

statelor membre, după caz, precum și în conformitate cu acordurile și convențiile 

internaționale aplicabile. 

 



17. Părțile pot invita, de comun acord, reprezentanți ai terților să ia parte la consultări 

sau monitorizarea menționate la alineatele 8 și 12. 

 

18. Părțile pot să convină să adapteze dispozițiile prezentei anexe în vederea instituirii 

unui mecanism de avertizare timpurie între ele și alte părți. 

 

19. O încălcare a acestui mecanism nu poate servi ca bază pentru procedurile de 

soluționare a litigiilor în temeiul titlului V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din 

prezentul acord. În plus, o parte nu se bazează pe sau nu introduce ca probe în astfel 

de proceduri de soluționare a litigiilor: 

 

(a) poziții adoptate sau propuneri făcute de cealaltă parte în cursul procedurii 

prevăzute în prezenta anexă; sau 

(b) faptul că cealaltă parte și-a arătat disponibilitatea de a accepta o soluție 

pentru situația de urgență care face obiectul acestui mecanism. 

 

  



ANEXA XXXII LA ACEST ACORD 

 

MECANISMUL DE MEDIERE 

 

Articolul 1 

Obiectivul 

 

Obiectivul prezentului capitol este de a facilita găsirea unei soluții convenite de 

comun acord, pe baza unei proceduri complete și rapide, cu asistența unui mediator. 

 

 

Secțiunea 1 

Procedura în cadrul mecanismului de mediere 

 

Articolul 2 

Solicitarea informațiilor 

 

1. Înainte de inițierea procedurii de mediere, oricare dintre părți poate solicita, în 

orice moment, în scris, informații cu privire la măsura care afectează schimburile 

comerciale sau investițiile între părți. Partea căreia i se adresează o astfel de cerere 

prezintă, în termen de 20 de zile, un răspuns în scris care conține comentariile sale 

privind informațiile conținute în cerere. 

 

2. Atunci când partea solicitată estimează că nu poate prezenta răspunsul său în 

cele 20 de zile, ea informează partea solicitantă asupra motivelor acestei întârzieri și 

indică termenul cel mai scurt în care consideră că poate să-i prezinte răspunsul său. 

 

Articolul 3 

Inițierea procedurii 

 

1. Una dintre părți poate solicita, în orice moment, intrarea părților într-o 

procedură de mediere. O astfel de cerere se adresează celeilalte părți în scris. Cererea 

trebuie să fie suficient de detaliată pentru a expune în mod clar preocupările părții 

solicitante și: 

(a) să stabilească măsura specifică în discuție; 

(b) să furnizeze o declarație privind efectele negative pretinse, pe care 

partea solicitantă consideră că măsura le produce sau le va produce 

asupra schimburilor comerciale sau investițiilor dintre părți; și 

(c) să explice modul în care partea solicitantă consideră că respectivele 

efecte sunt legate de măsura în cauză. 

 

2. Procedura de mediere poate fi inițiată numai de comun acord între părți. Partea 

destinatară a unei cereri în conformitate cu alineatul 1 examinează cererea cu atenție 

și furnizează un răspuns de acceptare sau de respingere în scris în termen de 10 zile de 

la primirea ei. 

 

 

Articolul 4 

Selectarea mediatorului 

 



1. Ca urmare a lansării procedurii de mediere, părțile depun eforturi să ajungă la 

un acord asupra unui mediator în termen de maximum 15 zile de la primirea 

răspunsului la cererea menționată la articolul 3 din prezenta anexă. 

 

2. În cazul în care părțile nu pot conveni cu privire la mediator în termenul 

stabilit la alineatul 1, oricare dintre părți poate solicita președintelui sau 

vicepreședinților Comitetului de asociere în configurația sacomercială, în temeiul 

articolului 438, alineatul 4 al prezentului acord, sau persoanelor delegate de aceștia 

numirea mediatorului prin tragere la sorți din lista stabilită în conformitate cu articolul 

404, alineatul 1 din prezentul acord. Reprezentanții ambelor părți sunt invitați cu 

suficient timp înainte să asiste la tragerea la sorți. În orice caz, tragerea la sorți se 

efectuează cu partea/părțile care sunt prezente. 

 

3. Președintele sau vicepreședinții Comitetului de asociere în configurația sa 

comercială, în temeiul articolului 438, alineatul 4 al prezentului acord, sau 

persoanelor delegate de aceștia selectează mediatorul în termen de cinci zile 

lucrătoare de la data primirii cererii de la oricare dintre părți astfel cum este prevăzut 

la alineatul 2 al acestui articol. 

 

4. În cazul în care nu s-a întocmit lista prevăzută la articolul 404, alineatul 1 din 

prezentul acord la momentul prezentării unei cereri în temeiul articolului 3 din 

prezenta anexă, selectarea mediatorului se face prin tragere la sorți dintre persoanele 

care au fostpropuse în mod oficial de către una sau ambele părți. 

 

5.  Mediator nu trebuie să fie cetățean al uneia dintre părți, cu excepția cazului în 

care părțile convin altfel. 

 

6. Mediatorul asistă în mod imparțial și transparent la clarificarea de către părți a 

măsurii în cauză și a efectelor acesteia asupra comerțului, precum și la găsirea unei 

soluții convenite de comun acord. Codul de conduită prevăzut în anexa XXXIV la 

prezentul acord se aplică mediatorilor,mutatis mutandis. Normele 3-7 (notificări) și 

41-45 (traducere și interpretare) din regulamentul de procedură prevăzut în anexa 

XXXIII la prezentul acord se aplică, de asemenea,mutatis mutandis. 

 

 

Articolul 5 

Regulamentul procedurii de mediere 

 

1. În termen de 10 zile de la numirea mediatorului, partea care a invocat 

procedura de mediere prezintă mediatorului și celeilalte părți, în scris, o descriere 

detaliată a problemei, în special a funcționării măsurii în cauză și a efectelor acesteia 

asupra comerțului. În termen de 20 de zile de la data expedierii informațiilor în cauză, 

cealaltă parte poate pune la dispoziție, în scris, observațiile sale cu privire la 

descrierea problemei. Fiecare dintre părți poate include în descrierea sa sau în 

observațiile sale informații pe care le consideră relevante. 

 

2. Mediatorul poate decide cu privire la modalitatea cea mai adecvată de a 

clarifica măsura în cauză și impactul posibil al acesteia asupra comerțului. În special, 

mediatorul poate să organizeze reuniuni între părți, să consulte părțile împreună sau 

individual, să solicite asistență sau consultanță din partea experților relevanți și 



apărților interesate și să furnizeze orice sprijin suplimentar solicitat de părți. Cu 

toateacestea, înainte de a solicita asistență sau de a se consulta cu experții relevanți și 

părțile interesate, mediatorul se consultă cu părțile. 

 

3. Mediatorul poate acorda consiliere și propune o soluție care să fie examinată 

de părți care pot accepta sau respinge soluția propusă sau pot conveni asupra unei 

soluții diferite. Cu toate acestea, mediatorul nu acordă consiliere și nu prezintă 

observații privind conformitatea măsurii în cauză cu prezentul acord. 

 

4. Procedura are loc pe teritoriul părții căreia i-a fost adresată cererea sau, de 

comun acord, în orice alt loc sau prin orice alt mijloc. 

 

5. Părțile depun eforturi de a ajunge la o soluție reciproc agreată în termen de 60 

de zile de la numirea mediatorului. În așteptarea unui acord final, părțile pot lua în 

considerare posibile soluții provizorii, în special dacă măsura privește mărfuri 

perisabile. 

 

6. Soluția poate fi adoptată prin intermediul unei decizii a Comitetului de 

asociere în configurația sa comercială, în temeiul articolului 438, alineatul 4 al 

prezentului acord. Oricare dintre părți poate condiționa o astfel de soluție de 

îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop. Soluțiile de comun acord sunt 

făcute publice. Versiunea făcută publică nu poate conține informații pe care una dintre 

părți le-a desemnat ca fiind confidențiale. 

 

7. La cererea părților, mediatorul va elibera părților, în scris, un proiect de raport 

faptic, oferind un scurt rezumat cu privire la (1), măsura în cauză în cadrul acestor 

proceduri, (2), procedurile urmate; și (3), orice soluție de comun acord, atinsă ca 

rezultat final al acestor proceduri, inclusiv posibilele soluții provizorii. Mediatorul 

oferă părților 15 zile pentru a formula observațiiasupra proiectului de raport. După 

examinarea observațiilor părților prezentate în termenul prevăzut, mediatorul trebuie 

să prezinte părților, în scris, un raport faptic final în termen de 15 zile. Raportul faptic 

nu vainclude nicio interpretare a prezentului acord. 

 

8. Procedura se încheie: 

 

(a) prin adoptarea unei soluții de comun acord de către părți, la data adoptării. 

 

(b) în orice etapă a procedurii, prin acordul comun al părților; 

 

(c) printr-o declarație în scris a mediatorului, după consultarea părților, atestând că 

eforturile suplimentare de mediere ar rămâne fără efect, la data acelei declarații; sau  

 

(d) printr-o declarație în scris a uneia dintre părți după examinarea soluțiilor convenite 

de comun acord în cadrul procedurii de mediere și după examinarea recomandărilor și 

soluțiilor propuse de mediator, la data acelei declarații. 

 

 

Secțiunea 2 

Punerea în aplicare 

 



Articolul 6 

Punerea în aplicare a soluției convenite de comun acord 

 

1. În cazul în care părțile au convenit de comun acord asupra unei soluții, fiecare 

dintrepărți ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare soluția convenită de comun 

acordîn termenele convenite. 

 

2. Partea care o pune în aplicare informează cealaltă parte în scris cu privire la 

acțiunilesau măsurile luate pentru a pune în aplicare soluția convenită de comun 

acord. 

 

 

Secțiunea 3 

Dispoziții generale 

 

Articolul 7 

Confidențialitatea și relația cu soluționarea litigiilor 

 

1. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, și fără a aduce atingere 

articolului 5 alineatul (6) din prezenta anexă, toate etapele procedurii, inclusiv orice 

consiliere sau soluție propusă, sunt confidențiale. Cu toate acestea, orice parte poate 

dezvălui publicului faptul că are loc o mediere. 

 

2. Mecanismul de mediere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor 

părțilorprevăzute în dispozițiile privind soluționarea litigiilor din capitolul 14 

(Soluționarea litigiilor) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din 

prezentul acord sau din orice alt acord. 

 

3. Consultările în conformitate cu capitolul 14 (Soluționarea litigiilor) din Titlul 

V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord nu sunt necesare înainte 

de a iniția procedura de mediere. Cu toate acestea, în mod normal,o parte ar trebuisă 

facă uz de alte dispoziții de cooperare sau de consultare disponibile în acest acord, 

înainte de a iniția procedura de mediere. 

 

4. O parte nu se bazează pe sau nu introduce ca probe în astfel de proceduri de 

soluționare a litigiilor și comisia nu ia în considerare următoarele: 

 

(a) pozițiile adoptate de cealaltă parte, în cursul procedurii de mediere sau informațiile 

colectate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) și 5 alineatul (2) din prezenta 

anexă; 

 

(b) faptul că cealaltă parte și-a arătat disponibilitatea de a accepta o soluție 

pentrumăsurile supuse medierii; sau 

 

(c) consultanța acordată sau propunerile făcute de mediator. 

 

5. Un mediator nu poate servi în calitate de membru al comisieiîn cadrul unei 

proceduri de soluționare a litigiilor în temeiul prezentului acord sau în temeiul 

Acordului OMC care implică aceeași problemă pentru care dânsul sau dânsaau avut în 

trecut calitatea de mediator. 



 

Articolul 8 

Termenele 

 

Termenele menționate în prezentul capitol pot fi modificate prin acordul reciproc între 

părțileimplicate în aceste proceduri. 

 

Articolul 9 

Cheltuieli 

 

1. Fiecare parte suportă cheltuielile aferente participării la procedura de mediere. 

 

2. Părțile împart cheltuielile aferente aspectelor organizatorice, inclusiv remunerația și 

cheltuielile plătite mediatorului. Remunerația mediatorului este în conformitate cu cea 

prevăzută pentru președintele unei comisii de arbitraj la alineatul (8), litera (e) din 

Regulamentul de procedură. 

 

  



ANEXA XXXIII LA PREZENTUL ACORD 

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ 

 

Dispoziții generale 

1. În capitolul 14 (Soluționarea litigiilor) din titlul V (Comerțul și aspecte legate 

de comerț)din acord și în conformitate cu prezentul regulament de procedură: 

 

 (a) „Consilier” înseamnă o persoană abilitată de o parte la litigiu pentru a 

consilia sau a asista partea respectivă în cadrul procedurii comisiei de arbitraj; 

 

 (b) „Arbitru” înseamnă un membru al unei comisii de arbitraj instituite în 

conformitate cu articolul 385 din prezentul acord; 

 

 (c) „Comisie de arbitraj” înseamnă o comisie instituită în temeiul 

articolului 385 din prezentul acord; 

 

 (d) „Asistent” înseamnă o persoană care, în temeiul mandatului unui 

arbitru, desfășoară activități de documentare sau îl asistă pe arbitru în 

activitatea acestuia; 

 

 (e) „Parte reclamantă” înseamnă orice parte care solicită instituirea unei 

comisii de arbitraj în conformitate cu articolul 384 din prezentul acord; 

 

 (f) „Zi” înseamnă o zi calendaristică. 

 

 (g) „Parte pârâtă” înseamnă partea despre care se presupune că a acționat 

în mod incoerent cu dispozițiile menționate la articolul 381 din prezentul 

acord; 

 

 (h) „Reprezentant al unei părți” înseamnă un angajat sau orice persoană 

numită de un departament al guvernului sau de o agenție sau de orice altă 

entitate publică a unei părți, care reprezintă partea cu privire la un litigiu în 

temeiul prezentului acord. 

 

2. Părții pârâte îi revine administrarea logistică a procedurilor de soluționare a 

litigiilor, în special organizarea audierilor, în absența unui acord contrar. Ambele părți 

împart cheltuielile aferente aspectelor organizatorice, inclusiv cheltuielile arbitrilor. 

 

Notificări 

 

3. Părțile litigante și comisia de arbitraj transmit toate cererile, avizele, 

comunicările scrise sau orice alt document prin e-mail celeilalte părți, iar în ceea ce 

privește comunicările scrise și cererile, în contextul arbitrajului, fiecărui arbitru. 

Comisia de arbitraj transmite documentele către părți, de asemenea, prin e-mail. În 

absența probei contrare, un mesaj de e-mail se consideră a fi primit la data trimiterii 

sale. Dacă oricare dintre documentele justificative depășesc zece megaocteți (MB), 

acestea sunt furnizate celeilaltepărți și, după caz,fiecăruiarbitru în termen de două zile 

de la expedierea e-mail-ului,într-un alt format electronic. 

 

4. O copie a documentelor transmise în conformitate cu punctul 3 de mai sus vafi 



transmisă celeilalte părți și, după caz, fiecărui arbitru în ziua expedierii e-mail-ului, 

fie prin fax, scrisoare recomandată, curier, livrare cu confirmare de primire sau orice 

alt mijloc de comunicare care permite înregistrarea trimiterii acestora. 

 

5. Toate notificărilese adresează Ministerului Afacerilor Externe din Republica 

Moldova și, respectiv, Direcției Generale Comerț din cadrul Comisiei Europene. 

 

6. Erorile minore de redactare din orice cerere, aviz, comunicare scrisă sau alt 

document legat de procedura comisiei de arbitraj pot fi corectate prin trimiterea unui 

nou document care să indice în mod clar modificările. 

 

7. În cazul în care ultima zi de trimitere a documentelor coincide cu o sărbătoare 

legală oficială a Republicii Moldova sau a Uniunii Europene, documentul este 

considerat livrat în termen în următoarea zi lucrătoare. 

 

Începerea arbitrajului 

 

8. (a) În cazul în care, în temeiul articolului 385 din prezentul acord sau a 

punctului 20 din prezentul regulament de procedură, un arbitru este selectat prin 

tragere la sorți, tragerea la sorți se efectuează la data și locul stabilite de partea 

reclamantă, care urmează a fi comunicate prompt părții pârâte. Partea pârâtă 

poate, la dorință, să fie prezentă în timpul tragerii la sorți. În orice caz, tragerea 

la sorți se efectuează cu partea/părțile care sunt prezente. 

 

 (b) În cazul în care, în temeiul articolului 385 din prezentul acord sau a 

punctului 20 din prezentul regulament de procedură, un arbitru este selectat prin 

tragere la sorți și există doi președințiai Comitetului de asociere în configurația 

sa comercială, în conformitate cu articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, 

selecția prin tragerea la sorți se efectuează de cei doi președinți, sau de delegații 

lor, sau de un singur președinte, în cazul în care celălalt președinte sau delegatul 

acestuia nu acceptă să participe la tragerea la sorți. 

 

 (c) Părțile informează arbitrii selectați cu privire la numirea lor. 

 

 (d) Un arbitru care a fost desemnat în conformitate cu procedura stabilită 

la articolul 385 din prezentul acord confirmă disponibilitatea sa de a servi în 

calitatede arbitru pentru Comitetul de asociere în configurația sa comercială, în 

conformitate cu articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, în termen de 

cinci zile de la data la care el / ea a fost informat(ă) cu privire lanumirea sa. 

Dacă un candidat,dintr-un motiv justificat,refuză numirea sa, un nou arbitru va 

fi selectat urmând aceeași procedură, folosită pentru selectarea candidatului 

indisponibil. 

 

 (e) În absența unui acord contrar între părți, acestea se reunesc cu comisia 

de arbitraj în termen de șapte zile de la instituirea acesteia, pentru a stabili 

aspectele pe care părțile sau comisia de arbitraj le consideră oportune, inclusiv 

remunerarea și cheltuielile care trebuie plătite arbitrilor, lucru în conformitate 

cu standardele OMC. Remunerarea fiecărui asistent de arbitru nu va depăși 50% 

din remunerația arbitrului în cauză. Arbitrii și reprezentanții părților la diferend 

pot lua parte la această reuniune prin telefon sau videoconferință. 



 

9. (a) În absența unui acord contrar între părți, în termen de cinci zile de la 

data selectării arbitrilor, termenii de referință ai comisiei de arbitraj vor fi: 

 

 ”să examineze, în lumina dispozițiilor relevante ale Acordului invocat de către 

părțile la diferend, aspectul menționat în cererea de instituire a comisiei de 

arbitraj, să se pronunțe cu privire la compatibilitatea măsurii în cauză cu 

dispozițiile menționate la articolul 381 din Acordul de asociere și să emită o 

hotărâre în conformitate cu articolele 387 și 402 din Acordul de asociere.” 

 

 (b) Parte comunică termeniiagreați de referință comisiei de arbitraj în 

termen de trei zile de la acordul lor. 

 

 

Comunicările inițiale 

 

10. Partea reclamantă își trimite comunicarea scrisă inițială în termen de cel mult 

20 de zile de la data instituirii comisiei de arbitraj. Partea pârâtă își trimite 

comunicarea scrisă în apărare în termen de cel mult 20 de zile de la data trimiterii 

comunicării scrise inițiale. 

 

 

Modul de lucru al comisiilor de arbitraj 

 

11. Președintele comisiei de arbitraj prezidează toate reuniunile acesteia. O 

comisie de arbitraj poate delega președintelui autoritatea de a lua decizii 

administrative și procedurale. 

 

12. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în capitolul 14 (Soluționarea 

litigiilor) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord, 

comisia de arbitraj își poate desfășura activitățile prin orice mijloace, inclusiv prin 

telefon, transmisii fax sau mijloace informatice. 

 

13. Numai arbitrii pot participa la deliberările comisiei de arbitraj, dar aceasta din 

urmă își poate autoriza asistenții să fie prezenți la deliberări. 

 

14. Elaborarea oricărei hotărâri rămâne responsabilitatea exclusivă a comisiei de 

arbitraj și nu poate fi delegată. 

 

15. În cazul în care survine o chestiune procedurală care nu este reglementată de 

dispozițiile capitolului 14 (Soluționarea litigiilor) din Titlul V (Comerțul și aspecte 

legate de comerț)din prezentul acord și anexele sale, comisia de arbitraj, după 

consultarea părților, poate adopta o procedura adecvată care este compatibilă cu 

aceste dispoziții. 

 

16. În cazul în care comisia de arbitraj consideră că este necesară modificarea 

termenelor aplicabile în cadrul procedurilor, altele decât termenele prevăzute la 

capitolul 14 (Soluționarea litigiilor) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de 

comerț) din prezentul acord sau efectuarea altor ajustări procedurale sau 

administrative, aceasta informează părțile în scris cu privire la motivele modificării 



sau ale ajustării și la perioada sau ajustarea necesară.  

 

 

Înlocuire 

 

17. În cazul în care un arbitru nu poate participa la procedură, se retrage sau 

trebuie înlocuit, deoarece el sau ea nu respectă cerințele codului de conduită, astfel 

cum este prevăzut în anexa XXXIV la prezentul acord, se selectează un înlocuitor în 

conformitate cu articolul 385 din prezentul acordși punctul 8 din prezentulregulament 

de procedură. 

 

18. În cazul în care o parte consideră că un arbitru nu respectă cerințele codului de 

conduită și că, din acest motiv, ar trebui înlocuit, partea respectivă comunică 

acestlucru celeilalte părți, în termen de 15 zile de la data la care a obținut probe a 

circumstanțelor care stau la baza încălcării materiale de către arbitru a codului de 

conduită. 

 

19. În cazul în care o parte consideră că un arbitru, altul decât președintele, nu 

respectă cerințele codului de conduită, părțile se consultă și, în cazul în care ajung la 

un acord, selectează un înlocuitor în conformitate cu articolul 385 alineatele din 

prezentul acord și punctul 8 din prezentul regulament de procedură. 

 

În cazul în care părțile nu ajung la un acord în ceea ce privește necesitatea de a înlocui 

un arbitru, oricare dintre părți poate cere ca respectivul caz să fie supus președintelui 

comisiei de arbitraj, a cărui hotărâre este definitivă. 

 

În cazul în care, în temeiul unei astfel de cereri, președintele consideră că un arbitru 

nu respectă cerințele codului de conduită, noul arbitru va fi selectat în conformitate cu 

articolul 385 din prezentul acord și punctul 8 din prezentulregulament de procedură. 

 

20. În cazul în care o parte consideră că președintele comisiei de arbitraj nu 

respectă cerințele codului de conduită, părțile se consultă și, în cazul în care ajung la 

un acord, aleg un nou președinte, în conformitate cu articolul 385 din prezentul acord 

și punctul 8 din prezentul regulament de procedură. 

 

În cazul în care părțile nu ajung la un acord în ceea ce privește necesitatea de a înlocui 

președintele, oricare dintre părți poate solicita ca respectivul caz să fie supus unuia 

dintre membrii rămași pe lista de persoane din sub-lista președinților stabilită în 

conformitate cu alineatul 1 al articolului 404 din prezentul de acord. Numele acestuia 

este tras la sorți de către președintele Comitetului de asociere în configurația sa 

comercială, în conformitate cu articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, sau 

delegatul președintelui în termen de cinci zile de la solicitare.Hotărârea acestei 

persoane privind necesitatea de a înlocui președintele este definitivă. 

 

În cazul în care persoana respectivă hotărăște că președintele inițial nu respectă 

cerințele codului de conduită, aceasta selectează un nou președinte, prin tragere la 

sorți, din lista de persoane din sub-lista președinților stabilită în conformitate cu 

alineatul 1 al articolului 404 din prezentul de acord. Această selectare a noului 

președinte se face în termen de cinci zile de la data transmiterii deciziei menționate 

mai sus. 



 

21. Procedura comisiei de arbitraj se suspendă pe perioada de desfășurare a 

procedurilor prevăzute la punctele 18, 19 și 20 din prezentul regulament de procedură. 

 

 

Audieri 

 

22. Președintele comisiei de arbitraj stabilește data și ora audierii, în consultare cu 

părțile și cu ceilalți arbitri și adresează părților o confirmare scrisă a hotărârii sale. 

Aceste informații sunt, de asemenea, puse la dispoziția publicului de către partea 

responsabilă cu administrarea logistică a procedurilor, cu excepția cazului în care 

audierea nu este publică. Cu excepția cazului în care părțile nu sunt de acord, comisia 

de arbitraj poate decide să nu convoace audieri. 

 

23. În absența unui acord contrar între părți, audierea are loc la Bruxelles, în cazul 

în care partea reclamantă este Republica și la Chișinău, în cazul în care partea 

reclamantă este Uniunea Europeană. 

 

24. Comisia de arbitraj poate convoca audieri suplimentare în cazul în care părțile 

convinastfel. 

 

25. Toți arbitrii sunt prezenți pe întreaga durată a oricărei audieri. 

 

26. Următoarele persoane pot lua parte la audiere, indiferent dacă audierea este 

sau nu publică: 

 

 (a) reprezentanții părților; 

 (b) consilierii părților; 

 (c) membri ai personalului administrativ, interpreți, traducători și grefieri; 

precum și 

 (d) asistenții arbitrilor. 

 

Numai reprezentanții și consilierii părților se pot adresa comisiei de arbitraj. 

 

27. Cu cel târziu cinci zile înainte de data audierii, fiecare parte trimite comisiei 

de arbitraj o listă cu numele persoanelor care vor pleda în numele părții respective 

încadrul audierii, precum și cu numele altor reprezentanți sau consilieri care vor lua 

parte la audiere. 

 

28. Comisia de arbitraj desfășoară audierea în modul următor, asigurându-se că 

parteareclamantă și partea pârâtă beneficiază de timp egal: 

 

Pledoarie 

 

 (a) pledoaria părții reclamante 

 

 (b) pledoaria părții pârâte 

 

Replică 

 



 (a) pledoaria părții reclamante 

 

 (b) pledoaria părții pârâte 

 

29. Comisia de arbitraj poate adresa întrebări oricărei părți, în orice moment al 

audierii. 

 

30. Comisia de arbitraj ia măsurile necesare în vederea întocmirii și trimiterii în 

cel maiscurt timp către părți a procesului-verbal al fiecărei audieri.Părțile pot face 

comentarii pe margineaprocesului-verbal,iar comisia de arbitraj poate lua în 

considerare aceste comentarii. 

 

31. În termen de 10 zile de la data audierii, fiecare parte poate trimite o 

comunicarescrisă suplimentară cu privire la orice aspect abordat în cadrul audierii. 

 

 

Întrebări scrise 

 

32. Comisia de arbitraj poate, în orice moment al procedurilor, să adreseze 

întrebăriscrise uneia sau ambelor părți. Fiecare parte va primi o copie a tuturor 

întrebăriloradresate de comisia de arbitraj. 

 

33. Fiecare parte transmite celeilalte părți o copie a răspunsului său scris la 

întrebărilecomisei de arbitraj. În termen de cinci zile de la data primirii acestei copii, 

fiecareparte are posibilitatea de a prezenta observații scrise la răspunsul celeilalte 

părți. 

 

 

Confidențialitate 

 

34. Fiecare parte și consilierii săi tratează informațiile transmise de cealaltă parte 

comisiei de arbitraj ca fiind confidențiale, dacă partea respectivă le-a desemnat ca 

fiind confidențiale. Atunci când o parte transmite o versiune confidențială a 

comunicărilor sale scrise comisiei de arbitraj, aceasta furnizează, de asemenea, la 

cererea celeilalte părți, un rezumat neconfidențial al informațiilor incluse în 

comunicările sale scrise care pot fi făcute publice, întermen de maximum 15 zile de la 

data cererii sau a comunicării, luându-se înconsiderare data cea mai recentăși o 

explicație de ce informațiile care nu au fost făcute publicesunt de natură confidențială. 

Nicio dispoziție din cadrul prezentului regulamentde procedură nu împiedică o parte 

să își facă publice propriile opinii, în măsura încare,atunci când aceasta face trimitere 

la informațiile transmise de către cealaltă parte, nu dezvăluie nicio informație 

desemnată de cealaltă parte ca fiind confidențială.Comisia de arbitraj se reunește în 

sesiuni închise publicului atunci când documentele depuse și argumentele uneia dintre 

părți conțin informații confidențiale.Părțile și consilierii lor păstrează caracterul 

confidențial al audierilor organizate de comisia de arbitraj, în cazul în care acestea se 

desfășoară în sesiuni închise publicului. 

 

 

Contactele ex parte 

 



35. Comisia de arbitraj se abține de la orice reuniuni sau contacte cu oricare dintre 

părți în absența celeilalte părți. 

 

36. Niciun membru al comisiei de arbitraj nu poate discuta vreun aspect al cazului 

careface obiectul procedurilor cu o parte sau cu ambele părți în absența celorlalți 

arbitri. 

 

 

Comunicări amicus curiae 

 

37. În absența unui acord contrar între părți, în termen de trei zile de la data 

instituirii comisiei de arbitraj, aceasta poate primi comunicări scrise nesolicitate din 

partea unor persoane fizice sau juridice stabilite pe teritoriul părților, care sunt 

independente de guvernele părților, cu condiția ca acestea să fie elaborate în termen 

de zece zile de la data instituirii comisiei de arbitraj, să fie concise și în nici un caz să 

nu depășească 15 pagini dactilografiate la spațiu dublu, și să fie relevante, în mod 

direct, pentru chestiunile de fapt și juridice aflate în atenția comisiei de arbitraj. 

 

38. Comunicarea conține o descriere a persoanei fizice sau juridice care o 

transmite,inclusiv cetățenia sau, pentru persoanele juridice, locul de stabilire, , natura 

activităților sale statutul juridic, obiectivele generale și sursa de finanțare a acestora și 

specifică natura interesuluipe care îl are persoana respectivă în cadrul procedurii de 

arbitraj.Aceasta va fi redactată în limbile aleasă de părțile la diferend, în conformitate 

cu punctele 41 și 42 din prezentul regulament de procedură. 

 

39. Comisia de arbitraj enumeră, în hotărârea sa, toate comunicările primite care 

respectăpunctele 37 și 38 din prezentul regulament de procedură. Comisia de arbitraj 

nu este obligată săabordeze, în cadrul hotărârii sale, argumentele prezentate încadrul 

acestor comunicări. Orice comunicare primită se transmite de către comisia de arbitraj 

părților pentru ca acesteasă poată formula observații.Observațiile părților vor fi 

transmise în termen de zece zile, iar orice astfel de observații vor fi luate în 

considerare de către comisia de arbitraj. 

 

 

Situații de urgență 

 

40. În cazurile de urgență menționate în capitolul 11 (Aspecte energetice legate de 

comerț) din titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord, 

comisia dearbitraj, după consultarea părților, ajustează termenele menționate în 

prezentul regulament de procedură, dupăcaz, și va informa părțile cu privire la aceste 

ajustări. 

 

 

Traducere și interpretare 

 

41. În cadrul consultărilor menționate la articolul 382 din acord și cel târziu până 

lareuniunea menționată la punctul 8 litera (e) din prezentul regulament de 

procedură,părțile depun eforturi pentru a ajunge la un acord în privința unei limbi de 

lucrucomune care să fie utilizată în cadrul procedurilor înaintea comisiei de arbitraj. 

 



42. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la o limbă 

de lucru comună, fiecare parte va depune observațiile sale scrise în limba 

aleasă.Părțile vor asigura, în același timp, traducerea în limba aleasă de cealaltă parte, 

cu excepția cazului în care observațiile acestora sunt scrise în una din limbile de lucru 

ale Organizației Mondiale a Comerțului.Partea pârâtă asigurăinterpretarea expunerilor 

orale în limbile alese de părți. 

 

43. Hotărârile comisiei de arbitraj se comunică în limba (limbile) aleasă (alese) de 

părți. 

 

44. Oricare dintre părți poate prezenta observații cu privire la exactitatea oricărei 

versiuni traduse a unui document elaborat în conformitate cu prezentul regulament de 

procedură. 

 

45. Fiecare parte va suporta costurile de traducere a comunicărilor sale. Costurile 

necesare pentru traducerea unei hotărâri de arbitraj sunt suportate în mod egal de către 

părți. 

 

 

Alte proceduri 

 

46. Prezentul regulament de procedură se aplică, de asemenea, procedurilor 

prevăzute la articolul 382, la articolul 391 alineatul (2), la articolul 392 alineatul (2), 

la articolul 393 alineatul (2) și la articolul 395 alineatul (2) din capitolul 14 

(Soluționarea litigiilor) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din 

prezentul acord. Cu toate acestea, termenele prevăzute de prezentul regulament de 

procedură se ajustează de către comisia de arbitraj pentru a corespunde termenelor 

speciale prevăzute pentru adoptarea unei hotărâri de către comisia de arbitraj în cadrul 

acestor alte proceduri. 

 

  



ANEXA XXXIV LA ACEST ACORD 

CODUL DE CONDUITĂ APLICABIL MEMBRILOR COMISIILOR DE 

ARBITRAJ ȘI MEDIATORILOR 

 

 

Definiții 

 

1. În sensul prezentului cod de conduită: 

(a) „arbitru” înseamnă un membru al unei comisii de arbitraj instituite 

înconformitate cu articolul 385 din acord; 

(b) „asistent” înseamnă o persoană care, în temeiul mandatului unui arbitru, 

desfășoară activități de documentare sau îl asistă pe arbitru în activitatea 

acestuia; 

(c) „candidat” înseamnă o persoană al cărei nume se află pe lista arbitrilor 

menționată la articolul 404 din acord și care este luată în considerare 

pentru selectarea ca membru al comisiei de arbitraj, în conformitate cu 

articolul 385 din acord; 

(d) „mediator” înseamnă o persoană care conduce o procedură de mediere în 

conformitate cu anexa XXXII (Mecanismul de mediere) din acord; 

(e) „procedură” înseamnă, în absența unor dispoziții contrare, o procedură 

condusă de o comisie de arbitraj în temeiul capitolului 14 (Soluționarea 

litigiilor) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul 

acord; 

(f) „personal”, în legătură cu un arbitru, înseamnă persoanele aflate sub 

coordonarea și controlul arbitrului, altele decât asistenții. 

 

 

Responsabilitățile în cadrul procesului 

 

2. Pe durata procedurii, fiecare candidat și fiecare arbitru evită orice încălcare și 

orice aparență de încălcare a deontologiei, este independent și imparțial, evită orice 

conflict de interese direct sau indirect și respectă standarde înalte de conduită pentru a 

asigura integritatea și imparțialitatea mecanismului de soluționare a litigiilor. Foștii 

arbitri trebuie să respecte obligațiile prevăzute la punctele 15, 16, 17 și 18 din 

prezentul cod de conduită. 

 

 

Obligațiile de comunicare a informațiilor 

 

3. Înainte de confirmarea alegerii sale în calitate de arbitru în temeiul capitolului 

14 (Soluționarea litigiilor) din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din 

prezentul acord, candidatul comunică orice interes, relație sau aspect care ar putea 

afecta independența sau imparțialitatea acestuia sau care ar putea da naștere, în mod 

rezonabil, la o aparență de încălcare a deontologiei sau de favorizare a unei părți în 

cadrul procedurii. În acest scop, candidatul depune toate eforturile rezonabile pentru a 

se informa în legătură cu existența unor astfel de interese, relații și aspecte. 

 

4. Candidatul sau arbitrul comunică asemenea aspecte privind încălcări efective 

sau eventuale ale prezentului cod de conduită doar Comitetului de asociere în 

configurația sa comercială, în conformitate cu articolul 438 alineatul (4), în vederea 



analizării acestora de către părți. 

 

5. Odată selectat, arbitrul continuă să depună toate eforturile rezonabile pentru a 

se informa în legătură cu orice interese, relații sau aspecte menționate la punctul 3 din 

prezentul cod de conduită, iar acestea trebuie comunicate. Obligația de comunicare a 

informațiilor reprezintă o obligație permanentă, care impune arbitrului comunicarea 

oricăror astfel de interese, relații sau aspecte care ar putea interveni în orice stadiu al 

procedurii. Arbitrul dezvăluie asemenea interese,relații sau aspecte prin comunicarea 

acestora în scris Comitetului de asociere în configurația sa comercială, în vederea 

analizării acestora de către părți. 

 

 

Atribuțiile arbitrilor 

 

6. Un arbitru incluse în listele de arbitri prevăzute la articolul 404 din prezentul 

acord poate refuza numirea sa în calitate de arbitru numai din motive justificate, cum 

ar fi, de exemplu, cazurile de boală, participarea la alte proceduri judiciare sau comisii 

sau în cazuri de conflict de interese. După confirmarea alegerii, un arbitru trebuie să 

fie disponibile să efectueze și efectueazăatribuțiile sale cu atenție și promptitudine pe 

durata întregii proceduri, în mod onest șu cu profesionalism. 

 

7. Arbitrul analizează doar acele aspecte care sunt invocate în cadrul procedurii 

și care sunt necesare în vederea pronunțării unei hotărâri și nu deleagă această funcție 

niciuneialte persoane. 

 

8. Arbitrul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că asistentul și 

personalul său cunosc și respectă dispozițiile prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5, 16, 17 și 

18 din prezentul cod de conduită. 

 

9. Arbitrul nu se angajează în contacte ex parte cu privire la procedură. 

 

 

Independența și imparțialitatea arbitrilor 

 

10. Arbitrul trebuie să fie independent și imparțial, să evite crearea unei aparențe 

de încălcare a deontologiei sau de favorizare a unei părți și să nu fie influențat de 

interesul personal, de presiuni externe, de considerente de ordin politic, de proteste 

publice, de loialitatea față de una dintre părți sau de frica de a face obiectul criticilor. 

 

11. Arbitrul nu poate, în mod direct sau indirect, să își asume o obligație sau să 

accepte beneficii care ar afecta sau ar părea că afectează îndeplinirea în mod 

corespunzător a atribuțiilor sale. 

 

12. Arbitrul nu poate folosi poziția pe care o deține în cadrul comisiei de arbitraj 

în scopul promovării unor interese personale sau private și evită acțiunile care pot 

crea impresia că unele persoane se află într-o poziție privilegiată și îl pot influența. 

 

13. Arbitrul nu permite ca judecata sau comportamentul său să fie influențate de 

relațiile sau responsabilitățile financiare, de afaceri, profesionale, familiale sau 

sociale. 



 

14. Arbitrul sau mediatorul trebuie să evite inițierea oricărei relații sau dobândirea 

oricărui interes financiar susceptibil de a-i afecta imparțialitatea sau care ar putea 

crea, în mod rezonabil, o aparență de încălcare a deontologiei sau de favorizare a unei 

părți. 

 

 

Obligațiile foștilor arbitri 

 

15. Toți foștii arbitri trebuie să evite orice acțiuni care ar putea crea aparența de 

favorizare a uneia dintre părți în îndeplinirea atribuțiilor lor sau de obținere a unor 

beneficii în urma vreunei decizii sau hotărâri a comisiei de arbitraj. 

 

 

Confidențialitate 

 

16. Niciun arbitru sau niciun fost arbitru sau mediator nu poate, în niciun moment, 

să comunice sau să utilizeze informații cu caracter confidențial referitoare la o 

procedură sau de care a luat cunoștință în cadrul procedurii, decât pentru scopurile 

procedurii respective, și nu poate, în niciun caz, să comunice sau să utilizeze 

asemenea informații pentru a dobândi avantaje personale, pentru a favoriza alte 

persoane sau pentru a afecta interesele altora. 

 

17. Arbitrul nu face publică o hotărâre a comisiei de arbitraj sau o parte a acesteia 

înainte de publicarea acesteia în conformitate cu capitolul 14 (Soluționarea litigiilor) 

din Titlul V (Comerțul și aspecte legate de comerț) din prezentul acord. 

 

18. Un arbitru sau un fost arbitru nu face publice în niciun moment deliberările 

unei comisii de arbitraj sau opiniile unui arbitru. 

 

 

Cheltuieli 

 

19. Fiecare arbitru duce evidența și întocmește un raport final în ceea ce privește 

timpul dedicat procedurii și cheltuielile sale, precum și timpul și cheltuielile 

asistentului și personalului său. 

 

 

Mediatori 

 

20. Disciplinele descrise în prezentul cod de conduită, astfel cum aplică arbitrilor 

sau foștilor arbitri, se aplică, mutatis mutandis, mediatorilor. 
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ANEXĂ LA TITLUL VI 
 

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ 
ȘI PREVEDERI PRIVIND COMBATEREA FRAUDELOR ȘI CONTROLUL 
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ANEXA XXXV LA PREZENTUL ACORD 

Capitolul 2 (Asistenţă financiară) din Titlul VI 

Republica Moldova se angajează să-și armonizeze treptat legislaţia cu următoarele documente 
din legislaţia comunitară și instrumente internaţionale în termenele prevăzute. 

 

Convenţia din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene. Se aplică următoarele prevederi ale acestei Convenţii: 

- Articolul 1  Dispoziţii generale, definiţii 

- Articolul 2 alineatul (1), prin luarea măsurilor necesare pentru ca faptele prevăzute la 
articolul 1, precum și participarea, instigarea la sau tentativa de comitere a faptelor 
menţionate în articolul 1 alineatul (1), să fie pasibile de sancţiuni penale efective, 
proporţionale și disuasive. 

- Articolul 3 - Răspunderea penală a șefilor de întreprindere 

Calendar: aceste prevederi ale Convenţiei vor fi implementate în termen de 3 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului Acord. 

 

Protocolul la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. Se 
aplică următoarele prevederi ale acestui Protocol: 

- Articolul 1 alineatul (1) litera (c) și articolul 1 alineatul (2) - Definiţii relevante 

- Articolul 2  Corupţia pasivă 

- Articolul 3  Corupţia activă 

- Articolul 5 alineatul (1), prin luarea măsurilor necesare pentru ca faptele prevăzute la 
articolele 2 și 3, precum și participarea și instigarea la comiterea acestor fapte, să fie 
pasibile de sancţiuni penale efective, proporţionale și disuasive. 

- Articolul 7, în măsura în care se referă la articolul 3 din Convenţie 

Calendar: aceste prevederi ale Protocolului vor fi implementate în termen de 3 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului Acord. 

 

  



564 
 

RORO 

Al doilea Protocol la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene 

Se aplică următoarele prevederi ale acestui Protocol: 

- Articolul 1 - Definiţie 

- Articolul 2 - Spălarea banilor 

- Articolul 3 - Răspunderea persoanelor juridice 

- Articolul 4 - Sancţiuni aplicate persoanelor juridice 

- Articolul 12, în măsura în care se referă la articolul 3 din Convenţie 

Calendar: aceste prevederi ale Protocolului vor fi implementate în termen de 3 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului Acord. 
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PROTOCOALE 

la 

 
 
 

Acordul de Asociere 

dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o 

parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 
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PROTOCOL LA TITLUL IV 
 

COOPERAREA ECONOMICĂ ŞI ÎN ALTE SECTOARE 
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PROTOCOLUL I LA PREZENTUL ACORD 
 

PROTOCOLUL I 
 

PRIVIND UN ACORD CADRU ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA 
MOLDOVA REFERITOR LA PRINCIPIILE GENERALE DE PARTICIPARE A 

REPUBLICII MOLDOVA LA PROGRAMELE UE 
 
 

PRIN PREZENTUL, PĂRȚILE CONVIN ASUPRA URMĂTOARELOR, 
 

Articolul 1 

Republica Moldova poate să participe la toate programele actuale şi viitoare ale Uniunii 
Europene, deschise pentru participarea Republicii Moldova în conformitate cu prevederile 
relevante privind adoptarea programelor respective.   

Articolul 2  

Republica Moldova va contribui financiar la bugetul general al Uniunii Europene, corespunzător 
programelor specifice la care participă.  

Articolul 3  

Reprezentanţii Republicii Moldova vor putea participa, în calitate de observatori și pentru 
chestiunile care prezintă interes pentru Republica Moldova, la comitetele de gestionare 
responsabile de monitorizarea programelor la care Republica Moldova contribuie financiar.  

Articolul 4  

Proiectelor și iniţiativelor prezentate de participanţii din Republica Moldova le vor fi aplicate, în 
măsura posibilă, condiţiile, normele şi procedurile referitoare la programele în cauză care sunt 
aplicate și statelor membre. 

Articolul 5  

Termenii și condiţiile specifice privind participarea Republicii Moldova la fiecare program, în 
special contribuţia financiară datorată și procedurile de raportare și evaluare, vor fi stabilite într-
un Memorandum de Înţelegere între Comisie și autorităţile competente ale Republicii Moldova, 
pe baza criteriilor stabilite de programele în cauză.  

Dacă Republica Moldova solicită asistenţă externă din partea Uniunii Europene pentru a 
participa la un anumit program comunitar în baza articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 
1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a 
dispoziţiilor generale privind instituirea unui Instrument European de Vecinătate şi de Parteneriat 
sau conform unui regulament similar care prevede asistența externă a UE pentru Republica 
Moldova, care poate fi adoptat în viitor, condiţiile de reglementare a utilizării de către Republica 
Moldova a asistenţei externe a UE vor fi stabilite într-un acord de finanţare, respectând în special 
articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1638/2006. 
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Articolul 6  

În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, fiecare 
Memorandum de Înţelegere încheiat conform articolului 5 va prevedea că controalele sau 
auditele financiare sau alte tipuri de verificări, inclusiv investigaţiile administrative, se vor 
efectua de către Comisie, Curtea de Conturi Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă, 
sau sub autoritatea acestora.  

Se vor elabora prevederi detaliate privind controlul și auditul financiar, măsurile administrative, 
sancţiunile și recuperarea, care vor conferi Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă și 
Curţii de Conturi competențe echivalente cu cele pe care le au faţă de beneficiari sau 
antreprenori înființați în cadrul Uniunii.  

Articolul 7  

Prezentul Protocol se aplică pentru perioada în care prezentul Acord este în vigoare.  

Fiecare Parte poate denunţa prezentul Protocol printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte Părţi. 
Prezentul Protocol încetează să mai producă efecte după şase luni de la data unei astfel de 
notificări.  

Rezilierea Protocolului în urma denunţării de către oricare din Părţi nu va avea nici o influenţă 
asupra verificărilor și controalelor efectuate în conformitate cu prevederile stabilite în articolele 
5 și 6, după caz.  

Articolul 8  

În termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol și ulterior din trei în trei 
ani, ambele Părţi pot examina punerea în aplicare a prezentului Protocol pe baza participării 
efective a Republicii Moldova la programele Uniunii. 
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Anexa I:  Note introductive la lista din Anexa II 
 

Anexa II: Lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor 
neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracter originar 
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TITLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE  

ARTICOLUL 1 

Definiţii 
 

În sensul prezentului protocol: 
 

(a) prin "fabricare" se înţelege orice formă de prelucrare sau transformare, inclusiv 
asamblarea sau operaţiunile specifice; 
 

(b) prin "material" se înţelege orice ingredient, orice materie primă, orice componentă sau 
orice parte etc. utilizată la fabricarea produsului; 
 

(c) prin "produs" se înţelege produsul obţinut, chiar în cazul în care este destinat utilizării 
ulterioare în cadrul unei alte operaţiuni de fabricare; 
 

(d) prin "mărfuri" se înţelege materialele şi produsele; 
 

(e) prin "valoarea în vamă" se înţelege valoarea stabilită în conformitate cu Acordul din 1994 
privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul general privind tarifele vamale şi 
comerţul; 
 

(f) prin "preţ franco fabrică" se înţelege preţul plătit pentru produs fabricantului din partea 
contractantă în a cărui întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiţia 
ca acesta să includă valoarea tuturor materialelor utilizate, din care se scad toate taxele interne 
care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obţinut este exportat; 
 

(g) prin "valoarea materialelor" se înţelege valoarea în vamă în momentul importului a 
materialelor neoriginare utilizate sau, dacă aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, 
primul preţ verificabil plătit pentru aceste materiale în partea exportatoare; 
 

(h) prin "valoarea materialelor originare" se înţelege valoarea acestor materiale aşa cum este 
definită la litera (g) aplicată mutatis mutandis; 
 

(i) prin "valoare adăugată" se înţelege preţul franco fabrică minus valoarea în vamă a 
fiecărui material încorporat originar din celelalte părţi contractante cu care se aplică cumulul sau, 
în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preţ 
verificabil plătit pentru materiale în partea exportatoare; 
 

(j) prin "capitole" şi "poziţii" se înţelege capitolele şi poziţiile (coduri din patru cifre) 
utilizate în nomenclatura care reprezintă Sistemul armonizat de denumire şi codificare a 
mărfurilor, denumit în prezentul protocol "Sistem armonizat" sau "SA"; 
 

(k) prin "clasificat" se înţelege clasificarea unui produs sau a unui material într-o poziţie 
determinată; 
 

(l) prin "expediţie" se înţelege produsele trimise simultan de acelaşi exportator către acelaşi 
destinatar sau transportate în baza unui document de transport unic de la exportator la destinatar 
sau, în lipsa unui astfel de document, cu o factură unică; 
 

(m) noţiunea "teritorii" include apele teritoriale; 
 

(n) prin "parte contractantă" se înţelege un stat membru, mai multe state membre sau toate 
statele membre ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană sau Republica Moldova. 
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(m) prin "autorităţi vamale ale părţii contractante" pentru Uniunea Europeană se înţelege 
oricare dintre autorităţile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene. 
 

 
 

TITLUL II 
 

DEFINIŢIA NOŢIUNII DE "PRODUSE ORIGINARE"  

ARTICOLUL 2 

Condiţii generale 
 

În sensul aplicării prezentului acord, se consideră că următoarele produse sunt originare dintr-o 
parte contractantă: 
 

(a) produsele obţinute integral într-o parte contractantă, în sensul articolului 4; 
 

(b) produsele obţinute într-o parte contractantă şi care conţin materiale care nu au fost 
obţinute integral acolo, cu condiţia ca aceste materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări şi 
transformări suficiente în respectiva parte contractantă în sensul articolului 5. 
 

ARTICOLUL 3 
 

Cumulul de origine 
 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 2, produsele sunt considerate originare dintr-o parte 
contractantă în cazul în care acestea sunt obţinute acolo şi conţin materiale originare dintr-o altă 
parte contractantă, cu condiţia ca transformarea sau prelucrarea efectuată să nu se limiteze la 
operaţiunile prevăzute la Articolul 6. Nu este necesar ca materialele din altă parte contractantă să 
fi fost supuse la o transformare sau o prelucrare suficientă. 
 

ARTICOLUL 4 
 

Produse obţinute integral 
 

1. Se consideră ca fiind obţinute integral într-o parte contractantă:  

(a) produsele minerale extrase din solul acesteia sau din fundul mărilor sau oceanelor 

acesteia; 

(b) produsele din regnul vegetal care sunt recoltate pe teritoriul acesteia;  

(c) animalele vii care s-au născut şi au crescut pe teritoriul acesteia; 

(d) produsele care provin de la animalele vii care au fost crescute pe teritoriul acesteia; 
 

(e) produsele obţinute din activităţi de vânătoare sau pescuit practicate pe teritoriul acesteia; 
 

(f) produsele care provin din pescuitul maritim şi alte produse obţinute din mare în afara 
apelor teritoriale ale părţii exportatoare de către navele acesteia; 
 

(g) produsele fabricate la bordul navelor fabrică ale acesteia, exclusiv din produsele 
menţionate la litera (f); 
 

(h) articolele uzate colectate pe teritoriul acesteia, care nu pot fi folosite decât la recuperarea 
materiilor prime, inclusiv cauciucurile uzate care nu pot fi folosite decât pentru reşapare sau ca 
deşeuri; 
 

(i) deşeurile provenite din operaţiunile de fabricare efectuate pe teritoriul acesteia; 
 

(j) produsele extrase din solul sau din subsolul marin situat în afara apelor teritoriale  ale 
acesteia, cu condiţia ca aceasta să aibă drepturi exclusive de exploatare a acestor soluri sau 
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subsoluri; 

(k) produsele fabricate pe teritoriul acesteia exclusiv din produsele indicate la literele (a)-(j). 
 

2. Expresiile "navele acesteia" şi "navele fabrică ale acesteia" folosite la alineatul (1) literele 
(f) şi (g) nu se aplică decât în cazul navelor şi navelor fabrică: 
 

(a) care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene sau în 
Republica Moldova; 
 

(b) care navighează sub pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Republicii 
Moldova; 
 

(c) care aparţin în proporţie de cel puţin 50% resortisanţilor unui stat membru al Uniunii 
Europene sau ai Republicii Moldova, sau unei societăţi comerciale al cărei sediu principal este 
situat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Republica Moldova, al cărei administrator 
sau administratori, preşedinte al consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi 
majoritatea membrilor acestor consilii sunt resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene 
sau ai Republicii Moldova şi, în plus, în cazul societăţilor de persoane sau societăţilor cu 
răspundere limitată, cel puţin jumătate din capitalul acestora aparţine unui stat membru al 
Uniunii Europene sau Republicii Moldova, unor organisme publice sau unor resortisanţi ai părţii 
contractante respective; 
 

(d) ale căror căpitani şi ofiţeri sunt resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene sau 
ai Republicii Moldova; şi 
 

(e) ale căror echipaj este alcătuit, în proporţie de cel puţin 75 %, din resortisanţi ai unui stat 
membru al Uniunii Europene sau ai Republicii Moldova. 
 

 
 

ARTICOLUL 5 
 

Produse prelucrate sau transformate suficient 
 

1. În sensul Articolului 2, produsele care nu sunt obţinute integral sunt considerate ca fiind 
prelucrate sau transformate suficient atunci când sunt îndeplinite condiţiile indicate în lista din 
Anexa II la prezentul Protocol. 
 

Condiţiile menţionate anterior indică prelucrarea sau transformarea care trebuie să fie efectuată 
asupra materialelor neoriginare utilizate la fabricarea acestor produse şi se aplică exclusiv acestor 
materiale. Prin urmare, în cazul în care un produs care a dobândit caracter originar, îndeplinind 
condiţiile prevăzute în listă pentru acel produs, este utilizat la fabricarea unui alt produs, 
condiţiile aplicabile produsului în care este încorporat nu i se aplică şi nu se ţine seama de 
materialele neoriginare care au putut fi utilizate în fabricarea acestuia. 
 

2. Fără a aduce atingere alineatului 1, materialele neoriginare care, conform condiţiilor 
indicate în lista din Anexa II la prezentul Protocol, nu trebuie să fie utilizate în fabricarea unui 
produs, pot fi totuşi utilizate, cu condiţia ca: 
 

(a) valoarea lor totală să nu depăşească 10 % din preţul franco fabrică al produsului; 
 

(b) aplicarea prezentului alineat să nu determine depăşirea oricăruia dintre procentele 
indicate în listă în ceea ce priveşte valoarea maximă a materialelor neoriginare. 
 

Prezentul alineat nu se aplică produselor care intră sub incidenţa capitolelor 50-63 din Sistemul 
armonizat. 
 

3. Alineatele 1 şi 2 se aplică sub rezerva dispoziţiilor Articolului 6. 
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ARTICOLUL 6 
 

Prelucrări sau transformări insuficiente 
 

1. Fără a aduce atingere alineatului 2, următoarele operaţiuni sunt considerate prelucrări sau 
transformări insuficiente pentru a conferi caracterul de produs originar, indiferent dacă 
dispoziţiile Articolului 5 sunt îndeplinite sau nu: 
 

(a) operaţiuni pentru asigurarea păstrării în stare bună a produselor în timpul transportării şi 
depozitării; 
 

(b) desfacerea şi asamblarea pachetelor; 
 

(c) spălarea, curăţarea; îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor 

acoperitori;  

(d) călcarea sau presarea textilelor; 

(e) operaţiunile simple de vopsire şi lustruire; 
 

(f) decorticarea, albirea parţială sau totală, lustruirea şi glazurarea cerealelor şi a orezului;  

(g) operaţiunile de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr; 

(h) înlăturarea pieliţei, scoaterea sâmburilor şi cojirea fructelor, nucilor şi legumelor;  

(i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere; 

(j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, aranjarea pe categorii, aranjarea pe sortimente; 
(inclusiv alcătuirea de seturi de articole); 
 

(k) simpla îmbuteliere în sticle, doze, flacoane, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe 
planşete sau panouri şi orice alte operaţiuni simple de ambalare; 
 

(l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor a mărcilor, etichetelor, 
emblemelor şi a altor semne distinctive similare; 
 

(m) simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite;  

(n) amestecul zahărului cu orice alt material; 

(o) simpla asamblare a părţilor de articole în vederea constituirii unui articol complet sau 
demontarea produsului în părţi; 
 

(p) o combinare a două sau mai multe dintre operaţiunile indicate la literele (a)-(o);  

(q) sacrificarea animalelor. 

2. Toate operaţiunile efectuate pe teritoriul unei părţi contractante asupra unui anumit 
produs sunt considerate împreună pentru a stabili dacă transformarea sau prelucrarea la care a 
fost supus un anumit produs trebuie considerată ca fiind insuficientă în sensul alineatului 1. 
 

 
 

ARTICOLUL 7 
 

Unitatea de luat în considerare 
 

1. Unitatea de luat în considerare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului protocol este 
produsul specific reţinut ca unitate de bază pentru determinarea clasificării pe baza nomenclaturii 
Sistemului armonizat. 
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În consecinţă: 
 

 

(a) în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este 
clasificat în conformitate cu Sistemul armonizat la o singură poziţie, ansamblul constituie 
unitatea de luat în considerare; 
 

(b) în cazul în care un lot este compus dintr-un anumit număr de produse identice clasificate 
la aceeaşi poziţie din Sistemul armonizat, dispoziţiile prezentului protocol se aplică fiecăruia 
dintre aceste produse, luat în considerare în mod individual. 
 

2. Atunci când, prin aplicarea regulii generale 5 din Sistemul armonizat, ambalajele sunt 
luate în considerare împreună cu produsul pe care îl conţin în vederea efectuării clasificării, 
acestea trebuie să fie considerate ca formând un tot cu produsul în sensul determinării originii. 
 

 
 

ARTICOLUL 8 
 

Accesorii, piese de schimb şi utilaje 
 

Accesoriile, piesele de schimb şi utilajele livrate cu un echipament, o maşină, un aparat sau un 
vehicul, care fac parte din echiparea normală şi sunt incluse în preţ sau nu sunt facturate separat, 
sunt considerate ca formând un tot unitar cu echipamentul, maşina, aparatul sau vehiculul în 
cauză. 
 

 
 

ARTICOLUL 9 
 

Seturi 
 

Seturile, astfel cum sunt definite în regula generală 3 din Sistemul armonizat, sunt considerate ca 
fiind originare atunci când toate produsele care intră în componenţa acestora sunt originare. Cu 
toate acestea, un set alcătuit din produse originare şi neoriginare este considerat ca fiind original 
ca tot cu condiţia ca valoarea produselor neoriginare să nu depăşească 15 % din preţul franco 
fabrică al setului. 
 

 
 

ARTICOLUL 10 
 

Elemente neutre 
 

Pentru a stabili dacă un produs este originar nu este necesar să se stabilească originea 
următoarelor elemente care ar putea fi utilizate la fabricarea lui: 
 

(a) energie şi combustibili; 
 

(b) instalaţii şi utilaje;  

(c) maşini şi unelte; 

(d) mărfuri care nu intră sau care nu sunt destinate să intre în compoziţia finală a produsului. 
 

 
 
 

TITLUL III CERINŢE TERITORIALE 

 
 

ARTICOLUL 11 
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Principiul teritorialităţii 
 

1. Sub rezerva dispoziţiilor articolului 3 şi a alineatului 3 al prezentului articol, condiţiile de 
dobândire a caracterului de produs originar prevăzute la Titlul II trebuie îndeplinite fără 
întrerupere în partea contractantă. 
 

2. Sub rezerva dispoziţiilor articolului 3, în cazul în care mărfurile originare exportate dintr-
o parte contractantă în altă ţară sunt returnate, acestea trebuie considerate ca fiind neoriginare, cu 
excepţia cazului în care se poate demonstra, într-un mod considerat satisfăcător de autorităţile 
vamale: 
 

(a) că mărfurile returnate sunt aceleaşi cu cele exportate; şi 
 

(b) că acestea nu au făcut obiectul niciunei operaţiuni care depăşeşte limitele necesare pentru 
a fi păstrate în stare bună cât timp au fost pe teritoriul ţării respective sau în timpul exportării lor. 
 

3. Dobândirea caracterului de produs originar în conformitate cu condiţiile prevăzute la Titlul II 
nu este afectată de prelucrările sau transformările efectuate în afara părţii contractante asupra 
materialelor exportate din partea contractantă şi reimportate ulterior în partea contractantă, cu 
condiţia ca: 
 

(a) înainte de a fi exportate, materialele menţionate să fi fost obţinute integral în partea 
contractantă sau să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări care să nu se fi limitat la 
operaţiunile menţionate la Articolul 6; 
 

şi 
 

(b) să se poată demonstra, într-un mod considerat satisfăcător de autorităţile vamale că: 
 

(i) mărfurile reimportate au fost obţinute prin prelucrarea sau transformarea materialelor 
exportate; 
 

şi 
 

ii) valoarea adăugată totală obţinută în afara părţii contractante prin aplicarea dispoziţiilor 
prezentului articol nu depăşeşte 10 % din preţul franco fabrică al produsului final pentru care se 
pretinde caracterul originar. 
 

4. În sensul alineatului 3, condiţiile de dobândire a caracterului originar prevăzute la Titlul II nu 
se aplică prelucrării sau transformării efectuate în afara părţii contractante. Cu toate acestea, 
atunci când, în lista din Anexa II la prezentul Protocol, pentru determinarea caracterului originar 
al produsului finit se aplică o normă care stabileşte o valoare maximă pentru toate materialele 
neoriginare încorporate, valoarea totală a materialelor neoriginare încorporate pe teritoriul părţii 
în cauză, împreună cu valoarea adăugată totală obţinută în afara părţii contractante prin aplicarea 
dispoziţiilor prezentului articol, nu poate depăşi procentul stabilit. 
 

5. În sensul aplicării dispoziţiilor alineatelor 3 şi 4, prin "valoare adăugată totală" se înţelege 
toate costurile rezultate în afara părţii contractante, inclusiv valoarea materialelor încorporate 
acolo. 
 

6. Dispoziţiile alineatelor 3 şi 4 nu se aplică produselor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute 
în lista din Anexa II sau care nu pot fi considerate prelucrate sau transformate suficient decât în 
cazul în care se aplică toleranţa generală stabilită la Articolul 5 alineatul (2). 
 

7. Dispoziţiile alineatelor 3 şi 4 nu se aplică produselor clasificate la capitolele 50-63 din 
Sistemul armonizat. 
 

8. Orice prelucrare sau transformare de tipul celor reglementate de dispoziţiile prezentului articol 
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şi efectuate în afara părţii contractante se efectuează în conformitate cu regimul de perfecţionare 
pasivă sau cu regimurile similare. 
 

 
 

ARTICOLUL 12 
 

Transportul direct 
 

1. Tratamentul preferenţial prevăzut de prezentul acord se aplică numai produselor care 
îndeplinesc condiţiile prezentului protocol şi sunt transportate direct între părţi. Cu toate acestea, 
transportul produselor care reprezintă un singur transport poate fi efectuat prin alte teritorii, dacă 
este cazul, cu transbordarea sau antrepozitarea temporară pe aceste teritorii, cu condiţia ca 
produsele să rămână sub supravegherea autorităţilor vamale ale ţării de tranzit sau de 
antrepozitare şi să nu facă obiectul altor operaţiuni decât descărcarea sau încărcarea sau orice altă 
operaţiune destinată să asigure păstrarea lor în stare bună. 
 

Produsele originare pot fi transportate prin conducte de-a lungul altor teritorii decât cele ale 
părţilor contractante care acţionează ca părţi exportatoare sau importatoare. 
 

2. Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul 1 se furnizează autorităţilor vamale 
din partea contractantă importatoare, prezentând: 
 

(a) un document unic de transport pe baza căruia se efectuează traversarea din partea 
contractantă exportatoare prin ţara de tranzit; sau 
 

(b) un certificat eliberat de către autorităţile vamale ale ţării de tranzit care să conţină:  

(i) o descriere exactă a produselor; 

(ii) data descărcării şi data reîncărcării produselor şi, după caz, numele navelor sau a altor 
mijloace de transport utilizate; şi 
 

(iii) certificarea condiţiilor în care produsele au staţionat în ţara de tranzit; sau 
 

(c) în lipsa acestora, orice documente justificative. 
 

 
 

ARTICOLUL 13 
 

Expoziţii 
 

1. Produsele originare trimise pentru a fi expuse într-o altă ţară decât partea contractantă şi 
vândute, după expunere, pentru a fi importate într-o parte contractantă, beneficiază la import de 
dispoziţiile prezentului acord, cu condiţia să se demonstreze în mod satisfăcător autorităţilor 
vamale: 
 

(a) că un exportator a expediat aceste produse din partea contractantă în ţara în care are loc 
expoziţia şi că le-a expus acolo; 
 

(b) că acest exportator a vândut produsele sau le-a cedat unui destinatar din partea 
contractantă; 

(c) că produsele au fost expediate în timpul expoziţiei sau imediat după aceasta în statul în 
care au fost expediate pentru a fi expuse; şi 
 

(d) că, din momentul în care au fost expediate pentru expoziţie, produsele nu au fost utilizate 
în alte scopuri decât prezentarea la expoziţia respectivă. 
 

2. O dovadă de origine trebuie să fie eliberată sau întocmită în conformitate cu dispoziţiile 
Titlului V şi să fie prezentată în condiţiile obişnuite autorităţilor vamale din partea contractantă 
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importatoare. Denumirea şi adresa expoziţiei trebuie indicate pe aceasta. Dacă este necesar, se 
poate solicita un document justificativ suplimentar privind condiţiile în care acestea au fost 
expuse. 
 

3. Alineatul 1 se aplică tuturor expoziţiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare cu 
caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal care nu sunt organizate în scopuri private în 
magazine sau în spaţii comerciale care au ca scop vânzarea de produse străine, şi pe durata cărora 
produsele rămân sub control vamal. 
 

 
 

TITLUL IV DRAWBACK SAU SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR VAMALE 

 
 

ARTICOLUL 14 
 

Interzicerea drawback-ului sau a scutirii de la plata taxelor vamale 
 

1. Materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor originare dintr-o parte 
contractantă pentru care se emite sau se întocmeşte o dovadă de origine în conformitate cu 
dispoziţiile titlului V nu beneficiază, în partea contractantă, de drawback sau de o scutire de taxe 
vamale, indiferent de natura acestora. 
 

2. Interdicţia prevăzută la alineatul 1 se aplică oricărui regim de restituire, remitere sau 
neplată, parţială sau totală, a taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile în partea 
contractantă materialelor utilizate la fabricare dacă această restituire, remitere sau neplată se 
aplică, în mod expres sau în fapt, atunci când produsele obţinute din aceste materiale sunt 
exportate, şi nu atunci când sunt destinate consumului naţional. 
 

3. Exportatorul produselor care fac obiectul unei dovezi de origine trebuie să poată prezenta 
în orice moment, la cererea autorităţilor vamale, toate documentele necesare care atestă că pentru 
materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor respective nu s-a obţinut nici un 
drawback şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor 
materiale au fost efectiv achitate. 
 

4. Dispoziţiile alineatelor 1, 2 şi 3 din prezentul articol se aplică, de asemenea, ambalajelor 
în sensul articolului 7 alineatul (2), precum şi accesoriilor, pieselor de schimb şi utilajelor în 
sensul articolului 8 şi produselor din seturi în sensul articolului 9 care nu sunt originare. 
 

5. Dispoziţiile alineatelor 1 - 4 se aplică numai materialelor care intră sub incidenţa 
prezentului Protocol. 
 
 
 
 

TITLUL V DOVADA DE ORIGINE 

 
 

ARTICOLUL 15 
 

Condiţii generale 
 

1. Atunci când sunt importate în alte părţi contractante, produsele originare din una din 
părţile contractante beneficiază de dispoziţiile prezentului acord prin prezentarea uneia dintre 
următoarele dovezi de origine: 
 

(a) un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, al cărui model este prezentat în Anexa III 
la prezentul Protocol; 
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(b) în cazurile menţionate la articolul 21 alineatul (1), o declaraţie (denumită în continuare 
"declaraţie pe factură") întocmită de exportator pe o factură, un bon de livrare sau pe orice alt 
document comercial care descrie produsele în cauză suficient de detaliat pentru a putea fi 
identificate. Textul declaraţiei pe factură este prezentat în Anexa IV la prezentul Protocol. 
 

2. Fără a aduce atingere alineatului 1, produsele originare în sensul prezentului Protocol 
beneficiază, în cazurile prevăzute la articolul 26, de dispoziţiile acordurilor relevante, fără a fi 
necesară prezentarea vreuneia dintre dovezile de origine menţionate la alineatul 1 din prezentul 
articol. 
 

 
 

ARTICOLUL 16 
 

Procedura de eliberare a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
 

1. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autorităţile vamale ale 
părţii contractante exportatoare la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea 
acestuia, a reprezentantului său autorizat. 
 

2. În acest scop, exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează atât 
certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1, cât şi formularul de cerere, ale căror modele sunt 
prezentate în Anexa III la prezentul Protocol. Aceste formulare se completează în una dintre 
limbile în care este redactat acordul relevant, conform dispoziţiilor legislaţiei naţionale a ţării 
exportatoare. Dacă formularele se completează de mână, ele trebuie completate cu cerneală şi cu 
litere de tipar. Denumirea produselor trebuie indicată în rubrica rezervată în acest scop, fără 
spaţii între rânduri. În cazul în care rubrica nu se completează în întregime, se trasează o linie 
orizontală sub ultimul rând al denumirii, spaţiul necompletat fiind barat. 
 

3. Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităţilor vamale din partea contractantă 
exportatoare în care se eliberează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1, toate documentele 
necesare care fac dovada caracterului originar al produselor respective, precum şi a îndeplinirii 
tuturor celorlalte condiţii prevăzute de prezentul Protocol. 
 

4. Fără a aduce atingere alineatului 5, autorităţile vamale ale unui stat membru al Uniunii 
Europene sau ale Republicii Moldova eliberează un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1, 
dacă produsele respective pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din 
Republica Moldova şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentului Protocol. 
 

5. Autorităţile vamale care emit certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 iau toate 
măsurile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor şi îndeplinirea celorlalte 
condiţii ale prezentului Protocol. În acest scop, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să 
efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră 
necesar. Autorităţile vamale se asigură, de asemenea, că formularele menţionate la alineatul 2 
sunt completate corect. În special, acestea verifică dacă rubrica rezervată denumirii produselor a 
fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă. 
 

6. Data emiterii certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 trebuie indicată în rubrica 11 
a certificatului. 
 

7. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este emis de autorităţile vamale şi pus la 
dispoziţia exportatorului imediat după efectuarea sau asigurarea exportului real. 
 

 
 

ARTICOLUL 17 
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Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori 
 

1. Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (7), un certificat de circulaţie a mărfurilor 
EUR.1 poate fi emis, în mod excepţional, după exportul produselor la care se referă, dacă: 
 

(a) nu a fost emis în momentul exportului ca urmare a unor erori, a unor omisiuni involuntare 
sau a unor circumstanţe deosebite; sau 
 

(b) se demonstrează în mod satisfăcător pentru autorităţile vamale că un certificat de 
circulaţie a mărfurilor EUR.1 a fost emis, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice. 
 

2. În scopul punerii în aplicare a alineatului 1, exportatorul indică în cererea sa locul şi data 
exportului produselor la care se referă certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1, precum şi 
motivele cererii sale. 
 

3. Autorităţile vamale pot elibera a posteriori un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
numai după ce au verificat dacă informaţiile furnizate în cererea exportatorului sunt conforme cu 
cele din dosarul corespunzător. 
 

4. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori cuprind următoarea 
menţiune în limba engleză: 
 

"ISSUED RETROSPECTIVELY" 
 

5. Menţiunea prevăzută la alineatul 4 se introduce în rubrica 7 a certificatului de circulaţie a 
mărfurilor EUR.1. 
 

 
 

ARTICOLUL 18 
 

Eliberarea unui duplicat al unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
 

1. În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 , 
exportatorul poate solicita autorităţilor vamale care l-au emis un duplicat, pe baza documentelor 
de export pe care le deţin. 

2. Duplicatul astfel emis cuprinde următoarea menţiune în limba engleză: 
 

"DUPLICATE" 
 

3. Menţiunea prevăzută la alineatul 2 se introduce în rubrica 7 a duplicatului certificatului 
de circulaţie a mărfurilor EUR.1. 
 

4. Duplicatul, pe care trebuie reprodusă data emiterii certificatului de circulaţie a mărfurilor 
EUR.1 original, produce efecte de la data respectivă. 
 

 
 

ARTICOLUL 19 
 

Eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 pe baza unei dovezi de origine 
eliberate sau întocmite anterior 

 

Atunci când produsele originare sunt plasate sub controlul unui birou vamal dintr-o parte 
contractantă, este posibil să se înlocuiască dovada de origine iniţială cu unul sau mai multe 
certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 în scopul trimiterii tuturor sau a unora dintre aceste 
produse în alt loc din respectiva parte contractantă. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
de înlocuire sunt emise de biroul vamal sub controlul căruia sunt plasate produsele. 
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ARTICOLUL 20 
 

Separarea contabilă 
 

1. În cazul în care păstrarea unor stocuri separate de materiale originare şi neoriginare care 
sunt identice şi interschimbabile creează costuri substanţiale sau dificultăţi materiale 
considerabile, autorităţile vamale pot, la cererea scrisă a celor în cauză, să autorizeze utilizarea 
metodei „separării contabile” (denumită în continuare „metoda”) pentru gestionarea stocurilor 
respective. 
 

2. Metoda garantează că, pentru o anumită perioadă de referinţă, numărul de produse 
obţinute care ar putea fi considerate „originare” este acelaşi cu cel care ar fi fost obţinut în cazul 
în care ar fi existat o separare fizică a stocurilor. 
 

3. Autorităţile vamale pot acorda autorizaţia menţionată la alineatul 1 sub rezerva oricăror 
condiţii pe care le consideră adecvate. 
 

4. Metoda se înregistrează şi se aplică pe baza principiilor generale de contabilitate 
aplicabile în ţara în care a fost fabricat produsul. 
 

5. Beneficiarul acestei metode poate întocmi sau solicita dovezi de origine, după caz, pentru 
cantitatea de produse care pot fi considerate originare. La cererea autorităţilor vamale, 
beneficiarul furnizează o declaraţie privind modul în care au fost gestionate cantităţile. 
 

6. Autorităţile vamale monitorizează utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage în orice moment 
dacă beneficiarul o utilizează necorespunzător în orice mod sau dacă nu îndeplineşte oricare din 
celelalte condiţii prevăzute de prezentul Protocol. 
 
 

ARTICOLUL 21 
 

Condiţiile de întocmire a unei declaraţii pe factură 
 

1. Declaraţia pe factură prevăzută la articolul 15 alineatul (1) litera (b) poate fi întocmită:  

(a) de către un exportator autorizat în sensul articolului 22; sau 

(b) de orice exportator pentru orice transport constând din unul sau mai multe pachete care 
conţin produse originare a căror valoare totală nu depăşeşte 6000 EUR. 
 

2. Fără a aduce atingere alineatului 3, o declaraţie pe factură poate fi întocmită dacă 
produsele respective pot fi considerate produse originare din Uniunea Europeană sau din 
Republica Moldova şi îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentului Protocol. 
 

3. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factură trebuie să poată prezenta în orice 
moment, la cererea autorităţilor vamale ale părţii contractante exportatoare, toate documentele 
necesare care fac dovada caracterului originar al produselor respective, precum şi a îndeplinirii 
celorlalte condiţii prevăzute de prezentul Protocol. 
 

4. Exportatorul întocmeşte o declaraţie pe factură dactilografiind, ştampilând sau tipărind pe 
factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial declaraţia al cărei text este 
prevăzut în Anexa IV, utilizând una din versiunile lingvistice din respective Anexă în 
conformitate cu dispoziţiile de drept intern ale ţării exportatoare. Dacă este întocmită de mână, 
declaraţia trebuie scrisă cu cerneală şi cu litere de tipar. 
 

5. Declaraţiile pe factură poartă semnătura de mână originală a exportatorului. Cu toate 
acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 22 nu este obligat să semneze astfel de 
declaraţii, cu condiţia să prezinte autorităţilor vamale din partea contractantă exportatoare un 
angajament scris prin care acceptă responsabilitatea integrală pentru orice declaraţie pe factură 
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care îl identifică ca şi cum ar fi fost semnată personal de el. 
 

6. O declaraţie pe factură poate fi întocmită de exportator la exportul produselor la care se 
referă declaraţia sau după export, cu condiţia ca prezentarea acesteia în ţara importatoare să se 
facă în decurs de cel mult doi ani de la importul produselor la care se referă. 
 

 
 

ARTICOLUL 22 
 

Exportatorul autorizat 
 

1. Autorităţile vamale din partea contractantă exportatoare pot autoriza orice exportator 
(denumit în continuare "exportator autorizat"), care efectuează frecvent exporturi de produse în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului Protocol, să întocmească declaraţii pe factură indiferent 
de valoarea produselor respective. Exportatorul care solicită o astfel de autorizare trebuie să 
ofere, în mod satisfăcător pentru autorităţile vamale, toate garanţiile necesare pentru verificarea 
caracterului originar al produselor şi respectarea celorlalte condiţii ale prezentului Protocol. 
 

2. Autorităţile vamale pot condiţiona acordarea statutului de exportator autorizat de orice 
condiţii pe care le consideră adecvate. 
 

3. Autorităţile vamale îi atribuie exportatorului autorizat un număr de autorizaţie vamală, 
care trebuie să figureze pe declaraţia pe factură. 
 

4. Autorităţile vamale monitorizează utilizarea acestei autorizaţii de către exportatorul 
autorizat. 
 

5. Autorităţile vamale pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele trebuie să facă acest lucru 
atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanţiile menţionate la alineatul 1, nu mai 
îndeplineşte condiţiile menţionate la alineatul 2 sau abuzează în orice mod de autorizaţie. 
 

 
 

ARTICOLUL 23 
 

Valabilitatea dovezii de origine 
 

1. O dovadă de origine este valabilă timp de patru luni de la data emiterii sale în partea 
contractantă exportatoare şi trebuie prezentată autorităţilor vamale din partea contractantă 
importatoare în acelaşi termen. 
 

2. Dovezile de origine care sunt prezentate autorităţilor vamale din partea contractantă 
importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la alineatul 1 pot fi acceptate în 
scopul aplicării tratamentului preferenţial dacă nerespectarea termenului este cauzată de 
circumstanţe excepţionale. 
 

3. În alte cazuri de prezentare tardivă, autorităţile vamale din partea contractantă 
importatoare pot accepta dovezile de origine dacă produsele le-au fost prezentate înainte de 
expirarea respectivului termen. 
 

 
 

ARTICOLUL 24 
 

Prezentarea dovezii de origine 
 

Dovezile de origine sunt prezentate autorităţilor vamale din partea contractantă importatoare în 
conformitate cu procedurile aplicabile în ţara respectivă. Autorităţile menţionate anterior pot 
solicita traducerea unei dovezi de origine şi totodată pot solicita ca declaraţia de import să fie 
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însoţită de o declaraţie prin care importatorul să ateste că produsele îndeplinesc condiţiile 
necesare pentru punerea în aplicare a acordului relevant. 
 

 
 

ARTICOLUL 25 
 

Importul eşalonat 
 

În cazul în care, la cererea importatorului şi în condiţiile stabilite de autorităţile vamale din 
partea contractantă importatoare, produsele demontate sau neasamblate în sensul regulii generale 
nr. 2 litera (a) din Sistemul armonizat încadrate la secţiunile XVI şi XVII sau la poziţiile 7308 şi 
9406 din Sistemul armonizat sunt importate eşalonat, autorităţilor vamale li se prezintă o singură 
dovadă de origine pentru respectivele produse, la importul primului transport. 
 

 
 

ARTICOLUL 26 
 

Exceptări de la obligaţia prezentării dovezii de origine 
 

1. Sunt admise ca produse originare, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de origine, 
produsele care sunt expediate de particulari către particulari sub formă de colete mici sau care fac 
parte din bagajele personale ale călătorilor, cu condiţia ca aceste produse să reprezinte importuri 
lipsite de caracter comercial şi să fie declarate ca îndeplinind condiţiile prezentului Protocol, 
neexistând nicio îndoială cu privire la veridicitatea unei astfel de declaraţii. În caz de expediere 
prin poştă, această declaraţie se poate face pe declaraţia vamală CN22/CN23 sau pe o foaie 
anexată la respectiva declaraţie. 
 

2. Sunt considerate lipsite de caracter comercial importurile ocazionale ce constau exclusiv 
din produse destinate uzului personal al destinatarilor, al călătorilor sau al familiilor lor, dacă 
este evident că aceste produse, prin natura şi cantitatea lor, nu sunt destinate comercializării. 
 

3. În plus, valoarea totală a acestor produse nu poate depăşi 500 EUR în cazul coletelor mici 
şi 1200 EUR în cazul produselor care fac parte din bagajul personal al călătorilor. 
 

 
 

ARTICOLUL 27 
 

Documente justificative 
 

Documentele menţionate la articolul 16 alineatul (3) şi la articolul 21 alineatul (3), menite să 
ateste faptul că produsele care fac obiectul unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 ori al 
unei declaraţii pe factură pot fi considerate produse originare dintr-o parte contractantă şi 
îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentului Protocol, pot consta, inter alia, în: 
 

(1) dovada directă a operaţiunilor efectuate de exportator sau de furnizor pentru a obţine 
mărfurile respective, conţinută, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea sa internă; 
 

(2) documente care atestă caracterul originar al materialelor utilizate, emise sau întocmite în 
partea contractantă în cauză, atunci când aceste documente sunt utilizate în conformitate cu 
legislaţia naţională; 
 

(3) documente care dovedesc prelucrarea sau transformarea materialelor în partea 
contractantă în cauză, emise sau întocmite în respectiva parte contractantă, atunci când aceste 
documente sunt utilizate în conformitate cu legislaţia naţională; 
 

(4) certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1 ori declaraţii pe factură care atestă caracterul 
originar al materialelor utilizate, emise sau întocmite în partea contractantă corespunzătoare 
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conform prezentului Protocol; 
 

(5) dovezi corespunzătoare cu privire la transformarea sau prelucrarea suferită în afara părţii 
contractante în cauză în conformitate cu articolul 11, care atestă respectarea condiţiilor prevăzute 
la articolul respectiv. 
 

 
 

ARTICOLUL 28 
 

Păstrarea dovezii de origine şi a documentelor justificative 
 

1. Exportatorul care solicită emiterea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 trebuie 
să păstreze documentele menţionate la articolul 16 alineatul (3) timp de cel puţin trei ani. 
 

2. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factură trebuie să păstreze timp de cel puţin 
trei ani copia acestei declaraţii pe factură, precum şi documentele menţionate la articolul 21 
alineatul (3). 
 

3. Autorităţile vamale din partea contractantă exportatoare care emit un certificat de 
circulaţie a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze formularul de cerere menţionat la articolul 16 
alineatul (2) timp de cel puţin trei ani. 
 

4. Autorităţile vamale din partea contractantă importatoare trebuie să păstreze timp de cel 
puţin trei ani certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi declaraţiile de origine care le sunt 
prezentate. 
 

 
 

ARTICOLUL 29 
 

Neconcordanţe şi erori formale 
 

1. Constatarea unor mici neconcordanţe între declaraţiile făcute pe dovada de origine şi cele 
făcute pe documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităţilor de import 
al produselor nu duce ipso facto la invalidarea dovezii de origine dacă se constată în mod 
satisfăcător că respectivul document corespunde produselor prezentate. 
 

2. Erorile formale evidente, cum ar fi greşelile de dactilografiere dintr-o dovadă de origine, 
nu determină refuzarea documentului, în cazul în care aceste erori nu sunt de natură să pună la 
îndoială exactitatea declaraţiilor conţinute în respectivul document. 
 

 
 

ARTICOLUL 30 
 

Sumele exprimate în euro 
 

1. În scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor articolului 21 alineatul (1) litera (b) şi ale 
articolului 26 alineatul (3), atunci când produsele sunt facturate în altă monedă decât euro, 
sumele exprimate în moneda naţională a părţilor contractante echivalente cu sumele exprimate în 
euro se fixează anual de către fiecare dintre ţările în cauză. 
 

2. Un transport beneficiază de dispoziţiile articolului 21 alineatul (1) litera (b) sau ale 
articolului 26 alineatul (3) în raport cu moneda în care este întocmită factura şi potrivit sumei 
fixate de ţara în cauză. 
 

3. Sumele care trebuie folosite în orice monedă naţională dată reprezintă contravaloarea, în 
respectiva monedă, a sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare din luna octombrie. 
Sumele sunt comunicate Comisiei Europene până la 15 octombrie şi se aplică de la 1 ianuarie 
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anul următor. Comisia Europeană comunică sumele respective tuturor ţărilor în cauză. 
 

4. O ţară poate rotunji în plus sau în minus suma rezultată din conversia în moneda sa 
naţională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate să difere cu mai mult de 5 % 
faţă de suma rezultată din conversie. O ţară poate menţine neschimbată contravaloarea în 
moneda sa naţională a unei sume exprimate în euro dacă, la momentul ajustării anuale prevăzute 
la alineatul 3, conversia sumei respective duce, înainte de orice rotunjire, la o creştere cu mai 
puţin de 15 % a contravalorii sale în moneda naţională. Contravaloarea în moneda naţională 
poate fi menţinută neschimbată în cazul în care conversia ar duce la o scădere a respectivei 
contravalori. 
 

5. Sumele exprimate în euro sunt revizuite de Subcomitetul în domeniul vămii, la cererea 
oricărei părţi contractante. La efectuarea acestei revizuiri, Subcomitetul în domeniul vămii 
examinează oportunitatea păstrării efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop, 
comitetul poate decide modificarea sumelor exprimate în euro. 
 

 
 

TITLUL VI 
 

METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ 
 

 
 

ARTICOLUL 31 
 

Cooperarea administrativă 
 

1. Autorităţile vamale ale părţilor contractante îşi transmit reciproc, prin intermediul 
Comisiei Europene, specimene ale ştampilelor utilizate în birourile lor vamale pentru emiterea 
certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, precum şi adresele autorităţilor vamale 
responsabile pentru verificarea certificatelor, a declaraţiilor pe factură. 
 

2. Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentului protocol, părţile contractante îşi acordă 
reciproc asistenţă, prin intermediul administraţiilor vamale competente, la verificarea 
autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a declaraţiilor pe factură, precum şi a 
exactităţii informaţiilor furnizate în aceste documente. 
 

 
 

ARTICOLUL 32 
 

Verificarea dovezilor de origine 
 

1. Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau de fiecare dată 
când autorităţile vamale ale părţii contractante importatoare au îndoieli justificate cu privire la 
autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor respective sau respectarea 
celorlalte condiţii ale prezentului Protocol. 
 

2. În scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor alineatului 1, autorităţile vamale ale părţii 
contractante importatoare înapoiază certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi factura, dacă 
a fost prezentată, declaraţia pe factură, sau o copie a acestor documente autorităţilor vamale din 
partea contractantă exportatoare, indicând, după caz, motivele pentru care solicită verificarea. În 
sprijinul cererii de verificare trebuie furnizate orice documente şi informaţii obţinute care 
sugerează că declaraţiile făcute pe dovada de origine sunt inexacte. 
 

3. Verificarea este efectuată de autorităţile vamale ale părţii contractante exportatoare. În 
acest sens, ele sunt abilitate să solicite orice dovezi şi să efectueze orice verificare a conturilor 
exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră necesar. 
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4. În cazul în care decid să suspende acordarea tratamentului preferenţial produselor în 
cauză până la obţinerea rezultatelor verificării, autorităţile vamale din partea contractantă 
importatoare acordă importatorului liberul de vamă pentru produsele respective, sub rezerva 
oricăror măsuri de precauţie considerate necesare. 
 

5. Autorităţile vamale care solicită verificarea sunt informate în cel mai scurt timp cu privire 
la rezultatele acesteia. Rezultatele trebuie să indice clar dacă documentele sunt autentice şi dacă 
produsele în cauză pot fi considerate produse originare din una dintre părţile contractante şi 
îndeplinesc celelalte condiţii ale prezentului Protocol. 

6. Dacă există îndoieli justificate şi în lipsa unui răspuns în termen de zece luni de la data 
cererii de verificare sau dacă răspunsul nu conţine informaţii suficiente pentru a determina 
autenticitatea documentului respectiv sau originea reală a produselor, autorităţile vamale 
solicitante refuză, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale, acordarea tratamentului 
preferenţial. 
 

 
 

ARTICOLUL 33 
 

Soluţionarea litigiilor 
 

1. Atunci când apar litigii legate de procedurile de verificare prevăzute la articolul 32 care nu pot 
fi soluţionate între autorităţile vamale care solicită verificarea şi autorităţile vamale responsabile 
de efectuarea verificării, acestea sunt înaintate Comitetului de asociere reunit în configuraţia 
pentru comerţ, în conformitate cu articolul 405 alineatul (4) din prezentul acord. Capitolul 14 
(Soluţionarea litigiilor) al Titlului V (Comerţul şi aspectele legate de comerţ) din prezentul acord 
nu se aplică. 
 

2. Atunci când apar alte litigii, decât cele legate de procedurile de verificare prevăzute la articolul 
32, în privinţa interpretării prezentului Protocol, acestea sunt înaintate Subcomitetului în 
domeniul vămii. Procedura de soluţionare a litigiilor în temeiul Capitolul 14 (Soluţionarea 
litigiilor) al Titlului V (Comerţul şi aspectele legate de comerţ) din prezentul acord poate fi 
iniţiată numai în cazul când Subcomitetul în domeniul vămii nu a reuşit să soluţioneze litigiul în 
termen de şase luni de la data înaintării litigiului Subcomitetului în domeniul vămii. 
 

3. În toate cazurile, soluţionarea litigiilor dintre importator şi autorităţile vamale ale părţii 
contractante importatoare are loc în conformitate cu legislaţia părţii contractante respective. 
 

 
 

ARTICOLUL 34 
 

Sancţiuni 
 

Se aplică sancţiuni oricărei persoane care întocmeşte sau dispune întocmirea unui document care 
conţine date inexacte în scopul obţinerii unui tratament preferenţial pentru produse. 
 

 
 

ARTICOLUL 35 
 

Zone libere 
 

1. Părţile contractante iau toate măsurile necesare pentru a garanta că produsele 
comercializate pe baza unei dovezi de origine şi care, în cursul transportului, staţionează într-o 
zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu sunt substituite cu alte mărfuri şi nu fac obiectul unor alte 
manipulări decât operaţiunile normale destinate să împiedice deteriorarea lor. 
 



RO   21  RO 

2. Prin derogare de la alineatul 1, atunci când produse originare dintr-o parte contractantă 
sunt importate într-o zonă liberă pe baza unei dovezi de origine şi suferă tratamente sau 
transformări, autorităţile competente emit, la cererea exportatorului, un nou certificat de 
circulaţie a mărfurilor EUR.1 dacă tratamentele sau transformările la care au fost supuse sunt în 
conformitate cu prezentul Protocol. 
 
 

TITLUL VII CEUTA ŞI MELILLA  

Articolul 36 

Aplicarea prezentului protocol 
 

1. Termenul "Uniunea Europeană" nu include Ceuta şi Melilla. 
 

2. Produsele originare din Republica Moldova beneficiază în toate privinţele, atunci când 
sunt importate în Ceuta şi Melilla, de acelaşi regim vamal ca şi cel aplicat produselor originare 
de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene în temeiul Protocolului 2 din Actul de aderare a 
Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze la Comunităţile Europene. Republica Moldova 
acordă importurilor de produse reglementate de prezentul acord şi originare din Ceuta şi Melilla 
acelaşi regim vamal pe care îl acordă produselor importate şi originare din Uniunea Europeană. 
 

3. În sensul aplicării alineatului 2 privind produsele originare din Ceuta şi Melilla, prezentul 
protocol se aplică mutatis mutandis, sub rezerva condiţiilor speciale prevăzute la Articolul 37. 
 

Articolul 37 
 

Condiţii speciale 
 

1. Sub rezerva transportului direct, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 12, sunt 
considerate ca: 
 

(1) produse originare din Ceuta şi Melilla: 
 

(a) produsele obţinute integral în Ceuta şi Melilla; 
 

(b) produsele obţinute în Ceuta şi Melilla în al căror proces de fabricaţie au intrat alte 
produse decât cele menţionate la litera (a), cu condiţia ca: 
 

(i) aceste produse să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul 
Articolului 5; 
 

sau 
 

(ii) aceste produse să fie originare din partea contractantă, cu condiţia să fi fost supuse unor 
prelucrări şi transformări care nu se limitează la operaţiunile menţionate la Articolul 6. 
 

(2) produse originare din Republica Moldova: 
 

(a) produsele obţinute integral în Republica Moldova; 
 

(b) produsele obţinute în Republica Moldova, în al căror proces de fabricaţie au intrat alte 
produse decât cele menţionate la litera (a), cu condiţia ca: 
 

(i) aceste produse să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul 
Articolului 5; 
 

sau 

(ii) aceste produse să fie originare din Ceuta şi Melilla sau din Uniunea Europeană, cu 
condiţia să fi fost supuse unor prelucrări şi transformări care nu se limitează la operaţiunile 
menţionate la Articolul 6. 
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2. Ceuta şi Melilla se consideră un singur teritoriu. 
 

3. Exportatorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să introducă menţiunea 
"Republica Moldova" şi "Ceuta şi Melilla" la rubrica 2 din certificatul de circulaţie a mărfurilor 
EUR.1 sau în declaraţiile pe factură. În plus, în cazul produselor originare din Ceuta şi Melilla, 
caracterul originar trebuie indicat la rubrica 4 din certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 
sau în declaraţiile pe factură. 
 

4. Autorităţile vamale spaniole sunt responsabile de aplicarea prezentului protocol în Ceuta 
şi Melilla. 
 

 
 

TITLUL VIII DISPOZIŢII FINALE 

 
 

Articolul 38 
 

Modificarea prezentului protocol 
 

Subcomitetul în domeniul vămii poate decide modificarea dispoziţiilor prezentului protocol. 
 

 
 

Articolul 39 
 

Dispoziţii tranzitorii privind mărfurile aflate în tranzit sau în antrepozit 
 

Dispoziţiile prezentului acord se pot aplica mărfurilor care sunt în conformitate cu dispoziţiile 
prezentului protocol şi care la data intrării în vigoare a prezentului acord sunt fie în tranzit, pe 
teritoriul părţilor contractante, fie în depozitare temporară în antrepozite vamale, fie în zone 
libere, cu condiţia prezentării autorităţilor vamale ale părţii importatoare, în termen de patru luni 
de la data respectivă, a unei dovezi de origine întocmite retroactiv şi a documentelor care atestă 
transportul direct al mărfurilor, în conformitate cu Articolul 12. 
 
 

ANEXA I 
 

NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA II 
 

 
 
Nota 1: 
 

În listă figurează condiţiile necesare pentru ca toate produsele să poată fi considerate suficient 
prelucrate sau transformate în sensul articolului 5 din prezentul Protocol. 
 

Nota 2: 
 

2.1. Primele două coloane din listă descriu produsul obţinut. Prima coloană precizează numărul 
poziţiei sau al capitolului din Sistemul armonizat şi în a doua coloană se indică denumirea 
mărfurilor care figurează în sistem pentru această poziţie sau acest capitol. Menţiunile din 
primele două coloane sunt însoţite de enunţul unei reguli în coloana 3 sau 4. Atunci când, în 
unele cazuri, numărul din prima coloană este precedat de un "ex", acest lucru indică faptul că 
regula din coloana 3 sau 4 nu se aplică decât părţii de poziţie descrise în coloana 2. 
 

2.2. În cazul în care în coloana 1 sunt grupate mai multe numere de poziţie sau în cazul în care se 
precizează un număr de capitol, iar produsele incluse în coloana 2 sunt, în consecinţă, descrise în 
termeni generali, regulile corespunzătoare enunţate în coloanele 3 sau 4 se aplică tuturor 
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produselor care, în cadrul Sistemului armonizat, sunt clasificate la diferitele poziţii ale 
capitolului sau la oricare dintre poziţiile care sunt grupate în coloana 1. 
 

2.3. În cazul în care lista include reguli diferite aplicabile diferitelor produse clasificate la aceeaşi 
poziţie, fiecare liniuţă cuprinde descrierea părţii de poziţie care face obiectul regulilor 
corespunzătoare din coloana 3 sau 4. 
 

2.4. În cazul în care, pentru o menţiune din primele două coloane, este prevăzută o regulă în 
fiecare din coloanele 3 şi 4, exportatorul are opţiunea de a aplica regula din coloana 3 sau pe cea 
din coloana 4. În cazul în care în coloana 4 nu este enunţată nici o regulă de origine, se aplică 
regula din coloana 3 
 

Nota 3: 
 

3.1. Dispoziţiile Articolului 5 din prezentul Protocol privind produsele care au obţinut caracterul 
originar şi care sunt folosite la fabricarea altor produse se aplică, indiferent dacă acest caracter a 
fost dobândit în fabrica în care sunt folosite aceste produse sau într-o altă fabrică aparţinând unei 
părţi contractante. 
 

Exemplu: 
 

Un motor de la poziţia 8407, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care 
pot fi încorporate nu poate să depăşească 40 % din preţul franco fabrică, este fabricat din "alte 
eboşe obţinute din forjare din oţeluri aliate" de la poziţia ex 7224. 
 

În cazul în care această eboşă a fost obţinută în Uniunea Europeană prin forjarea unui lingou 
neoriginar, acesta a dobândit deja caracterul de produs originar prin aplicarea regulii prevăzute în 
listă pentru produsele de la poziţia ex 7224. În consecinţă, această eboşă poate fi considerată 
produs originar la calcularea valorii motorului, indiferent dacă a fost sau nu produsă în aceeaşi 
fabrică cu motorul sau în altă fabrică din Uniunea Europeană. Astfel, valoarea unui lingou 
neoriginar nu se ia în considerare la stabilirea valorii materialelor neoriginare utilizate. 

3.2. Regula care figurează în listă stabileşte gradul minim de prelucrare sau transformare ce 
trebuie efectuată; rezultă că efectuarea de prelucrări sau transformări suplimentare conferă de 
asemenea caracterul de produs originar şi că, dimpotrivă, efectuarea într-o măsură mai mică de 
prelucrări sau transformări nu pot conferi caracterul de produs originar. Astfel, în cazul în care o 
regulă prevede că pot fi utilizate materiale neoriginare într-o anumită etapă a procesului de 
fabricaţie, utilizarea acestor materiale într-o etapă anterioară este autorizată, în timp ce utilizarea 
aceloraşi materiale într-o etapă ulterioară nu este autorizată.. 
 

3.3. Fără a aduce atingere notei 3.2, atunci când într-o regulă se foloseşte expresia "Fabricare din 
materiale de la oricare poziţie", pot fi utilizate materialele de la oricare poziţie (chiar şi 
materialele cu aceeaşi denumire şi de la aceeaşi poziţie ca şi produsul), sub rezerva unor restricţii 
specifice care pot fi cuprinse, de asemenea, în regulă. 
 

Cu toate acestea, expresia "Fabricare din materiale de la oricare poziţie, inclusiv din alte 
materiale de la poziţia …" sau "Fabricare din materiale de la oricare poziţie, inclusiv din alte 
materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul" semnifică faptul că pot fi utilizate materiale de la 
oricare poziţie, cu excepţia celor cu aceeaşi denumire ca produsul, astfel cum este indicată în 
coloana 2 din listă. 
 

3.4. Atunci când o regulă din listă prevede că un produs poate să fie fabricat din mai multe 
materiale, acest lucru înseamnă că pot fi utilizate unul sau mai multe dintre aceste materiale. 
Aceasta nu înseamnă că trebuie utilizate toate materialele. 
 

Exemplu: 
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Regula aplicabilă ţesăturilor de la poziţiile 5208-5212 prevede că pot fi utilizate fibre naturale şi 
că, printre altele, se pot de asemenea utiliza materiale chimice. Această regulă nu implică 
obligativitatea utilizării atât a fibrelor naturale, cât şi a materialelor chimice; se pot utiliza unele 
sau celelalte sau ambele. 
 

3.5. Atunci când o regulă din listă prevede obligativitatea fabricării unui produs dintr-un anumit 
material, această condiţia nu împiedică, în mod evident, utilizarea altor materiale care, prin 
natura lor, nu pot satisface condiţia prevăzută de regulă. (a se vedea şi nota 6.2 de mai jos privind 
textilele). 
 

Exemplu: 
 

Regula privind preparatele alimentare de la poziţia 1904, care exclude în mod expres utilizarea 
cerealelor şi a derivaţilor acestora, nu interzice utilizarea sărurilor minerale, a substanţelor 
chimice şi a altor aditivi care nu sunt obţinuţi din cereale. 
 

Cu toate acestea, regula nu se aplică produselor care, deşi nu pot fi fabricate din materialele 
enumerate în listă, pot fi fabricate din materiale de acelaşi fel într-o etapă anterioară de fabricaţie. 
 

Exemplu: 
 

În cazul unui articol de îmbrăcăminte clasificat la ex capitolul 62, fabricat din materiale neţesute, 
în cazul în care se prevede că această categorie de articole poate fi fabricată numai din fire 
neoriginare, nu este permisă utilizarea materialelor textile neţesute, chiar dacă materialele 
neţesute nu pot fi obţinute în mod obişnuit din fire. În aceste cazuri, materialele care pot fi 
utilizate sunt cele din etapa de fabricaţie imediat anterioară obţinerii firelor, adică în stadiul de 
fibră. 
 

3.6. Atunci când o regulă din listă prevede acordarea a două procente pentru valoarea maximă a 
tuturor materialelor neoriginare care pot fi folosite, procentajele nu pot fi cumulate. Cu alte 
cuvinte, valoarea maximă a materialelor neoriginare folosite nu poate depăşi cel mai mare dintre 
procentajele avute în vedere. În plus, procentajele specifice care se aplică diferitelor materiale nu 
pot fi depăşite ca urmare a acestor dispoziţii. 
 

Nota 4: 
 

4.1. Expresia "fibre naturale" se foloseşte în listă pentru a desemna alte fibre decât cele artificiale 
sau sintetice. Expresia se referă doar la etapele anterioare filării, inclusiv la deşeuri şi, cu 
excepţia cazului în care nu se precizează altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau 
prelucrate în alt mod, dar care nu au fost filate. 
 

4.2. Expresia "fibre naturale" include părul de cal de la poziţia 0503, mătasea de la poziţiile 5002 
şi 5003, precum şi lâna, părul fin sau grosier de animale de la poziţiile 5101-5105, fibrele de 
bumbac de la poziţiile 5201-5203 şi alte fibre de origine vegetală de la poziţiile 5301-5305. 
 

4.3. Expresiile "paste textile", "materiale chimice" şi "materiale destinate fabricării hârtiei", sunt 
folosite în listă pentru a descrie materialele care nu sunt clasificate la capitolele 50-63 şi care pot 
fi utilizate pentru fabricarea de fibre sau de fire artificiale, sintetice sau de hârtie. 
 

4.4. Expresia "fibre sintetice sau artificiale discontinue" folosită în listă se referă la cablurile din 
filamente, fibrele discontinue şi deşeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la 
poziţiile 5501-5507. 
 

Nota 5: 
 

5.1. Atunci când, pentru un anumit produs din listă, se face trimitere la prezenta notă 
introductivă, condiţiile prevăzute în coloana 3 nu se aplică niciunuia dintre materialele textile de 
bază utilizate la fabricarea respectivului produs dacă, luate împreună, acestea reprezintă 10% sau 
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mai puţin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate (a se vedea şi notele 
5.3 şi 5.4). 
 

5.2. Cu toate acestea, toleranţa menţionată la nota 5.1. se aplică numai produselor care au fost 
obţinute din două sau mai multe materiale textile de bază. 
 

Materialele textile de bază sunt următoarele: 
 

- mătase, 
 

- lână, 
 

- păr grosier de animale, 
 

- păr fin de animale, 
 

- păr de cal, 
 

- bumbac, 
 

- materiale utilizate pentru fabricarea hârtiei şi hârtie, 
 

- in, 
 

- cânepă, 
 

- iută şi alte fibre textile liberiene, 
 

- sisal şi alte fibre textile din genul „agave”, 
 

- cocos, abacă, ramie şi alte fibre textile vegetale, 
 

- filamente sintetice, 
 

- filamente artificiale, 
 

- filamente conductoare electrice, 
 

- fibre sintetice discontinue de polipropilenă, 
 

- fibre sintetice discontinue de poliester, 
 

- fibre sintetice discontinue de poliamidă, 
 

- fibre sintetice discontinue de poliacrilonitril, 
 

- fibre sintetice discontinue de poliimidă, 
 

- fibre sintetice discontinue de politetrafluoretilenă, 
 

- fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen, 
 

- fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil, 
 

- alte fibre sintetice discontinue, 
 

- fibre artificiale discontinue de viscoză, 
 

- alte fibre artificiale discontinue, 
 

- fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu, 
 

- fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu, 
 

- produsele de la poziţia 5605 (fire metalice şi fire metalizate) formate dintr-un miez care 
constă fie dintr-o bandă îngustă de aluminiu, fie dintr-o peliculă de material plastic acoperită sau 
nu cu praf de aluminiu, cu o lăţime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între 
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două pelicule de material plastic cu un lipici transparent sau colorat, 
 

- celelalte produse de la poziţia 5605.  

Exemplu: 

Un fir de la poziţia 5205 obţinut din fibre de bumbac de la poziţia 5203 şi din fibre sintetice 
discontinue de la poziţia 5506 este un fir mixt. Din acest motiv, fibrele sintetice discontinue 
neoriginare care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice 
sau pastă textilă) pot fi utilizate până la un nivel de 10% din greutatea firului. 
 

Exemplu: 
 

O ţesătură din lână de la poziţia 5112 obţinută din fire de lână de la poziţia 5107 şi fire din fibre 
sintetice discontinue de la poziţia 5509 este o ţesătură mixtă. De aceea, firele sintetice care nu 
îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) sau 
firele de lână care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din fibre naturale 
necardate şi nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinaţie a acestor două 
tipuri de fire pot fi utilizate, cu condiţia ca greutatea lor totală să nu depăşească 10% din 
greutatea ţesăturii. 

Exemplu: 
 

O ţesătură cu smocuri de la poziţia 5802, fabricată din fire de bumbac de la poziţia 5205 şi din 
ţesătură din bumbac de la poziţia 5210 se consideră produs în amestec numai dacă ţesătura de 
bumbac este o ţesătură în amestec fabricată din fire încadrate la două poziţii diferite sau dacă 
firele de bumbac utilizate sunt la rândul lor în amestec. 
 

Exemplu: 
 

Dacă aceeaşi ţesătură cu smocuri este fabricată din fire de bumbac de la poziţia 5205 şi dintr-o 
ţesătură sintetică de la poziţia 5407, este evident că cele două fire utilizate sunt două materiale 
textile diferite şi ţesătura cu smocuri este, în consecinţă, un produs în amestec. 
 

5.3. În cazul produselor care încorporează „fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile 
de polieter, izolate sau nu”, toleranţa este de 20% în ceea ce priveşte firele. 
 

5.4. În cazul produselor formate dintr-un „miez care constă fie dintr-o bandă îngustă de aluminiu, 
fie dintr-o peliculă de material plastic acoperită sau nu cu praf de aluminiu, cu o lăţime de cel 
mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de material plastic cu un lipici 
transparent sau colorat”, toleranţa este de 30% pentru acest miez. 
 

Nota 6: 
 

6.1. Atunci când în listă se face trimitere la prezenta notă, materialele textile (cu excepţia 
dublurilor şi a căptuşelilor) care nu respectă regula stabilită în coloana 3 din listă în ceea ce 
priveşte produsul confecţionat respectiv pot fi folosite, cu condiţia să fie încadrate la o poziţie 
diferită de cea la care este încadrat produsul, iar valoarea lor să nu depăşească 8% din preţul 
franco fabrică al produsului. 
 

6.2. Fără a aduce atingere notei 6.3, materialele care nu sunt încadrate la capitolele 50 - 63 pot fi 
utilizate fără restricţii la fabricarea produselor textile, indiferent dacă acestea conţin sau nu 
materiale textile. 
 

Exemplu: 
 

Dacă o regulă din listă prevede, pentru un anumit articol din material textil (de exemplu un 
pantalon), că trebuie utilizate firele, acest lucru nu împiedică folosirea articolelor din metal, cum 
sunt nasturii, deoarece aceştia nu sunt încadraţi la capitolele 50 - 63. Din acelaşi motiv, acest 
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lucru nu împiedică utilizarea fermoarelor, chiar dacă acestea conţin în mod obişnuit materiale 
textile. 
 

6.3. Atunci când se aplică o regulă de procentaj, la calcularea valorii materialelor neoriginare 
încorporate trebuie luată în considerare valoarea materialelor care nu sunt încadrate la capitolele 
50 - 63. 
 

Nota 7: 
 

7.1. În sensul poziţiilor ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 şi ex 3403, „tratamentele 
specifice” sunt următoarele: 
 

(a)  distilarea în vid; 

(b)  redistilarea printr-un procedeu de fracţionare foarte intens;  

(c)  cracarea; 

(d)  reformarea; 
 

(e)  extracţia cu solvenţi selectivi; 
 

(f) tratamentul care cuprinde toate operaţiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, 
cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenţi alcalini, decolorare şi epurare cu 
pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită; 
 

(g)  polimerizarea;  

(h)  alchilarea; 

(i)  izomerizarea. 
 

7.2. În sensul poziţiilor 2710, 2711 şi 2712, „tratamentele specifice” sunt următoarele: 
 

(a)  distilarea în vid; 
 

(b)  redistilarea printr-un procedeu de fracţionare foarte intens;  

(c)  cracarea; 

(d)  reformarea; 
 

(e)  extracţia cu solvenţi selectivi; 
 

(f) tratamentul care cuprinde toate operaţiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, 
cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenţi alcalini, decolorare şi epurare cu 
pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită; 
 

(g) polimerizarea;  

(h) alchilarea; 

(i) izomerizarea; 
 

(j) numai în ceea ce priveşte uleiurile grele de la poziţia ex 2710, desulfurarea cu hidrogen, 
care produce o reducere cu cel puţin 85% a conţinutului de sulf al produselor tratate (metoda 
ASTM D 1266-59 T); 
 

(k) numai în ceea ce priveşte produsele de la poziţia 2710, deparafinarea printr-un alt 
procedeu decât filtrarea simplă; 
 

(l) numai în ceea ce priveşte uleiurile grele de la poziţia ex 2710, tratarea cu hidrogen, alta 
decât desulfurarea, în care hidrogenul participă activ la o reacţie chimică realizată la o presiune 
mai mare de 20 bari şi la o temperatură mai mare de 250ºC cu ajutorul unui catalizator. 
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Tratamentele de finisare cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante de la poziţia ex 2710 care au ca scop 
principal ameliorarea culorii sau a stabilităţii (de exemplu hidrofinisare sau decolorare) nu sunt 
însă considerate tratamente specifice; 
 

(m) numai în ceea ce priveşte păcura de la poziţia ex 2710, distilarea atmosferică, cu condiţia 
ca aceste produse să distileze ca volum, inclusiv pierderile, mai puţin de 30% la o temperatură de 
300ºC, prin metoda ASTM D 86; 
 

(n) numai în ceea ce priveşte uleiurile grele altele decât motorina şi păcura de la poziţia ex 
2710, tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvenţă; 

(o) numai în ceea ce priveşte produsele de la poziţia ex 2712 (altele decât vaselina, 
ozocherita, ceara de lignit sau de turbă, ceara de parafină cu un conţinut de ulei de maximum 
0,75% din greutate), dezuleierea prin cristalizare fracţionată. 
 

7.3. În sensul poziţiilor ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 şi ex 3403, operaţiunile simple 
precum curăţarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, 
obţinerea unui conţinut de sulf prin amestec cu produse cu conţinuturi diferite de sulf şi toate 
combinaţiile acestor operaţiuni sau ale unor operaţiuni similare nu conferă caracterul de produs 
originar. 
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ANEXA II 
 

LISTA PRELUCRĂRILOR SAU TRANSFORMĂRILOR CARE TREBUIE 
EFECTUATE ASUPRA MATERIALELOR NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSUL 

FABRICAT SĂ POATĂ DOBÂNDI CARACTER ORIGINAR 
 

 
 
Nu toate produsele menţionate în listă sunt reglementate prin acord. Prin urmare, este necesar 

să se consulte celelalte părţi ale acordului. 
 
 

Poziţia în 
SA 

Denumirea produselor Prelucrarea sau transformarea materialelor 
neoriginare care conferă caracter originar 

(1) (2) (3) sau (4) 

Capitolul 1 Animale vii Toate animalele de la 
capitolul 1 sunt obţinute 
integral 

 

Capitolul 2 Carne şi organe 
comestibile 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolele 1 şi 2 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

Capitolul 3 Peşti şi crustacee, 
moluşte şi alte 
nevertebrate acvatice 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 3 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

ex Capitolul 
4 

Lapte şi produse 
lactate; ouă de păsări; 
miere naturală; 
produse comestibile 
de origine animală, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 4 
utilizate sunt obţinute 
integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

0403 Lapte acru, lapte şi 
smântână covăsite, 
iaurt, chefir şi alte 
sortimente de lapte şi 
smântână fermentate 
sau acrite, chiar 
concentrate, sau cu 
adaos de zahăr sau alţi 
îndulcitori, sau 
aromatizate, sau cu 
adaos de fructe sau 
cacao 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- toate materialele de la 
capitolul 4 utilizate 
sunt obţinute integral 

- toate sucurile de fructe 
(cu excepţia sucului de 
ananas, lămâi mici 
„lime” sau grepfrut) de 
la poziţia 2009 
utilizate sunt originare 
şi 

- valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
5 

Alte produse de 
origine animală, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 5 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

ex 0502 Păr de porc sau de 
mistreţ 

Curăţare, dezinfectare, 
sortare şi îndreptare a 
părului de porc sau de 
mistreţ 
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(1) (2) (3) sau (4) 

Capitolul 6 Plante vii şi produse 
de floricultură; 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- toate materialele de la 
capitolul 6 utilizate 
sunt obţinute integral 
şi 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 7 Legume, plante, 
rădăcini şi tuberculi, 
alimentare 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 7 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

Capitolul 8 Fructe comestibile; 
coji de citrice sau de 
pepeni 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- toate fructele şi 
fructele cu coajă sunt 
obţinute integral şi 

- valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
valoarea preţului 
franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
9 

Cafea, ceai, maté şi 
mirodenii; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 9 
utilizate sunt obţinute 
integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

0901 Cafea, chiar prăjită 
sau decafeinizată; coji 
şi pelicule de cafea; 
înlocuitori de cafea 
care conţin cafea, 
indiferent de 
proporţiile 
amestecului 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 

 

0902 Ceai, chiar aromatizat Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 

 

ex 0910 Amestecuri de 
mirodenii 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 

 

Capitolul 
10 

Cereale Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 10 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

ex Capitolul 
11 

Produse ale industriei 
morăritului; malţ; 
amidon şi fecule; 
inulină; gluten de 
grâu; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare în care toate 
legumele, cerealele, 
tuberculii şi rădăcinile 
de la poziţia 0714 sau 
fructele utilizate sunt 
obţinute integral 

 

ex 1106 Făină, griş şi pudră 
din legume păstăi 
uscate, de la poziţia 
0713 

Uscarea şi măcinarea 
legumelor păstăi de la 
poziţia 0708 

 

Capitolul 
12 

Seminţe şi fructe 
oleaginoase; seminţe 
şi fructe diverse; 
plante industriale sau 
medicinale; paie şi 
furaje 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 12 
utilizate sunt obţinute 
integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

1301 Şelac; gume, răşini, 
gume-răşini şi 
oleorăşini (de 
exemplu balsamuri), 
naturale 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţia 1301 nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

1302 Seve şi extracte 
vegetale; substanţe 
pectice, pectinaţi şi 
pectaţi; agar-agar şi 
alte mucilagii şi 
agenţi de mărire a 
viscozităţii, derivate 
din produse vegetale, 
chiar modificate: 

  

 - Mucilagii şi agenţi 
de mărire a 
viscozităţii, derivaţi 
din produse vegetale, 
chiar modificaţi 

Fabricare din mucilagii 
şi agenţi de mărire a 
viscozităţii 
nemodificaţi 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 
14 

Materiale pentru 
împletit şi alte 
produse de origine 
vegetală, nedenumite 
şi necuprinse în altă 
parte 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 14 
utilizate sunt obţinute 
integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
15 

Grăsimi şi uleiuri 
animale sau vegetale; 
produse ale disocierii 
acestora; grăsimi 
alimentare prelucrate; 
ceară animală sau 
vegetală; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

1501 Grăsime de porc 
(inclusiv untură) şi 
grăsime de pasăre, 
altele decât cele de la 
poziţiile 0209 sau 
1503: 

  

 - Grăsimi din oase sau 
deşeuri 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţiile 0203, 0206 
sau 0207 sau a oaselor 
de la poziţia 0506 

 

 - Altele Fabricare din carne sau 
organe comestibile de 
animale din specia 
porcină de la poziţiile 
0203 sau 0206 sau din 
carne sau organe 
comestibile de păsări de 
la poziţia 0207 

 

1502 Grăsimi de animale 
din speciile bovine, 
ovine sau caprine, 
altele decât cele de la 
poziţia 1503 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Grăsimi din oase sau 
deşeuri 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţia 0201, 0202, 
0204 sau 0206 sau a 
oaselor de la poziţia 
0506 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 2 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

1504 Grăsimi şi uleiuri şi 
fracţiunile acestora, 
de peşte sau de 
mamifere marine, 
chiar rafinate, dar 
nemodificate chimic: 

  

 - Fracţiuni solide  Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 1504 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolele 2 şi 3 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

ex 1505 Lanolină rafinată Fabricare din usuc brut 
de la poziţia 1505 

 

1506 Alte grăsimi şi uleiuri 
animale şi fracţiunile 
acestora, chiar 
rafinate, dar 
nemodificate chimic: 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Fracţiuni solide Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 1506 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 2 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

1507-1515 Uleiuri vegetale şi 
fracţiunile acestora: 

  

 - Uleiuri de soia, de 
arahide, de palmier, 
de cocos (de copră), 
din miez de palmier, 
de babassu, de tung 
şi de oiticica, ceară 
de myrica, ceară de 
Japonia, fracţiuni ale 
uleiului de jojoba şi 
uleiuri destinate 
utilizărilor tehnice 
sau industriale, altele 
decât cele destinate 
fabricării produselor 
pentru alimentaţia 
umană 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

 - Fracţiuni solide, cu 
excepţia fracţiunilor 
uleiului de jojoba 

Fabricare din alte 
materiale de la poziţiile 
1507 - 1515 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
vegetale utilizate sunt 
obţinute integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

1516 Grăsimi şi uleiuri 
animale sau vegetale 
şi fracţiunile acestora, 
hidrogenate parţial 
sau total, 
interesterificate, 
reesterificate sau 
elaidinizate, chiar 
rafinate, dar 
nepreparate altfel 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- toate materialele de la 
capitolul 2 utilizate 
sunt obţinute integral 
şi 

- toate materialele 
vegetale utilizate sunt 
obţinute integral. Cu 
toate acestea, 
materialele de la 
poziţiile 1507, 1508, 
1511 şi 1513 pot fi 
utilizate 

 

1517 Margarină; amestecuri 
sau preparate 
alimentare din grăsimi 
sau din uleiuri 
animale sau vegetale 
sau din fracţiuni ale 
diferitelor grăsimi sau 
uleiuri din prezentul 
capitol, altele decât 
grăsimile şi uleiurile 
alimentare şi 
fracţiunile acestora de 
la poziţia 1516  

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- toate materialele de la 
capitolele 2 şi 4 
utilizate sunt obţinute 
integral şi 

- toate materialele 
vegetale utilizate sunt 
obţinute integral. Cu 
toate acestea, 
materialele de la 
poziţiile 1507, 1508, 
1511 şi 1513 pot fi 
utilizate 

 

Capitolul 
16 

Preparate din carne, 
din peşte sau din 
crustacee, din moluşte 
sau din alte 
nevertebrate acvatice 

Fabricare: 

- din animale de la 
capitolul 1 şi/sau 

- în cadrul căreia toate 
materialele de la 
capitolul 3 utilizate 
sunt obţinute integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
17 

Zaharuri şi produse 
zaharoase; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 1701 Zahăr din trestie sau 
din sfeclă şi zaharoză 
chimic pură, în stare 
solidă, cu adaos de 
aromatizanţi sau 
coloranţi 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

1702 Alte zaharuri, inclusiv 
lactoza, maltoza, 
glucoza şi fructoza 
(levuloza), chimic 
pure, în stare solidă; 
siropuri de zahăr la 
care nu s-au adăugat 
aromatizanţi sau 
coloranţi; înlocuitori 
de miere, chiar 
amestecaţi cu miere 
naturală; zaharuri şi 
melase caramelizate 

  

 - Maltoză şi fructoză 
chimic pure 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 1702 

 

 - Alte zaharuri în stare 
solidă, cu adaos de 
aromatizanţi sau 
coloranţi 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
utilizate sunt originare 

 

ex 1703 Melase rezultate din 
extracţia sau rafinarea 
zahărului, cu adaos de 
aromatizanţi sau 
coloranţi 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

1704 Produse zaharoase 
fără cacao (inclusiv 
ciocolată albă) 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 
18 

Cacao şi preparate din 
cacao 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

1901 Extracte de malţ; 
preparate alimentare 
din făină, crupe, griş, 
amidon, fecule sau 
extracte de malţ, care 
nu conţin cacao sau 
care conţin cacao într-
o proporţie de sub 
40 % din greutate, 
calculată pe o bază 
complet degresată, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte; preparate 
alimentare din 
produsele de la 
poziţiile 0401-0404, 
care nu conţin cacao 
sau care conţin cacao 
într-o proporţie de sub 
5 % din greutate 
calculată pe o bază 
complet degresată, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte 

  

 - Extracte de malţ Fabricare din cereale de 
la capitolul 10 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

1902 Paste alimentare chiar 
fierte sau umplute (cu 
carne sau cu alte 
substanţe) sau chiar 
altfel preparate, cum 
ar fi spaghete, 
macaroane, fidea, 
lasagna, gnochi, 
ravioli, caneloni; 
cuşcuş, chiar preparat: 

  

 - care conţin carne, 
organe, peşti, 
crustacee sau 
moluşte în proporţie 
de cel mult 20% din 
greutate 

Fabricare în cadrul 
căreia toate cerealele şi 
derivaţii utilizaţi (cu 
excepţia grâului dur şi a 
derivaţilor acestuia) 
sunt obţinuţi integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Care conţin carne, 
organe, peşti, 
crustacee sau 
moluşte în proporţie 
de peste 20 % din 
greutate 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- toate cerealele şi 
derivaţii utilizaţi (cu 
excepţia grâului dur şi 
a derivaţilor acestuia) 
sunt obţinuţi integral 
şi 

- toate materialele de la 
capitolele 2 şi 3 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

1903 Tapioca şi înlocuitorii 
săi preparaţi din 
fecule, sub formă de 
fulgi, granule, boabe 
mici, criblură sau alte 
forme similare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia feculelor de 
cartofi de la poziţia 
1108 
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(1) (2) (3) sau (4) 

1904 Produse pe bază de 
cereale obţinute prin 
expandare sau prăjire 
(de exemplu corn 
flakes); cereale (altele 
decât porumbul), sub 
formă de boabe sau 
sub formă de fulgi ori 
de alte grăunţe 
preparate (cu excepţia 
făinii, crupelor şi a 
grişului), prefierte sau 
altfel preparate, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte 

Fabricare: 

- Fabricare din 
materiale de la orice 
poziţie, cu excepţia 
materialelor de la 
poziţia 1806, 

- în cadrul căreia toate 
cerealele şi făina 
utilizate (cu excepţia 
grâului dur şi a 
porumbului Zea 
Indurata, precum şi a 
derivaţilor acestora) 
sunt obţinute integral 
şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

1905 Produse de brutărie, 
de patiserie şi biscuiţi, 
chiar cu adaos de 
cacao; ostii, caşete 
goale de tipul celor 
utilizate pentru 
medicamente, vafe cu 
capac, paste uscate 
din făină, din amidon 
sau din fecule în foi şi 
produse similare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la capitolul 11 

 

ex Capitolul 
20 

Preparate din legume, 
din fructe sau din alte 
părţi de plante; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia toate fructele, 
fructele cu coajă şi 
legumele utilizate sunt 
obţinute integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 2001 Ignami, batate şi părţi 
comestibile similare 
de plante cu un 
conţinut de amidon 
sau de fecule de 
minimum 5 % din 
greutate, preparate sau 
conservate în oţet sau 
acid acetic 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 2004 şi 
ex 2005 

Cartofi sub formă de 
făină, griş sau fulgi, 
preparaţi sau 
conservaţi altfel decât 
în oţet sau acid acetic 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

2006 Legume, fructe, coji 
de fructe şi alte părţi 
de plante, confiate 
(uscate, glasate sau 
cristalizate) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

2007 Dulceţuri, jeleuri, 
marmelade, paste şi 
piureuri de fructe, 
obţinute prin fierbere, 
cu sau fără adaos de 
zahăr sau de alţi 
îndulcitori 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 2008 - Fructe cu coajă, fără 
adaos de zahăr sau 
de alcool 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
fructelor cu coajă şi a 
seminţelor oleaginoase 
originare de la poziţiile 
0801, 0802 şi 
1202-1207 utilizate 
depăşeşte 60 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Unt de arahide; 
amestecuri pe bază 
de cereale; miez 
(inimă) de palmier; 
porumb 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

 - Altele, cu excepţia 
fructelor şi a 
fructelor cu coajă, 
preparate, altfel 
decât prin fierbere la 
aburi sau în apă, fără 
adaos de zahăr, 
congelate 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2009 Sucuri de fructe 
(inclusiv mustul de 
struguri) şi sucuri de 
legume, nefermentate, 
fără adaos de alcool, 
cu sau fără adaos de 
zahăr sau de alţi 
îndulcitori 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
21 

Preparate alimentare 
diverse; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

2101 Extracte, esenţe şi 
concentrate de cafea, 
de ceai sau de maté şi 
preparate pe bază de 
aceste produse sau pe 
bază de cafea, de ceai 
sau de maté; cicoare 
prăjită şi alţi 
înlocuitori prăjiţi de 
cafea şi extractele, 
esenţele şi 
concentratele acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia toată 
cicoarea utilizată este 
obţinută integral 

 

2103 Preparate pentru 
sosuri şi sosuri 
preparate; condimente 
şi produse de 
asezonare, 
amestecate; făină şi 
pudră de muştar şi 
muştar preparat: 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Preparate pentru 
sosuri şi sosuri 
preparate; 
condimente şi 
produse de 
asezonare, 
amestecate 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, pot fi utilizate 
făina sau pudra de 
muştar sau muştarul 
preparat  

 

 - Făină şi pudră de 
muştar şi muştar 
preparat  

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 

 

ex 2104 Preparate pentru supe, 
ciorbe sau supe 
cremă; supe, ciorbe 
sau supe cremă 
preparate  

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia legumelor 
preparate sau 
conservate de la 
poziţiile 2002-2005 

 

2106 Preparate alimentare 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
22 

Băuturi, lichide 
alcoolice şi oţet; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia toţi 
strugurii sau 
materialele derivate 
din struguri utilizate 
sunt obţinute integral 

 

2202 Ape, inclusiv apele 
minerale şi apele 
gazeificate, care 
conţin zahăr sau alţi 
îndulcitori sau 
aromatizate şi alte 
băuturi nealcoolice, 
cu excepţia sucurilor 
de fructe sau de 
legume de la poziţia 
2009 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul, 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 17 utilizate 
nu depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului, şi 

- în cadrul căreia toate 
sucurile de fructe 
utilizate (cu excepţia 
celui de ananas, lămâi 
mici „lime” sau 
grepfrut) sunt 
originare 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2207 Alcool etilic 
nedenaturat cu titru 
alcoolic volumic de 
minimum 80 % vol; 
alcool etilic şi alte 
distilate denaturate, cu 
orice titru 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţia 2207 sau 2208, 
şi 

- în cadrul căreia toţi 
strugurii sau 
materialele derivate 
din struguri utilizate 
sunt obţinute integral 
sau, în cazul în care 
toate celelalte 
materiale utilizate au 
deja caracter de 
produse originare, se 
poate utiliza arak în 
proporţie de maximum 
5 % din volum 

 

2208 Alcool etilic 
nedenaturat cu titru 
alcoolic volumic sub 
80 % vol.; distilate, 
rachiuri, lichioruri şi 
alte băuturi spirtoase 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţia 2207 sau 2208, 
şi 

- în cadrul căreia toţi 
strugurii sau 
materialele derivate 
din struguri utilizate 
sunt obţinute integral 
sau, în cazul în care 
toate celelalte 
materiale utilizate au 
deja caracter de 
produse originare, se 
poate utiliza arak în 
proporţie de maximum 
5 % din volum 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
23 

Reziduuri şi deşeuri 
ale industriei 
alimentare; alimente 
preparate pentru 
animale; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 2301 Făină de balenă; 
făină, pudră şi 
aglomerate sub formă 
de pelete, din peşte 
sau crustacee, din 
moluşte sau din alte 
nevertebrate acvatice, 
improprii alimentaţiei 
umane 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolele 2 şi 3 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

ex 2303 Reziduuri rezultate de 
la fabricarea 
amidonului din 
porumb (cu excepţia 
substanţelor 
concentrate de 
înmuiere), cu un 
conţinut de proteine 
calculat în materia 
uscată mai mare de 40 
% din greutate 

Fabricare în cadrul 
căreia tot porumbul 
utilizat este obţinut 
integral 

 

ex 2306 Turte şi alte reziduuri 
solide rezultate din 
extracţia uleiului de 
măsline, cu un 
conţinut de ulei de 
măsline mai mare de 
3 % din greutate 

Fabricare în cadrul 
căreia toate măslinele 
utilizate sunt obţinute 
integral 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2309 Preparate de tipul 
celor folosite pentru 
hrana animalelor 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- toate cerealele, 
zahărul sau melasa, 
carnea sau laptele 
utilizate sunt originare 
şi 

- toate materialele de la 
capitolul 3 utilizate 
sunt obţinute integral 

 

ex Capitolul 
24 

Tutun şi înlocuitori de 
tutun prelucraţi; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia toate materialele 
de la capitolul 24 
utilizate sunt obţinute 
integral 

 

2402 Ţigări de foi (inclusiv 
cele cu capete tăiate), 
trabucuri şi ţigarete, 
din tutun sau din 
înlocuitori de tutun 

Fabricare în cadrul 
căreia cel puţin 70 %, 
în greutate, din 
tutunurile neprelucrate 
sau deşeurile de tutun 
de la poziţia 2401 
utilizate sunt originare 

 

ex 2403  Tutun pentru fumat Fabricare în cadrul 
căreia cel puţin 70 %, 
în greutate, din 
tutunurile neprelucrate 
sau deşeurile de tutun 
de la poziţia 2401 
utilizate sunt originare 

 

ex Capitolul 
25 

Sare; sulf; pământuri 
şi pietre; ipsos, var şi 
ciment; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 2504 Grafit natural 
cristalin, îmbogăţit cu 
carbon, purificat şi 
măcinat 

Îmbogăţirea 
conţinutului de carbon, 
purificarea şi măcinarea 
grafitului cristalin brut 

 

ex 2515 Marmură, simplu 
debitată, prin tăiere cu 
ferăstrăul sau prin alt 
procedeu, în blocuri 
sau în plăci de formă 
pătrată sau 
dreptunghiulară cu o 
grosime de maximum 
25 cm 

Debitarea, prin tăiere 
cu ferăstrăul sau prin 
alt procedeu, a 
marmurei (chiar în 
cazul în care este deja 
tăiată cu ferăstrăul) cu 
o grosime de peste 
25 cm 

 

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, 
gresie şi alte pietre 
pentru cioplit sau 
pentru construcţii, 
chiar degroşate sau 
simplu debitate, cu 
ferăstrăul sau prin alte 
procedee, în blocuri 
sau plăci de formă 
pătrată sau 
dreptunghiulară 

Debitarea, cu ferăstrăul 
sau prin alte procedee, 
a pietrei (chiar în cazul 
în care este deja tăiată 
cu ferăstrăul) cu o 
grosime de peste 25 cm 

 

ex 2518 Dolomită calcinată Calcinarea dolomitei 
necalcinate 

 

ex 2519 Carbonat de magneziu 
natural (magnezită) 
măcinat, introdus în 
recipiente ermetice, şi 
oxid de magneziu, 
chiar în stare pură, cu 
excepţia magneziei 
electrotopite şi a 
magneziei arse 
(sinterizate) 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, carbonatul de 
magneziu natural 
(magnezita) poate fi 
utilizat 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 2520 Ipsos special preparat 
pentru tehnica dentară 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 2524 Fibre de azbest Fabricare din 
concentrat de azbest 

 

ex 2525 Pudră de mică Măcinarea micii sau a 
deşeurilor de mică 

 

ex 2530 Pământuri colorante, 
calcinate sau 
pulverizate 

Calcinarea sau 
măcinarea pământurilor 
colorante 

 

Capitolul 
26 

Minereuri, zgură şi 
cenuşă 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
27 

Combustibili 
minerali, uleiuri 
minerale şi produse 
rezultate din distilarea 
acestora; materiale 
bituminoase; ceară 
minerală; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 2707 Uleiuri la care 
greutatea 
constituenţilor 
aromatici depăşeşte 
greutatea 
constituenţilor 
nearomatici, similare 
uleiurilor minerale 
obţinute prin 
distilarea gudronului 
de huilă la temperaturi 
înalte, care distilează 
în proporţie de 
minimum 65% în 
volum la o 
temperatură de până 
la 250° C (inclusiv 
amestecurile de white 
spirit şi de benzol) 
destinate utilizării 
drept carburanţi sau 
combustibili 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice1sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 2709 Uleiuri brute din 
minerale bituminoase 

Distilare distructivă a 
materialelor 
bituminoase 

 

                                                            
1
 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 şi 7.3. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2710 Uleiuri din petrol sau 
uleiuri din materiale 
bituminoase, altele 
decât uleiurile brute; 
preparatele 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte, care conţin în 
greutate minimum 
70 % uleiuri din 
petrol sau din 
materiale bituminoase 
şi pentru care aceste 
uleiuri constituie 
elementele de bază; 
deşeuri de uleiuri 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice2 sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

2711 Gaz de sondă şi alte 
hidrocarburi gazoase 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 

specifice3sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

                                                            
2 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea nota introductivă 7.2. 
3 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea nota introductivă 7.2. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2712 Vaselină; parafină, 
ceară de petrol 
microcristalină, ceară 
din praf de cărbune 
(slack wax), 
ozocherită, ceară de 
lignit, ceară de turbă, 
alte tipuri de ceară 
minerală şi produse 
similare obţinute prin 
sinteză sau prin alte 
procedee, chiar 
colorate 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 

specifice4sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

2713 Cocs de petrol, bitum 
de petrol şi alte 
reziduuri de uleiuri 
din petrol sau din 
minerale bituminoase 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice5sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

                                                            
4 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea nota introductivă 7.2. 
5 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 şi 7.3. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2714 Bitumuri şi asfalturi, 
naturale; şisturi şi 
nisipuri bituminoase; 
asfaltiţi şi roci 
asfaltice 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice6sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

2715 Amestecuri 
bituminoase pe bază 
de asfalt natural sau 
de bitum natural, de 
bitum de petrol, de 
gudron mineral sau de 
smoală de gudron 
mineral (de exemplu, 
mastic bituminos, cut-
backs) 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice7sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

                                                            
6 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 şi 7.3. 
7 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 şi 7.3. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
28 

Produse chimice 
anorganice; compuşi 
anorganici sau 
organici ai metalelor 
preţioase, ai 
elementelor 
radioactive, ai 
metalelor de 
pământuri rare sau ai 
izotopilor; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 2805 „Mischmetall” Fabricare prin 
tratament electrolitic 
sau termic în care 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 2811 Trioxid de sulf Fabricare din dioxid de 
sulf 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 2833 Sulfat de aluminiu Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 2840 Perborat de sodiu Fabricare din tetraborat 
de disodiu pentahidrat 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 2852 Compuşi ai 
mercurului constituiţi 
din eteri interni şi 
derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, 
nitraţi sau nitrozaţi 

 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 
tarifară. Cu toate 
acestea, valoarea 
tuturor materialelor de 
la poziţia 2909 utilizate 
nu depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 Compuşi ai 
mercurului constituiţi 
din acizi nucleici şi 
sărurile lor, cu 
compoziţie chimica 
definită sau nu; alţi 
compuşi heterociclici 

 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 
tarifară. Cu toate 
acestea, valoarea 
tuturor materialelor de 
la poziţiile 2852, 2932, 
2933 şi 2934 utilizate 
nu depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
29 

Produse chimice 
organice; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 2901 Hidrocarburi aciclice 
destinate utilizării 
drept carburanţi sau 
combustibili 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice8sau 

 

  Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

                                                            
8 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 şi 7.3. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 2902 Ciclanice şi ciclenice 
(cu excepţia 
azulenelor), benzen, 
toluen şi xileni, 
destinaţi utilizării 
drept carburanţi sau 
combustibili 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice9sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 2905 Alcoolaţi metalici ai 
alcoolilor de la 
această poziţie şi ai 
etanolului 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 2905. Cu 
toate acestea, alcoolaţii 
metalici de la prezenta 
poziţie pot fi utilizaţi, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

                                                            
9 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 şi 7.3. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2915 Acizi monocarboxilici 
aciclici saturaţi şi 
anhidridele, 
halogenurile, 
peroxizii şi 
peroxiacizii lor; 
derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, 
nitraţi sau nitrozaţi 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 
tarifară. Cu toate 
acestea, valoarea 
tuturor materialelor de 
la poziţiile 2915 şi 
2916 utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 2932 - Eteri interni şi 
derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, 
nitraţi sau nitrozaţi 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 
tarifară. Cu toate 
acestea, valoarea 
tuturor materialelor de 
la poziţia 2909 utilizate 
nu depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Acetali ciclici şi 
semiacetali interni şi 
derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, 
nitraţi sau nitrozaţi 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

2933 Compuşi heterociclici 
cu heteroatom(i) de 
azot în exclusivitate 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 
tarifară. Cu toate 
acestea, valoarea 
tuturor materialelor de 
la poziţiile 2932 şi 
2933 utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

2934 Acizi nucleici şi 
sărurile lor, cu 
compoziţie chimica 
definită sau nu, alţi 
compuşi heterociclici 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 
tarifară. Cu toate 
acestea, valoarea 
tuturor materialelor de 
la poziţiile 2932, 2933 
şi 2934 utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 2939 Concentrat din tulpini 
de mac care conţine 
alcaloizi în proporţie 
de cel puţin 50 % din 
greutate  

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
30 

Produse farmaceutice; 
cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3002 Sânge uman; sânge 
animal preparat 
pentru utilizări 
terapeutice, 
profilactice sau de 
diagnosticare; 
antiseruri, alte 
fracţiuni ale sângelui, 
produse imunologice 
modificate, chiar 
obţinute pe cale 
biotehnologică; 
vaccinuri, toxine, 
culturi de 
microorganisme (cu 
excepţia drojdiilor) şi 
produse similare: 

  

 - Produse formate din 
doi sau mai mulţi 
constituenţi 
amestecaţi pentru 
utilizări terapeutice 
sau profilactice sau 
produse 
neamestecate pentru 
aceste utilizări, 
prezentate sub formă 
de doze sau 
condiţionate pentru 
vânzarea cu 
amănuntul 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3002. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate materiale cu 
aceeaşi descriere ca şi 
produsul, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Altele   
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(1) (2) (3) sau (4) 

 -- Sânge uman Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3002. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate materiale cu 
aceeaşi descriere ca şi 
produsul, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 -- Sânge animal 
preparat în vederea 
utilizării terapeutice 
sau profilactice 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3002. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate materiale cu 
aceeaşi descriere ca şi 
produsul, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 -- Fracţiuni ale 
sângelui, altele 
decât antiserurile, 
hemoglobina, 
globulinele din 
sânge şi serum-
globulinele 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3002. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate materiale cu 
aceeaşi descriere ca şi 
produsul, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 -- Hemoglobina, 
globulinele din 
sânge şi serum-
globulinele 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3002. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate materiale cu 
aceeaşi descriere ca şi 
produsul, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 -- Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3002. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate materiale cu 
aceeaşi descriere ca şi 
produsul, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3003 şi 
3004 

Medicamente (cu 
excepţia produselor 
de la poziţiile 3002, 
3005 sau 3006): 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Obţinute pe bază de 
amicacin de la 
poziţia 2941 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la poziţiile 3003 şi 
3004 pot fi utilizate, cu 
condiţia ca valoarea lor 
totală să nu depăşească 
20 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

 - Altele Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor 
încadrate la aceeaşi 
poziţie ca şi produsul. 
Cu toate acestea, pot fi 
utilizate materialele de 
la poziţiile 3003 şi 
3004, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să 
nu depăşească 20 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului; 
şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 3006 - Deşeuri 
farmaceutice 
menţionate în nota nr. 
4 litera (k) a acestui 
capitol 

Se păstrează originea 
produsului din 
încadrarea sa iniţială 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Bariere antiaderenţe 
sterile pentru 
chirurgie sau 
stomatologie, 
resorbabile sau 
neresorbabile: 

 

  

 - din material 
plastic  

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 39 utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului(5) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - din ţesătură 

 

Fabricare din (7): 

- fibre naturale 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 

necardate sau 
nepieptănate sau altfel 
prelucrate pentru filare, 

sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

 - Articole 
identificabile ca fiind 
pentru stomie 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   69  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
31 

Îngrăşăminte; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3105 Îngrăşăminte minerale 
sau chimice care 
conţin două sau trei 
dintre elemente 
fertilizante azot, 
fosfor şi potasiu; alte 
îngrăşăminte; produse 
de la acest capitol 
prezentate fie în 
tablete sau forme 
similare, fie în 
ambalaje cu o greutate 
brută de maximum 
10 kg, cu excepţia: 

- nitratului de sodiu 

- cianamidei de calciu 

- sulfatului de potasiu 

- sulfatului de 
magneziu şi potasiu 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor 
încadrate la aceeaşi 
poziţie ca şi produsul. 
Cu toate acestea, 
materialele de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi 
utilizate, cu condiţia 
ca valoarea lor totală 
să nu depăşească 20 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 
şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
32 

Extracte tanante sau 
colorante; tanini şi 
derivaţii lor; pigmenţi 
şi alte substanţe 
colorante; vopsele şi 
lacuri; masticuri; 
cerneluri; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3201 Tanini şi sărurile lor, 
eterii, esterii şi alţi 
derivaţi ai acestor 
produse 

Fabricare din extracte 
tanante de origine 
vegetală 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

3205 Lacuri colorante; 
preparate menţionate 
la nota 3 de capitol, 
pe bază de lacuri 
colorante10 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţiile 3203 3204 şi 
3205. Cu toate acestea, 
materialele de la poziţia 
3205 pot fi utilizate, cu 
condiţia ca valoarea lor 
totală să nu depăşească 
20 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

                                                            
10

 Nota 3 a capitolului 32 precizează faptul că aceste preparate sunt de genul celor utilizate pentru colorarea oricărui material sau folosite 
ca ingrediente în fabricarea produselor colorante, cu condiţia să nu fie clasificate la o altă poziţie din capitolul 32. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
33 

Uleiuri esenţiale şi 
rezinoide; produse 
preparate de 
parfumerie sau de 
toaletă şi preparate 
cosmetice; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

3301 Uleiuri esenţiale 
(deterpenizate sau 
nu), inclusiv cele aşa-
zise „concrete” sau 
„absolute”; rezinoide; 
oleorăşini de 
extracţie; soluţii 
concentrate de uleiuri 
esenţiale în grăsimi, 
în uleiuri stabilizate, 
în ceară sau în 
substanţe similare, 
obţinute prin extracţie 
din flori sau macerare; 
subproduse terpenice 
reziduale de la 
deterpenizarea 
uleiurilor esenţiale; 
ape distilate aromatice 
şi soluţii apoase ale 
uleiurilor esenţiale 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv din materialele 
din altă „grupă”11 a 
acestei poziţii. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi grupă ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

                                                            
11

 O „grupă” este considerată a fi orice parte a poziţiei care este separată prin punct şi virgulă de restul. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
34 

Săpunuri, agenţi de 
suprafaţă organici, 
preparate pentru 
spălat, preparate 
lubrifiante, ceară 
artificială, ceară 
preparată, produse 
pentru întreţinere, 
lumânări şi articole 
similare, paste pentru 
modelare, „ceară 
dentară” şi preparate 
dentare pe bază de 
ipsos; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3403 Preparate lubrifiante 
care conţin mai puţin 
de 70% din greutate 
uleiuri din petrol sau 
din minerale 
bituminoase 

Operaţiuni de rafinare 
şi/sau unul sau mai 
multe tratamente 
specifice12 

sau 

Alte operaţiuni, în 
cadrul cărora toate 
materialele utilizate 
sunt încadrate la o altă 
poziţie decât cea a 
produsului. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3404 Ceară artificială şi 
ceară preparată 

  

                                                            
12 Pentru condiţiile speciale legate de „tratamentele specifice”, a se vedea notele introductive 7.1 şi 7.3. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Pe bază de parafină, 
ceară de petrol, ceară 
obţinută din minerale 
bituminoase, ceară 
din praf de cărbune 
(slack wax) sau din 
reziduuri de parafină 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
următoarele excepţii: 

- uleiuri hidrogenate 
care prezintă 
caracteristicile cerii de 
la poziţia 1516, 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

  - acizi graşi cu 
compoziţie chimică 
nedefinită sau alcooli 
graşi industriali care 
prezintă 
caracteristicile cerii de 
la poziţia 3823 şi 

 

  - materiale de la poziţia 
3404. 

 

  Cu toate acestea, aceste 
materiale pot fi utilizate 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
35 

Substanţe 
albuminoide; produse 
pe bază de amidon 
sau de fecule 
modificate; cleiuri; 
enzime; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

3505 Dextrine şi alte 
amidonuri şi fecule 
modificate (de 
exemplu amidonuri şi 
fecule pregelatinizate 
sau esterificate); 
cleiuri pe bază de 
amidon sau de fecule, 
de dextrine sau de alte 
amidonuri sau fecule 
modificate: 

  

 - Amidonuri şi fecule 
eterificate sau 
esterificate 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3505 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţia 1108 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 3507 Enzime preparate 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 
36 

Pulberi şi explozivi; 
articole de pirotehnie; 
chibrituri; aliaje 
piroforice; materiale 
inflamabile 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex Capitolul 
37 

Produse fotografice 
sau cinematografice; 
cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3701 Plăci şi filme 
fotografice plane, 
sensibilizate, 
neimpresionate, din 
alte materiale decât 
hârtia, cartonul sau 
textilele; filme 
fotografice plane cu 
developare şi revelare 
instantanee, 
sensibilizate, 
neimpresionate, chiar 
în încărcătoare 

  

 - Filme cu developare 
şi revelare 
instantanee pentru 
fotografii în culori, 
în încărcătoare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţiile 3701 şi 3702. 
Cu toate acestea, 
materialele de la poziţia 
3702 pot fi utilizate, cu 
condiţia ca valoarea lor 
totală să nu depăşească 
30 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţiile 3701 şi 3702. 
Cu toate acestea, 
materialele de la 
poziţiile 3701 şi 3702 
pot fi utilizate, cu 
condiţia ca valoarea lor 
totală să nu depăşească 
20 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3702 Pelicule fotografice 
sensibilizate, 
neimpresionate, în 
role, din alte materiale 
decât hârtia, cartonul 
sau textilele; pelicule 
fotografice cu 
developare şi revelare 
instantanee, în role, 
sensibilizate, 
neimpresionate 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţiile 3701 şi 
3702 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

3704 Plăci, pelicule, filme, 
hârtii, cartoane şi 
textile fotografice, 
impresionate, dar 
nedevelopate 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţiile 3701–3704 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex Capitolul 
38 

Produse diverse ale 
industriei chimice; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3801 - Grafit coloidal sub 
formă de suspensie 
în ulei şi grafit 
semicoloidal; paste 
carbonate pentru 
electrozi 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Grafit sub formă de 
paste, constând 
dintr-un amestec de 
grafit şi de uleiuri 
minerale în proporţie 
de peste 30% din 
greutate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţia 3403 nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3803 Ulei de tal rafinat Rafinarea uleiului de tal 
brut 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3805 Esenţe de celuloză 
sulfatată rezultată din 
industria hârtiei, 
epurate 

Epurare prin distilarea 
sau rafinarea esenţelor 
brute de celuloză 
sulfatată rezultată din 
industria hârtiei 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3806 Gume esteri Fabricare din acizi 
rezinici 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3807 Gudron de lemn 
(smoală de gudron de 
lemn) 

Distilarea gudronului 
de lemn 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3808 Insecticide, 
rodenticide, fungicide, 
erbicide, inhibitori de 
germinare şi 
regulatori de creştere 
pentru plante, 
dezinfectanţi şi 
produse similare, 
prezentate în forme 
sau ambalaje pentru 
vânzarea cu 
amănuntul sau ca 
preparate sau ca 
articole (de exemplu, 
panglici, meşe şi 
lumânări cu sulf şi 
hârtie specială contra 
muştelor) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produselor 

 

3809 Agenţi de apretare sau 
finisare, acceleratori 
de vopsire sau de 
fixare a substanţelor 
colorante şi alte 
produse şi preparate 
(de exemplu produse 
pentru scrobit şi 
preparate pentru 
mordansare), de felul 
celor folosite în 
industria textilă, 
industria hârtiei, 
industria pielăriei sau 
în alte industrii 
similare, nedenumite 
şi necuprinse în altă 
parte 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produselor 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3810 Preparate pentru 
decaparea suprafeţei 
metalelor; flux de 
sudură sau de lipire şi 
alte preparate 
auxiliare pentru 
sudarea sau lipirea 
metalelor; paste şi 
pulberi din metale şi 
din alte materiale 
pentru sudură sau 
lipire; preparate de 
tipul celor utilizate 
pentru acoperirea sau 
umplerea electrozilor 
sau a baghetelor de 
sudură; 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produselor 

 

3811 Preparate 
antidetonante, 
inhibitori de oxidare, 
aditivi peptizanţi, 
amelioratori de 
viscozitate, aditivi 
anticorozivi şi alţi 
aditivi preparaţi, 
pentru uleiurile 
minerale (inclusiv 
pentru benzină) sau 
pentru alte lichide 
utilizate în aceleaşi 
scopuri ca şi uleiurile 
minerale 

  

 - Aditivi pentru uleiuri 
lubrifiante care 
conţin uleiuri din 
petrol sau din 
minerale 
bituminoase 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţia 3811 nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3812 Preparate numite 
„acceleratori de 
vulcanizare”; 
plastifianţi compuşi 
pentru cauciuc sau 
materiale plastice 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte; preparate 
antioxidante şi alţi 
stabilizatori compuşi 
pentru cauciuc sau 
materiale plastice 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3813  Preparate şi 
încărcături pentru 
aparate extinctoare; 
grenade şi bombe 
extinctoare 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3814 Solvenţi şi diluanţi 
organici compoziţi, 
nedenumiţi şi 
necuprinşi în altă 
parte; preparate 
concepute pentru 
îndepărtarea lacurilor 
şi vopselelor 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3818 Elemente chimice 
dopate în vederea 
utilizării lor în 
electronică, sub formă 
de discuri, plachete, 
sau forme similare; 
compuşi chimici 
dopaţi în vederea 
utilizării lor în 
electronică 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3819 Lichide pentru frâne 
hidraulice şi alte 
lichide preparate 
pentru transmisii 
hidraulice, care nu 
conţin sau care conţin 
sub 70 % din greutate 
uleiuri de petrol sau 
de minerale 
bituminoase 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3820 Preparate antigel şi 
lichide preparate 
pentru degivrare 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 3821 Medii de cultură 
preparate pentru 
dezvoltarea şi 
păstrarea 
micro-organismelor 
(inclusiv viruşi şi 
micro-organisme 
similare) sau celulelor 
umane, de plante sau 
de animale 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3822 Reactivi de diagnostic 
sau de laborator pe 
orice fel de suport şi 
reactivi de diagnostic 
sau de laborator 
preparaţi, chiar 
prezentaţi pe un 
suport, alţii decât cei 
de la poziţiile 3002 
sau 3006; materiale de 
referinţă certificate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

3823 Acizi graşi 
monocarboxilici 
industriali; uleiuri 
acide de rafinare; 
alcooli graşi 
industriali: 

  

 - Acizi graşi 
monocarboxilici 
industriali, uleiuri 
acide de rafinare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

 - Alcooli graşi 
industriali 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 3823 

 

3824 Lianţi preparaţi pentru 
tipare sau miezuri de 
turnătorie; produse 
chimice şi preparate 
ale industriei chimice 
sau ale industriilor 
conexe (inclusiv cele 
constând din 
amestecuri de produse 
naturale), nedenumite 
şi necuprinse în altă 
parte 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Următoarele 
materiale de la 
această poziţie: 

 

-- Lianţi preparaţi 
pentru tipare sau 
miezuri de 
turnătorie pe bază 
de produse 
răşinoase naturale 

-- Acizi naftenici, 
sărurile lor 
insolubile în apă şi 
esterii lor 

-- Sorbitol, altul decât 
cel de la 
poziţia 2905 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 -- Sulfonaţi de petrol, 
cu excepţia 
sulfonaţilor de 
petrol ai metalelor 
alcaline, ai 
amoniului sau ai 
etanolaminelor; 
acizi sulfonici 
tiofenaţi din uleiuri 
de minerale 
bituminoase şi 
sărurile lor 

-- Schimbători de ioni 

-- Compoziţii 
absorbante pentru 
desăvârşirea vidului 
din tuburile sau 
valvele electrice 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 -- Oxizi de fier 
alcalinizaţi pentru 
purificarea gazelor 

-- Ape amoniacale şi 
amoniac brut 
provenind de la 
epurarea gazului de 
iluminat 

-- Acizi 
sulfonaftenici, 
sărurile lor 
insolubile în apă şi 
esterii lor 

-- Uleiuri de fusel şi 
ulei Dippel 

-- Amestecuri de 
săruri cu anioni 
diferiţi 

-- Paste pe bază de 
gelatină pentru 
reproduceri grafice, 
chiar pe suport de 
hârtie sau de 
materiale textile 

  

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

3901-3915 Materiale plastice sub 
forme primare, 
deşeuri, şpan, talaş şi 
spărturi de materiale 
plastice; cu excepţia 
produselor de la 
poziţiile ex 3907 şi 
3912, pentru care se 
aplică următoarele 
reguli: 

  

 - Produse de 
homopolimerizare de 
adiţie în care un 
singur monomer 
contribuie cu mai 
mult de 99% din 
greutate la conţinutul 
total de polimeri 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 39 utilizate 
nu depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului13 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 39 utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului14 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

                                                            
13

 În cazul produselor compuse din materiale clasificate la poziţiile 3901 - 3906, pe de o parte, şi la poziţiile 3907 - 3911, pe de altă 
parte, această restricţie se aplică numai acelui grup de materiale care sunt predominante din punct de vedere al greutăţii în produs. 

14
 În cazul produselor compuse din materiale clasificate la poziţiile 3901 - 3906, pe de o parte, şi la poziţiile 3907 - 3911, pe de altă 

parte, această restricţie se aplică numai acelui grup de materiale care sunt predominante din punct de vedere al greutăţii în produs. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 3907 - Copolimer obţinut 
din policarbonat şi 
copolimer de 
acrilonitril-butadien-
stiren (ABS) 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, materialele de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului15 

 

 - Poliester  Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 39 utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului şi/sau 
fabricare din 
policarbonat de 
tetrabromo-(bisfenol A) 

 

3912 Celuloză şi derivaţii ei 
chimici, nedenumiţi şi 
necuprinşi în altă 
parte, sub forme 
primare 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul nu depăşeşte 
20 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

                                                            
15

 În cazul produselor compuse din materiale clasificate la poziţiile 3901 - 3906, pe de o parte, şi la poziţiile 3907 - 3911, pe de altă 
parte, această restricţie se aplică numai acelui grup de materiale care sunt predominante din punct de vedere al greutăţii în produs. 
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3916-3921 Semifabricate şi 
articole din materiale 
plastice; cu excepţia 
poziţiilor ex 3916, 
ex 3917, ex 3920 şi 
ex 3921, pentru care 
se aplică următoarele 
reguli: 

  

 - Produse plate, 
prelucrate altfel 
decât la suprafaţă 
sau decupate sub altă 
formă decât pătrată 
sau dreptunghiulară; 
alte produse 
prelucrate mai mult 
decât la suprafaţă 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 39 utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Altele:   

 -- Produse de 
homopolimerizare 
de adiţie în care un 
singur monomer 
contribuie cu mai 
mult de 99% din 
greutate la 
conţinutul total de 
polimeri 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 39 utilizate 
nu depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului16 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

                                                            
16 În cazul produselor compuse din materiale clasificate la poziţiile 3901 - 3906, pe de o parte, şi la poziţiile 3907 - 3911, pe de altă 

parte, această restricţie se aplică numai acelui grup de materiale care sunt predominante din punct de vedere al greutăţii în produs. 
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 -- Altele Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor de la 
capitolul 39 utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului17 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3916 şi 
ex 3917 

Profile şi tuburi Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 3920 - Folii sau pelicule din 
ionomeri 

Fabricare dintr-o sare 
parţială din material 
termoplastic, care este 
un copolimer al etilenei 
şi al acidului metacrilic, 
parţial neutralizat cu 
ioni metalici, în 
principal de zinc şi de 
sodiu 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

                                                            
17 În cazul produselor compuse din materiale clasificate la poziţiile 3901 - 3906, pe de o parte, şi la poziţiile 3907 - 3911, pe de altă 

parte, această restricţie se aplică numai acelui grup de materiale care sunt predominante din punct de vedere al greutăţii în produs. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Folii din celuloză 
regenerată, din 
poliamide sau din 
polietilenă 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul nu depăşeşte 
20 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

ex 3921 Benzi metalizate din 
material plastic 

Fabricare din benzi de 
poliester de mare 
transparenţă, cu o 
grosime mai mică de 23 
microni18 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

3922-3926 Articole din materiale 
plastice 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
40 

Cauciuc şi articole din 
cauciuc; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 4001 Plăci din crep pentru 
tălpi de încălţăminte 

Laminarea foilor de 
cauciuc natural 

 

4005 Cauciuc amestecat, 
nevulcanizat, sub 
forme primare sau în 
plăci, foi sau benzi 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate, 
cu excepţia cauciucului 
natural, nu depăşeşte 
50 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

                                                            
18

 Următoarele benzi sunt considerate ca fiind de mare transparenţă: benzile a căror opacitate optică, măsurată conform ASTM-D 1003-
16 cu instrumentul Gardner de măsurat opacitatea (factor de opacitate), este sub 2 %. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

4012 Anvelope pneumatice 
reşapate sau uzate, din 
cauciuc; bandaje, 
benzi de rulare 
amovibile pentru 
anvelope şi „flapsuri”, 
din cauciuc 

  

 - Anvelope 
pneumatice reşapate, 
bandaje pline sau 
cave, din cauciuc 

Reşaparea anvelopelor 
uzate 

 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţiile 4011 şi 
4012 

 

ex 4017 Articole din cauciuc 
durificat 

Fabricare din cauciuc 
durificat 

 

ex Capitolul 
41 

Piei brute (altele decât 
pieile cu blană) şi piei 
finite; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 4102 Piei brute de ovine 
epilate sau fără lână 

Îndepărtarea lânii de pe 
pieile de ovine cu lână 

 

4104-4106 Piei tăbăcite sau 
semifinite şi piei 
epilate, chiar 
şpăltuite, dar fără alte 
prelucrări 

Retăbăcirea pieilor 
tăbăcite 

sau 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

4107, 4112 
şi 4113 

Piei prelucrate după 
tăbăcire sau după 
uscare şi piei 
pergamentate, epilate, 
chiar şpăltuite, altele 
decât cele de la 
poziţia 4114 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţiile 4104-4113 

 

ex 4114 Piei lăcuite sau lăcuite 
stratificate; piei 
metalizate 

Fabricare din materiale 
de la poziţiile 4104–
4106, 4107, 4112 sau 
4113, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 
42 

Obiecte din piele; 
articole de curelărie 
sau de şelărie; articole 
de voiaj, bagaje de 
mână şi articole 
similare; articole din 
intestine de animale 
(altele decât cele de la 
viermii de mătase) 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
43 

Blănuri şi blănuri 
artificiale; articole din 
acestea; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 4302 Blănuri tăbăcite sau 
apretate, asamblate: 

  

 - în formă de pătrat, 
dreptunghi, trapez, 
cruce şi forme 
similare 

Albire sau vopsire, pe 
lângă tăierea şi 
asamblarea blănurilor 
tăbăcite sau apretate, 
neasamblate 
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 - Altele Fabricare din blănuri 
tăbăcite sau apretate 
neasamblate 

 

4303 Articole de 
îmbrăcăminte, 
accesorii de 
îmbrăcăminte şi alte 
articole din blană 

Fabricare din blănuri 
tăbăcite sau apretate, 
neasamblate de la 
poziţia 4302 

 

ex Capitolul 
44 

Lemn, cărbune de 
lemn şi articole din 
lemn; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 4403 Lemn brut ecarisat Fabricare din lemn 
brut, chiar cojit sau 
simplu degroşat 

 

ex 4407 Lemn tăiat sau 
despicat longitudinal, 
tranşat sau derulat, 
geluit, şlefuit sau lipit 
prin îmbinare cap la 
cap, cu o grosime de 
peste 6 mm 

Geluire, şlefuire sau 
lipire prin îmbinare cap 
la cap 

 

ex 4408 Foi pentru furnir 
(inclusiv cele obţinute 
prin tranşarea 
lemnului stratificat) şi 
foi pentru placaj, cu o 
grosime de maximum 
6 mm, geluite, şi alt 
lemn tăiat 
longitudinal, tranşat 
sau derulat, cu o 
grosime de maximum 
6 mm, geluit, şlefuit 
sau lipit prin îmbinare 
cap la cap 

Îmbinare laterală, 
geluire, şlefuire sau 
lipire prin îmbinare cap 
la cap 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 4409 Lemn profilat în 
lungul unuia sau mai 
multor canturi, feţe 
sau capete, chiar 
geluit, şlefuit sau lipit 
prin îmbinare cap la 
cap: 

  

 - Şlefuit sau lipit prin 
îmbinare cap la cap 

Şlefuire sau lipire prin 
îmbinare cap la cap 

 

 - Baghete şi muluri Transformare în 
baghete sau muluri 

 

ex 4410 - 
ex 4413 

Baghete şi muluri 
pentru mobilă, rame, 
decoraţiuni interioare, 
magistrale electrice şi 
alte articole similare 

Transformare în 
baghete sau muluri 

 

ex 4415 Lăzi, lădiţe, coşuri, 
cilindri şi ambalaje 
similare din lemn 

Fabricare din panouri 
netăiate pe dimensiune 

 

ex 4416 Butoaie, cuve, putini 
şi alte produse de 
dogărie şi părţile lor, 
din lemn, inclusiv 
doagele 

Fabricare din lemn 
pentru doage, chiar 
tăiat cu ferăstrăul pe 
cele două feţe 
principale, dar 
neprelucrat altfel 

 

ex 4418 - Lucrări de tâmplărie 
şi piese de dulgherie 
pentru construcţii 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, pot fi utilizate 
panouri celulare de 
lemn şi şindrile 
(„shingles” şi „shakes”) 

 

 - Baghete şi muluri Transformare în 
baghete sau muluri 
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ex 4421 Lemn prelucrat pentru 
chibrituri; cuie de 
lemn pentru 
încălţăminte 

Fabricare din lemn de 
la oricare poziţie, cu 
excepţia lemnului 
profilat de la poziţia 
4409 

 

ex Capitolul 
45 

Plută şi articole din 
plută; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

4503 Articole din plută 
naturală 

Fabricare din plută de 
la poziţia 4501 

 

Capitolul 
46 

Articole din 
împletituri de fibre 
vegetale sau din 
nuiele 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

Capitolul 
47 

Pastă din lemn sau din 
alte materiale fibroase 
celulozice; hârtie sau 
carton reciclabile 
(deşeuri 
şi maculatură) 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
48 

Hârtie şi carton; 
articole din pastă de 
celuloză, din hârtie 
sau din carton; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 4811 Hârtie şi carton 
simplu liniate, tip 
dictando sau 
matematică 

Fabricare pe bază de 
materiale folosite la 
fabricarea hârtiei din 
capitolul 47 
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4816 Hârtii carbon, hârtii 
denumite 
„autocopiante” şi alte 
hârtii copiative (altele 
decât cele de la 
poziţia 4809), hârtii 
stencil şi plăci offset, 
din hârtie, chiar 
ambalate în cutii 

Fabricare pe bază de 
materiale folosite la 
fabricarea hârtiei din 
capitolul 47 

 

4817 Plicuri, hârtie în 
formă de plicuri, cărţi 
poştale neilustrate şi 
cărţi poştale pentru 
corespondenţă, din 
hârtie sau carton; 
cutii, mape şi articole 
similare, din hârtie 
sau carton, care conţin 
un set de articole 
pentru corespondenţă 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 4818 Hârtie igienică Fabricare pe bază de 
materiale folosite la 
fabricarea hârtiei din 
capitolul 47 

 

ex 4819 Cutii, saci, pungi, 
cornete şi alte 
ambalaje din hârtie, 
carton, vată de 
celuloză sau straturi 
subţiri din fibre 
celulozice; 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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ex 4820 Blocuri de hârtie 
pentru scrisori 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 4823 Alte hârtii, cartoane, 
vată de celuloză şi 
straturi subţiri din 
fibre celulozice, 
decupate la 
dimensiune; 

Fabricare pe bază de 
materiale folosite la 
fabricarea hârtiei din 
capitolul 47 

 

ex Capitolul 
49 

Cărţi, ziare, imagini 
imprimate şi alte 
produse ale industriei 
de imprimare; 
manuscrise, texte 
dactilografiate şi 
schiţe sau planuri; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

4909 Cărţi poştale 
imprimate sau 
ilustrate; cărţi poştale 
cu felicitări sau 
mesaje personale, 
chiar ilustrate, cu sau 
fără plicuri, garnituri 
sau aplicaţii 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţiile 4909 şi 
4911 

 

4910 Calendare de orice 
fel, imprimate, 
inclusiv calendare cu 
file detaşabile 

  



RO   98  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

 - Calendare numite 
„perpetue” sau 
calendare al căror 
bloc interschimbabil 
este montat pe un 
suport care nu este 
din hârtie sau din 
carton 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţiile 4909 şi 
4911 

 

ex Capitolul 
50 

Mătase; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 5003 Deşeuri de mătase 
(inclusiv gogoşi 
nedepănabile, deşeuri 
de fire şi 
destrămătură) 

Cardare sau pieptănare 
a deşeurilor de mătase 
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5004-
ex 5006 

Fire de mătase sau din 
deşeuri de mătase 

Fabricare din19: 

- mătase brută sau 
deşeuri de mătase, 
cardate sau pieptănate 
sau altfel prelucrate 
pentru filare, 

- alte fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate sau altfel 
prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5007 Ţesături din mătase 
sau din deşeuri de 
mătase 

  

 - Care conţin fire din 
cauciuc 

Fabricare din fire 
simple20 

 

 - Altele Fabricare din21: 

 

 

                                                            
19 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
20

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
21 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

  - fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau  

- hârtie 

sau 

 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

ex Capitolul 
51 

Lână, păr fin sau 
grosier de animale; 
fire şi ţesături din păr 
de cal; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 



RO   101  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

5106-5110 Fire din lână, din păr 
fin sau grosier de 
animale sau din păr de 
cal 

Fabricare din22: 

- mătase brută sau 
deşeuri de mătase, 
cardate sau pieptănate 
sau altfel prelucrate 
pentru filare, 

- fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5111-5113 Ţesături din lână, din 
păr fin sau grosier de 
animale sau din păr de 
cal: 

  

 - Care conţin fire din 
cauciuc 

Fabricare din fire 
simple23 

 

 - Altele Fabricare din24: 

 

 

                                                            
22 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
23

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
24 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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  - fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau  

- hârtie 

sau 

 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5% 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

ex Capitolul 
52 

Bumbac; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 



RO   103  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

5204-5207 Aţă de cusut şi fire 
din bumbac 

Fabricare din25: 

- mătase brută sau 
deşeuri de mătase, 
cardate sau pieptănate 
sau altfel prelucrate 
pentru filare, 

- fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5208-5212 Ţesături din bumbac:   

 - Care conţin fire din 
cauciuc 

Fabricare din fire 
simple26 

 

 - Altele Fabricare din27: 

 

 

                                                            
25 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
26

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
27 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

  - fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- hârtie 

sau 

 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

ex Capitolul 
53 

Alte fibre textile 
vegetale; fire din 
hârtie şi ţesături din 
fire de hârtie; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 



RO   105  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

5306-5308 Fire din alte fibre 
textile vegetale; fire 
din hârtie 

Fabricare din28: 

- mătase brută sau 
deşeuri de mătase, 
cardate sau pieptănate 
sau altfel prelucrate 
pentru filare, 

- fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5309-5311 Ţesături din alte fibre 
textile vegetale; 
ţesături din fire de 
hârtie 

  

 - Care conţin fire din 
cauciuc 

Fabricare din fire 
simple29 

 

                                                            
28 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
29

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare din30: 

- fire din nucă de cocos, 

- fire din iută, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau  

- hârtie 

sau 

 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

                                                            
30 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

5401-5406 Fire, monofilamente 
şi fire din filamente 
sintetice sau artificiale 

Fabricare din31: 

- mătase brută sau 
deşeuri de mătase, 
cardate sau pieptănate 
sau altfel prelucrate 
pentru filare, 

- fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5407 şi 
5408 

Ţesături din fire de 
filamente sintetice sau 
artificiale: 

  

 - Care conţin fire din 
cauciuc 

Fabricare din fire 
simple32 

 

 - Altele Fabricare din33: 

 

 

                                                            
31 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
32

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
33 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

  - fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- hârtie 

sau 

 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

5501-5507 Fibre sintetice sau 
artificiale discontinue 

Fabricare din materiale 
chimice sau pastă 
textilă 
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(1) (2) (3) sau (4) 

5508-5511 Fire şi aţă de cusut 
din fibre sintetice sau 
artificiale discontinue 

Fabricare din34: 

- mătase brută sau 
deşeuri de mătase, 
cardate sau pieptănate 
sau altfel prelucrate 
pentru filare, 

- fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5512-5516 Ţesături din fibre 
sintetice sau artificiale 
discontinue: 

  

 - Care conţin fire din 
cauciuc 

Fabricare din fire 
simple35 

 

                                                            
34 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
35

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare din36: 

- fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- hârtie 

sau 

 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

                                                            
36 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
56 

Vată, pâslă şi 
materiale neţesute; 
fire speciale; sfori, 
funii, frânghii şi 
articole din acestea; 
cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din37: 

- fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5602 Pâslă, chiar 
impregnată, 
îmbrăcată, acoperită 
sau stratificată 

  

 - Pâslă compactizată 
cu plăci cu ace 

Fabricare din38: 

- fibre naturale sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

Cu toate acestea: 

 

                                                            
37 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
38 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

  - filamentele din 
polipropilenă de la 
poziţia 5402, 

- fibrele din 
polipropilenă de la 
poziţia 5503 sau 5506 
sau 

- filamentele din 
polipropilenă de la 
poziţia 5501, 

din care fiecare fibră 
sau fiecare filament 
constitutiv măsoară, în 
toate cazurile, sub 9 
decitex, pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Altele Fabricare din39: 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue 
obţinute din cazeină 
sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

                                                            
39 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

5604 Fire şi corzi din 
cauciuc, acoperite cu 
materiale textile; fire 
textile, benzi şi forme 
similare de la 
poziţia 5404 sau 
5405, impregnate, 
îmbrăcate, acoperite 
sau învelite cu 
cauciuc sau material 
plastic: 

  

 - Fire şi corzi din 
cauciuc, acoperite cu 
materiale textile 

Fabricare din fire sau 
corzi din cauciuc, 
neacoperite cu 
materiale textile 

 

 - Altele Fabricare din40: 

- fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

                                                            
40 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

5605 Fire metalizate, chiar 
„îmbrăcate”, 
constituite din fire 
textile, benzi sau 
forme similare de la 
poziţia 5404 sau 
5405, combinate cu 
metal sub formă de 
fire, benzi sau 
pulbere, sau acoperite 
cu metal 

Fabricare din41: 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

5606 Fire „îmbrăcate”, 
benzi şi forme 
similare de la 
poziţia 5404 sau 
5405, „îmbrăcate”, 
altele decât cele de la 
poziţia 5605 şi altele 
decât firele de păr de 
cal „îmbrăcate”); fire 
tip chenille 
(„omidă”); fire „cu 
bucleuri” 

Fabricare din42: 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă sau 

- materiale pentru 
fabricarea hârtiei 

 

Capitolul 
57 

Covoare şi alte 
acoperitoare de podea 
din materiale textile 

  

                                                            
41 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
42 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Din pâslă 
compactizată cu 
plăci cu ace 

Fabricare din43: 

- fibre naturale sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

Cu toate acestea: 

 

  - filamentele din 
polipropilenă de la 
poziţia 5402, 

- fibrele din 
polipropilenă de la 
poziţia 5503 sau 5506 
sau 

- filamentele din 
polipropilenă de la 
poziţia 5501, 

din care fiecare fibră 
sau fiecare filament 
constitutiv măsoară, în 
toate cazurile, sub 9 
decitex, pot fi utilizate, 
cu condiţia ca valoarea 
lor totală să nu 
depăşească 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Ţesătura de iută poate 
fi utilizată ca suport 

 

                                                            
43 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Din alte tipuri de 
pâslă 

Fabricare din44: 

- fibre naturale, 
necardate sau 
nepieptănate şi nici 
altfel prelucrate pentru 
filare, 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

 - Altele Fabricare din45: 

- fire din nucă de cocos 
sau de iută, 

- fire din filamente 
sintetice sau 
artificiale, 

- fibre naturale sau 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate şi 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate pentru 
filare 

Ţesătura de iută poate 
fi utilizată ca suport 

 

ex Capitolul 
58 

Ţesături speciale; 
ţesături cu smocuri; 
dantele; tapiserii; 
pasmanterii; broderii; 
cu excepţia 
următoarelor: 

  

 - combinate cu fir din 
cauciuc 

Fabricare din fire 
simple46 

 

                                                            
44 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
45 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
46

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare din47: 

 

 

  - fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate, 
nepieptănate, nici 
prelucrate altfel pentru 
filare sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

sau 

 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

                                                            
47 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

5805 Tapiserii ţesute 
manual (de tip 
Gobelin, Flandra, 
Aubusson, Beauvais 
şi similare) şi tapiserii 
cu acul (de exemplu, 
cu punct mic, cu 
cruciuliţe), chiar 
confecţionate 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

5810 Broderii sub formă de 
bucăţi, benzi sau 
motive decorative 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

5901 Ţesături acoperite cu 
clei sau cu substanţe 
amilacee, de tipul 
celor utilizate în 
legătorie, cartonaj, ca 
materiale de acoperire 
sau pentru utilizări 
similare; pânze de 
calc sau transparente 
pentru desen; pânze 
pregătite pentru 
pictură; pânze 
pregătite pentru 
pictură; vatir şi 
ţesături similare 
pentru confecţionarea 
pălăriilor 

Fabricare din fire  
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(1) (2) (3) sau (4) 

5902 Ţesături cord pentru 
anvelope din fire de 
mare rezistenţă din 
nailon sau din alte 
poliamide, din 
poliesteri sau viscoză 

  

 - Cu un conţinut de 
materiale textile de 
maximum 90 % din 
greutate 

Fabricare din fire  

 - Altele Fabricare din materiale 
chimice sau pastă 
textilă 

 

5903 Ţesături impregnate, 
îmbrăcate sau 
acoperite cu material 
plastic sau stratificate 
cu material plastic, 
altele decât cele de la 
poziţia 5902 

Fabricare din fire 

sau 

Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

5904 Linoleum, chiar 
decupat; acoperitoare 
de podea constând 
dintr-o îmbrăcare sau 
o acoperire aplicată pe 
un suport textil, chiar 
decupate 

Fabricare din fire48  

5905 Tapet din materiale 
textile 

  

 - Impregnate, 
îmbrăcate sau 
acoperite cu cauciuc, 
cu materiale plastice 
sau cu alte materiale, 
sau stratificate cu 
cauciuc, materiale 
plastice sau alte 
materiale  

Fabricare din fire  

 - Altele Fabricare din49: 

 

 

  - fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate, 
nepieptănate, nici 
prelucrate altfel pentru 
filare sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

sau 

 

                                                            
48

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
49 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

  Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

5906 Ţesături cauciucate, 
altele decât cele de la 
poziţia 5902: 

  

 - Materiale tricotate 
sau croşetate 

Fabricare din50: 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate, 
nepieptănate, nici 
prelucrate altfel pentru 
filare sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

 - Alte ţesături din fire 
din filamente 
sintetice, conţinând 
materiale textile în 
proporţie de minim 
90 % 

Fabricare din materiale 
chimice 

 

                                                            
50 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare din fire  

5907 Alte ţesături 
impregnate, îmbrăcate 
sau acoperite; pânze 
pictate pentru 
decoruri de teatru, 
decoruri pentru 
studiouri sau pentru 
utilizări similare 

Fabricare din fire 

sau 

Imprimare însoţită de 
cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea ţesăturilor 
neimprimate utilizate să 
nu depăşească 47,5 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

5908 Fitile textile ţesute, 
împletite sau tricotate, 
pentru lămpi, lămpi 
de gătit, brichete, 
lumânări sau articole 
similare; manşoane 
pentru lămpi cu 
incandescenţă şi 
tricoturi tubulare, care 
servesc la fabricarea 
acestora, chiar 
impregnate: 

  

 - Manşoane pentru 
lămpi cu 
incandescenţă, 
impregnate 

Fabricare din tricoturi 
tubulare 

 



RO   123  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

5909-5911 Articole textile pentru 
utilizări tehnice 

  

 - Discuri şi coroane de 
polizat, altele decât 
cele din pâslă, de la 
poziţia 5911 

Fabricare din fire sau 
deşeuri de ţesături sau 
zdrenţe de la poziţia 
6310 

 

 - Ţesături de tipul 
celor utilizate în mod 
obişnuit la fabricarea 
hârtiei sau pentru 
alte utilizări tehnice, 
dublate cu pâslă sau 
nu, chiar impregnate 
sau îmbrăcate, 
tubulare sau fără 
capăt, cu urzeală 
şi/sau băteală simplă 
sau multiplă, sau 
ţesute plat, cu 
urzeală şi/sau băteală 
multiplă de la poziţia 
5911 

Fabricare din51: 

- fire din nucă de cocos, 

- următoarele materiale: 

-- fire de 
politetrafluoretilenă52

, 

-- fire de poliamidă, 
răsucite şi îmbrăcate, 
impregnate sau 
acoperite cu răşină 
fenolică, 

-- fire din fibre textile 
sintetice de 
poliamidă aromatică, 
obţinute prin 
policondensarea 
meta-fenilendiaminei 
şi a acidului izoftalic, 

 

                                                            
51 Pentru condiţiile speciale legate de produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
52

 Utilizarea acestui material este limitată la fabricarea ţesăturilor de tipul celor utilizate la maşinile de fabricare a hârtiei. 
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  -- monofire de 
politetrafluoretilenă53

, 

-- fire din fibre textile 
sintetice din poli-(p-
fenilentereftalamidă), 

-- fire din fibre de 
sticlă, îmbrăcate cu 
răşini fenolice şi 
„îmbrăcate” cu fire 
acrilice54, 

 

  -- monofilamente de 
copoliester dintr-un 
poliester şi o răşină 
de acid tereftalic şi 
1,4-
ciclohexandietanol şi 
acid izoftalic, 

-- fibre naturale, 

-- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue 
necardate, 
nepieptănate, nici 
altfel prelucrate 
pentru filare sau 

-- materiale chimice 
sau pastă textilă 

 

                                                            
53

 Utilizarea acestui material este limitată la fabricarea ţesăturilor de tipul celor utilizate la maşinile de fabricare a hârtiei. 
54

 Utilizarea acestui material este limitată la fabricarea ţesăturilor de tipul celor utilizate la maşinile de fabricare a hârtiei. 
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 - Altele Fabricare din55: 

- fire din nucă de cocos, 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate, 
nepieptănate, nici 
prelucrate altfel pentru 
filare sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

Capitolul 
60 

Materiale tricotate sau 
croşetate 

Fabricare din56: 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate, 
nepieptănate, nici 
prelucrate altfel pentru 
filare sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

Capitolul 
61 

Îmbrăcăminte şi 
accesorii de 
îmbrăcăminte tricotate 
sau croşetate: 

  

                                                            
55 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
56 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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 - Obţinute prin 
coaserea sau prin 
asamblarea în alt 
mod a două sau mai 
multe bucăţi de 
ţesături tricotate sau 
croşetate care au fost 
croite sau obţinute 
direct în formă 

Fabricare din fire5758  

 - Altele  Fabricare din59: 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate, 
nepieptănate, nici 
prelucrate altfel pentru 
filare sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

ex Capitolul 
62 

Îmbrăcăminte şi 
accesorii de 
îmbrăcăminte, altele 
decât cele tricotate 
sau croşetate; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din fire6061  

                                                            
57

 A se vedea nota introductivă 6. 
58

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
59 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
60

 A se vedea nota introductivă 6. 
61

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
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ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 şi 
ex 6211 

Îmbrăcăminte pentru 
femei, fete şi sugari şi 
alte accesorii de 
îmbrăcăminte pentru 
sugari, brodate 

Fabricare din fire62 

sau 

Fabricare din ţesături 
nebrodate, cu condiţia 
ca valoarea acestora să 
nu depăşească 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului63 

 

ex 6210 şi 
ex 6216 

Echipamente ignifuge 
din ţesături acoperite 
cu o folie de poliester 
aluminizat 

Fabricare din fire64 

sau 

Fabricare din materiale 
neîmbrăcate a căror 
valoare nu depăşeşte 
40 % din preţul franco 
fabrică al produsului65 

 

6213 şi 
6214 

Batiste, şaluri, eşarfe, 
fulare, mantile, 
voaluri, voalete şi 
articole similare 

  

 - Brodate Fabricare din fire 
simple nealbite66

 
67 

sau 

Fabricare din ţesături 
nebrodate, cu condiţia 
ca valoarea acestora să 
nu depăşească 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului68 

 

                                                            
62

 A se vedea nota introductivă 6. 
63

 A se vedea nota introductivă 6. 
64

 A se vedea nota introductivă 6. 
65

 A se vedea nota introductivă 6. 
66

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
67

 A se vedea nota introductivă 6. 
68

 A se vedea nota introductivă 6. 
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 - Altele Fabricare din fire 
simple nealbite69

 
70 

sau 

 

  Confecţionare urmată 
de imprimare însoţită 
de cel puţin două 
operaţiuni de pregătire 
sau de finisare (de 
exemplu: spălare, 
albire, mercerizare, 
termofixare, scămoşare, 
calandrare, tratare 
anticontracţie, finisare 
permanentă, decatare, 
impregnare, repasare şi 
nopare), cu condiţia ca 
valoarea tuturor 
mărfurilor neimprimate 
de la poziţiile 6213 şi 
6214 utilizate să nu 
depăşească 47,5 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

6217 Alte accesorii 
confecţionate de 
îmbrăcăminte; părţi 
de îmbrăcăminte sau 
de accesorii de 
îmbrăcăminte, altele 
decât cele de la 
poziţia 6212 

  

                                                            
69

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
70

 A se vedea nota introductivă 6. 
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 - Brodate Fabricare din fire71 

sau 

Fabricare din ţesături 
nebrodate, cu condiţia 
ca valoarea acestora să 
nu depăşească 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului72 

 

 

 - Echipamente 
ignifuge din ţesături 
acoperite cu o folie 
de poliester 
aluminizat 

Fabricare din fire73 

sau 

Fabricare din materiale 
neîmbrăcate a căror 
valoare nu depăşeşte 
40 % din preţul franco 
fabrică al produsului74 

 

 - Inserţii pentru gulere 
şi manşete, decupate 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Altele Fabricare din fire75  

                                                            
71

 A se vedea nota introductivă 6. 
72 A se vedea nota introductivă 6. 
73

 A se vedea nota introductivă 6. 
74

 A se vedea nota introductivă 6. 
75

 A se vedea nota introductivă 6. 
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ex Capitolul 
63 

Alte articole textile 
confecţionate; seturi; 
îmbrăcăminte purtată 
sau uzată şi articole 
textile purtate sau 
uzate; zdrenţe; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

6301-6304 Pături, pleduri, 
lenjerie de pat etc.; 
transperante etc.; alte 
stofe de mobilă: 

  

 - Din pâslă, din 
materiale neţesute 

Fabricare din76: 

- fibre naturale sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

 - Altele:   

 -- Brodate Fabricare din fire 
simple nealbite77

 
78 

sau 

Fabricare din ţesături 
nebrodate (altele decât 
cele tricotate sau 
croşetate), cu condiţia 
ca valoarea ţesăturilor 
nebrodate utilizate să 
nu depăşească 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 -- Altele Fabricare din fire 
simple nealbite79

 
80 

 

                                                            
76 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
77

 A se vedea nota introductivă 6. 
78

 Pentru articolele tricotate sau croşetate, neelastice sau necauciucate, obţinute prin asamblarea sau coaserea unor bucăţi de ţesături 
tricotate sau croşetate (croite sau obţinute direct în formă), a se vedea nota introductivă 6. 

79
 A se vedea nota introductivă 6. 

80
 Pentru articolele tricotate sau croşetate, neelastice sau necauciucate, obţinute prin asamblarea sau coaserea unor bucăţi de ţesături 

tricotate sau croşetate (croite sau obţinute direct în formă), a se vedea nota introductivă 6. 
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6305 Saci şi săculeţe pentru 
ambalarea mărfurilor 

Fabricare din81: 

- fibre naturale, 

- fibre sintetice sau 
artificiale discontinue, 
necardate, 
nepieptănate, nici 
prelucrate altfel pentru 
filare sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

6306 Prelate, storuri pentru 
exterior şi umbrare; 
corturi; vele pentru 
ambarcaţiuni, planşe 
cu vele, cărucioare cu 
velă; articole de 
camping 

  

 - Din materiale 
neţesute 

Fabricare din82 83: 

- fibre naturale sau 

- materiale chimice sau 
pastă textilă 

 

 - Altele Fabricare din fire 
simple nealbite84

 
85 

 

6307 Alte articole 
confecţionate, 
inclusiv tipare de 
îmbrăcăminte 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

                                                            
81 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
82

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
83

 A se vedea nota introductivă 6. 
84

 Pentru condiţiile speciale privind produsele confecţionate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 5. 
85

 A se vedea nota introductivă 6. 
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6308 Seturi compuse din 
bucăţi de ţesături şi 
din fire, cu sau fără 
accesorii, pentru 
confecţionarea 
covoarelor, 
tapiseriilor, feţelor de 
masă sau a 
prosoapelor brodate 
sau a articolelor 
textile similare, 
condiţionate pentru 
vânzarea cu 
amănuntul 

Fiecare articol din set 
trebuie să respecte 
norma care i s-ar aplica 
dacă nu ar face parte 
din setul respectiv. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate articole 
neoriginare, cu condiţia 
ca valoarea lor totală să 
nu depăşească 15 % din 
preţul franco fabrică al 
setului 

 

ex Capitolul 
64 

Încălţăminte, ghetre şi 
articole similare; părţi 
ale acestor articole; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia asamblărilor 
formate din feţe de 
încălţăminte fixate pe 
primele tălpi (tălpi 
interioare) sau pe alte 
părţi interioare de la 
poziţia 6406 

 

6406 Părţi de încălţăminte 
(inclusiv feţele, chiar 
fixate pe tălpi, altele 
decât tălpile 
exterioare); tălpi 
interioare detaşabile, 
branţuri şi articole 
similare detaşabile; 
ghetre, jambiere şi 
articole similare şi 
părţi ale acestora 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
65 

Obiecte de acoperit 
capul şi părţi ale 
acestora; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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6505 

 

Pălării şi alte articole 
pentru acoperit capul, 
tricotate sau croşetate, 
confecţionate din 
dantelă, pâslă sau alte 
produse textile, sub 
formă de una sau mai 
multe bucăţi (dar nu 
din benzi), chiar 
căptuşite sau 
împodobite; plase şi 
fileuri pentru păr din 
orice material, chiar 
căptuşite sau 
împodobite 

Fabricare din fire sau 
fibre textile86 

 

ex Capitolul 
66 

Umbrele de ploaie, 
umbrele de soare, 
bastoane, bastoane-
scaun, bice, cravaşe şi 
părţi ale acestora; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

6601 Umbrele de ploaie, 
umbrele de soare 
(inclusiv umbrele-
baston, umbrele de 
grădină şi articole 
similare) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 
67 

Pene şi puf prelucrate 
şi articole din pene 
sau din puf; flori 
artificiale; articole din 
păr uman 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
68 

Articole din piatră, 
ipsos, ciment, azbest, 
mică sau din materiale 
similare; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

                                                            
86

 A se vedea nota introductivă 6. 
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ex 6803 Articole din ardezie 
naturală sau din 
ardezie aglomerată 
(ardezină) 

Fabricare din ardezie 
prelucrată 

 

ex 6812 Articole din azbest; 
articole din 
amestecuri pe bază de 
azbest sau din 
amestecuri pe bază de 
azbest şi carbonat de 
magneziu 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie 

 

ex 6814 Articole din mică, 
inclusiv mică 
aglomerată sau 
reconstituită, pe 
suport de hârtie, de 
carton sau din alte 
materiale 

Fabricare din mică 
prelucrată (inclusiv 
mică aglomerată sau 
reconstituită) 

 

Capitolul 
69 

Produse ceramice Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
70 

Sticlă şi articole din 
sticlă; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 7003, 
ex 7004 şi 
ex 7005  

Sticlă cu strat 
nereflectorizant 

Fabricare din materiale 
de la poziţia 7001 
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7006 Sticlă de la poziţiile 
7003, 7004 sau 7005, 
curbată, bizotată 
(tăiată oblic), gravată, 
perforată, emailată 
sau altfel prelucrată, 
dar neînrămată şi 
necombinată cu alte 
materiale: 

  

 - Plăci din sticlă 
(substraturi) 
acoperite cu un strat 
subţire de dielectric, 
semiconductoare în 
conformitate cu 
standardele SEMII87 

Fabricare din plăci de 
sticlă neacoperite 
(substraturi) de la 
poziţia 7006 

 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la poziţia 7001 

 

7007 Sticlă securit, 
constând din sticlă 
călită sau formată din 
foi lipite (stratificată) 

Fabricare din materiale 
de la poziţia 7001 

 

7008 Sticlă izolantă cu 
straturi multiple 

Fabricare din materiale 
de la poziţia 7001 

 

7009 Oglinzi din sticlă, 
chiar înrămate, 
inclusiv oglinzile 
retrovizoare 

Fabricare din materiale 
de la poziţia 7001 

 

                                                            
87

 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institutul de Echipamente Semiconductoare şi Materiale). 
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7010 Damigene, sticle, 
baloane, borcane, 
căni, ambalaje 
tubulare, fiole şi alte 
recipiente, din sticlă, 
folosite pentru 
transport sau 
ambalare; recipiente 
din sticlă pentru 
conserve; dopuri, 
capace şi alte 
dispozitive de 
închidere, din sticlă 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

sau 

Tăierea obiectelor din 
sticlă, cu condiţia ca 
valoarea totală a 
obiectului de sticlă 
netăiat să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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7013 Obiecte din sticlă 
pentru servicii de 
masă, pentru 
bucătărie, toaletă, 
birou, pentru 
decorarea locuinţelor 
sau pentru utilizări 
similare, altele decât 
cele de la poziţiile 
7010 sau 7018 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

sau 

Tăierea obiectelor din 
sticlă, cu condiţia ca 
valoarea totală a 
obiectului de sticlă 
netăiat să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

sau 

Decorarea manuală (cu 
excepţia serigrafiei) a 
obiectelor din sticlă 
suflate manual, cu 
condiţia ca valoarea 
totală a sticlei suflate 
manual să nu 
depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 7019 Articole (cu excepţia 
firelor) din fibre de 
sticlă 

Fabricare din : 

- şuviţe, semitort 
(rovings) şi fire, 
necolorate, tăiate sau 
nu sau 

- vată de sticlă 
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ex Capitolul 
71 

Perle naturale sau de 
cultură, pietre 
preţioase sau 
semipreţioase, metale 
preţioase, metale 
placate sau dublate cu 
metale preţioase şi 
articole din aceste 
materiale; imitaţii de 
bijuterii; monede; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 7101 Perle naturale sau de 
cultură, asortate şi 
înşirate temporar 
pentru facilitarea 
transportului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 7102, 
ex 7103 şi 
ex 7104 

Pietre preţioase sau 
semipreţioase 
prelucrate (naturale, 
artificiale sau 
reconstituite) 

Fabricare din pietre 
preţioase sau 
semipreţioase 
neprelucrate 

 

7106, 7108 
şi 7110 

Metale preţioase:   
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 - Sub formă brută Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţiile 7106, 7108 şi 
7110 

sau 

Separare electrolitică, 
termică sau chimică a 
metalelor preţioase de 
la poziţia 7106, 7108 
sau 7110 

sau 

Alierea metalelor 
preţioase de la poziţia 
7106, 7108 sau 7110, 
între ele sau cu metale 
comune 

 

 - Semiprelucrate sau 
sub formă de pulbere 

Fabricare din metale 
preţioase sub formă 
brută 

 

ex 7107, 
ex 7109 şi 
ex 7111 

Metale placate sau 
dublate cu metale 
preţioase, 
semiprelucrate 

Fabricare din metale 
placate sau dublate cu 
metale preţioase sub 
formă brută 

 

7116 Articole din perle 
naturale sau de 
cultură, din pietre 
preţioase sau 
semipreţioase 
naturale, artificiale 
sau reconstituite 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

7117 Imitaţii de bijuterii Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

sau 

 

  Fabricare din părţi din 
metale comune, 
neaurite, neargintate şi 
neplatinate, cu condiţia 
ca valoarea tuturor 
materialelor utilizate să 
nu depăşească 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
72 

Fontă, fier şi oţel; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

7207 Semifabricate din fier 
sau din oţeluri 
nealiate 

Fabricare din materiale 
de la poziţia 7201, 
7202, 7203, 7204 sau 
7205 

 

7208-7216 Produse laminate 
plate, bare şi tije, 
profiluri din fier sau 
din oţeluri nealiate 

Fabricare din lingouri 
sau alte forme primare 
de la poziţia 7206 

 

7217 Sârmă din fier sau din 
oţeluri nealiate 

Fabricare din 
materialele 
semifabricate de la 
poziţia 7207 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 7218, 
7219 - 7222 

Semifabricate, 
produse laminate 
plate, bare şi tije, 
profiluri din oţeluri 
inoxidabile 

Fabricare din lingouri 
sau alte forme primare 
de la poziţia 7218 

 

7223 Sârmă, din oţeluri 
inoxidabile 

Fabricare din 
materialele 
semifabricate de la 
poziţia 7218 

 

ex 7224, 
7225 - 7228 

Semifabricate, 
produse laminate 
plate, bare şi tije 
laminate la cald, 
rulate în spire 
nearanjate (fil 
machine); profiluri 
din alte oţeluri aliate; 
bare şi tije tubulare 
pentru foraj, din 
oţeluri aliate sau 
nealiate 

Fabricare din lingouri 
sau alte forme primare 
de la poziţia 7206, 7218 
sau 7224 

 

7229 Sârmă din alte oţeluri 
aliate 

Fabricare din 
materialele 
semifabricate de la 
poziţia 7224 

 

ex Capitolul 
73 

Articole din fontă, din 
fier sau din oţel; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 7301 Palplanşe Fabricare din materiale 
de la poziţia 7206 
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(1) (2) (3) sau (4) 

7302 Materiale de 
construcţie pentru 
liniile ferate, din 
fontă, din fier sau din 
oţel: şine, contraşine 
şi cremaliere, ace şi 
inimi de macaz, 
macazuri şi alte 
elemente de 
încrucişare sau de 
schimbare de cale, 
traverse, eclise de 
îmbinare, cuzineţi, 
pene de fixare, plăci 
de bază, plăci de 
aşezare, plăci de 
strângere, plăci şi bare 
de ecartament şi alte 
piese special 
concepute pentru 
aşezarea, îmbinarea 
sau fixarea şinelor 

Fabricare din materiale 
de la poziţia 7206 

 

7304, 7305 
şi 7306 

Tuburi, ţevi şi profile 
tubulare, din fier sau 
din oţel 

Fabricare din materiale 
de la poziţia 7206, 
7207, 7218 sau 7224 

 

ex 7307 Accesorii de ţevărie 
din oţeluri inoxidabile 
(ISO nr. X5CrNiMo 
1712), formate din 
mai multe piese 

Turnare, găurire, 
alezare, filetare, 
debavurare şi sablare a 
eboşelor forjate cu 
condiţia ca valoarea 
totală a eboşelor forjate 
să nu depăşească 35 % 
din preţul franco 
fabrică al produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

7308 Construcţii şi părţi de 
construcţii (de 
exemplu poduri şi 
elemente de poduri, 
porţi de ecluze, 
turnuri, piloni, stâlpi, 
coloane, şarpante, 
acoperişuri, uşi şi 
ferestre şi tocurile lor, 
pervazuri şi praguri, 
obloane, balustrade) 
din fontă, din fier sau 
din oţel, cu excepţia 
construcţiilor 
prefabricate de la 
poziţia 9406; table, 
tole, tije, bare, profile, 
ţevi şi produse 
similare, din fontă, 
din fier sau din oţel, 
pregătite în vederea 
utilizării lor în 
construcţii 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, profilele 
obţinute prin sudare de 
la poziţia 7301 nu pot fi 
utilizate 

 

ex 7315 Lanţuri antiderapante Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţia 7315 nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
74 

Cupru şi articole din 
cupru; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

7401 Mate de cupru; cupru 
de cementare 
(precipitat de cupru) 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

7402 Cupru nerafinat; anozi 
din cupru pentru 
rafinare electrolitică 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

7403 Cupru rafinat şi aliaje 
de cupru, sub formă 
brută 

  

 - Cupru rafinat Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

 - Cupru rafinat şi 
aliaje de cupru 
conţinând alte 
elemente 

Fabricare din cupru 
rafinat, sub formă brută 
sau din deşeuri şi 
resturi de cupru 
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(1) (2) (3) sau (4) 

7404 Deşeuri şi resturi de 
cupru 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

7405 Aliaje de bază, din 
cupru 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
75 

Nichel şi articole din 
nichel; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

7501- 7503 Mate de nichel, 
„sinteri” de oxizi de 
nichel şi alte produse 
intermediare ale 
metalurgiei 
nichelului; nichel sub 
formă brută; deşeuri şi 
resturi din nichel 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
76 

Aluminiu şi articole 
din aluminiu; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

7601 Aluminiu sub formă 
brută 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

sau 

Fabricare prin 
tratament termic sau 
electrolitic din aluminiu 
nealiat sau deşeuri din 
aluminiu 

 

7602 Deşeuri sau resturi 
din aluminiu 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 7616 Articole din aluminiu, 
altele decât pânzele 
metalice (inclusiv 
pânze continue sau 
fără sfârşit), grilajele, 
plasele din sârmă de 
aluminiu, tablele şi 
benzile expandate din 
aluminiu; 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor 
încadrate la aceeaşi 
poziţie ca şi produsul. 
Cu toate acestea, pot fi 
utilizate pânzele 
metalice (inclusiv 
pânzele continue sau 
fără sfârşit), grilajele, 
plasele din sârmă de 
aluminiu, tablele şi 
benzile expandate din 
aluminiu; şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 
77 

Rezervat pentru o 
eventuală utilizare 
viitoare în SA 

  

ex Capitolul 
78 

Plumb şi articole din 
plumb; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

7801 Plumb sub formă 
brută 

  

 - Plumb rafinat Fabricare din lingouri 
de plumb sau din 
plumb brut 

 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, nu pot fi 
utilizate deşeurile şi 
resturile de la poziţia 
7802 

 

7802 Deşeuri şi resturi de 
plumb 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
79 

Zinc şi articole din 
zinc; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

7901 Zinc sub formă brută Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, nu pot fi 
utilizate deşeurile şi 
resturile de la poziţia 
7902 

 

7902 Deşeuri şi resturi din 
zinc 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
80 

Staniu şi articole din 
staniu; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8001 Staniu sub formă 
brută 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, nu pot fi 
utilizate deşeurile şi 
resturile de la poziţia 
8002 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8002 şi 
8007 

Deşeuri şi resturi de 
staniu; alte articole 
din staniu 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

Capitolul 
81 

Alte metale comune; 
metaloceramice; 
articole din aceste 
materiale 

  

 - Alte metale comune, 
matriţate; articole 
din aceste materiale 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul nu depăşeşte 
50 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

 - Altele Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex Capitolul 
82 

Unelte şi scule, 
articole de cuţitărie şi 
tacâmuri, din metale 
comune; părţi ale 
acestor articole, din 
metale comune; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8206 Unelte de la cel puţin 
două din 
poziţiile 8202–8205, 
condiţionate în seturi 
pentru vânzarea cu 
amănuntul 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
poziţiile 8202–8205. 
Cu toate acestea, în set 
pot fi încorporate unelte 
de la poziţiile 8202–
8205, cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu 
depăşească 15% din 
preţul franco fabrică al 
setului 

 

8207 Unelte 
interschimbabile 
pentru utilaje de 
mână, mecanice sau 
nu, sau pentru maşini-
unelte (de exemplu: 
de ambutisat, de 
ştanţat, de poansonat, 
de tarodat, de filetat, 
de găurit, de alezat, de 
broşat, de frezat, de 
strunjit, de înşurubat), 
inclusiv filiere pentru 
tragerea sau 
extrudarea metalelor, 
precum şi scule de 
forare sau de sondare 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8208 Cuţite şi lame 
tăietoare, pentru 
maşini sau pentru 
aparate mecanice 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 8211 Cuţite (altele decât 
cele de la 
poziţia 8208) cu lamă 
tăietoare sau zimţată, 
inclusiv cosoare care 
se închid, şi lamele 
acestora 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, se pot utiliza 
lame de cuţit şi mânere 
din metale comune 

 

8214 Alte articole de 
cuţitărie (de exemplu, 
maşini de tuns, satâre 
de măcelărie sau de 
bucătărie, cuţite de 
ghilotină, cuţite de 
tranşat sau de tocat, 
cuţite de tăiat hârtie); 
instrumente şi seturi 
de instrumente pentru 
manichiură sau 
pedichiură (inclusiv 
pilele de unghii) 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, se pot utiliza 
mânere din metale 
comune 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8215 Linguri, furculiţe, 
polonice, spumiere, 
palete pentru prăjituri, 
cuţite speciale pentru 
peşte sau pentru unt, 
cleşti pentru zahăr şi 
articole similare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, se pot utiliza 
mânere din metale 
comune 

 

ex Capitolul 
83 

Articole diverse din 
metale comune; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 8302 Alte decoraţiuni, 
articole de feronerie şi 
articole similare 
pentru construcţii şi 
pentru închizători 
automate pentru uşi 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, pot fi utilizate 
alte materiale de la 
poziţia 8302, cu 
condiţia ca valoarea lor 
totală să nu depăşească 
20 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

 

ex 8306 Statuete şi alte obiecte 
de ornament, din 
metale comune; 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, pot fi utilizate 
alte materiale de la 
poziţia 8306, cu 
condiţia ca valoarea lor 
totală să nu depăşească 
30 % din preţul franco 
fabrică al produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
84 

Reactoare nucleare, 
cazane, maşini, 
aparate şi dispozitive 
mecanice; părţi ale 
acestora; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8401 Elemente 
combustibile nucleare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul88 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8402 Cazane generatoare 
de abur sau de alţi 
vapori, altele decât 
cazanele pentru 
încălzire centrală 
destinate să producă 
în acelaşi timp apă 
caldă şi abur de joasă 
presiune; cazane 
numite „de apă 
supraîncălzită” 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului  

                                                            
88

 Această regulă se aplică până la 31.12.2005. 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8403 şi 
ex 8404 

Cazane pentru 
încălzire centrală, 
altele decât cele de la 
poziţia 8402 şi 
instalaţii auxiliare 
pentru cazanele 
pentru încălzire 
centrală 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţiile 8403 şi 
8404 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8406 Turbine cu vapori Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8407 Motoare cu piston 
alternativ sau rotativ, 
cu aprindere prin 
scânteie (motoare cu 
explozie) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8408 Motoare cu piston, cu 
aprindere prin 
compresie (motoare 
diesel sau semi-
diesel) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8409 Părţi care pot fi 
recunoscute ca fiind 
destinate numai sau în 
principal motoarelor 
de la poziţiile 8407 
sau 8408 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8411 Turboreactoare, 
turbopropulsoare şi 
alte turbine cu gaz 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8412 Alte motoare şi 
maşini motrice 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 8413 Pompe volumice 
rotative 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   157  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

ex 8414 Ventilatoare 
industriale şi produse 
similare 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8415 Maşini şi aparate 
pentru condiţionarea 
aerului, care au 
ventilator cu motor şi 
dispozitive proprii de 
modificare a 
temperaturii şi 
umidităţii, inclusiv 
cele la care umiditatea 
nu poate fi reglată 
separat 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   158  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8418 Frigidere, 
congelatoare şi alte 
echipamente pentru 
producerea frigului, 
electrice sau nu; 
pompe de căldură 
altele decât maşinile 
şi aparatele pentru 
condiţionarea aerului 
de la poziţia 8415 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul, 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40% din 
preţul franco fabrică al 
produsului şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
tuturor materialelor 
originare utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8419 Maşini pentru 
industria lemnului, a 
pastei de hârtie, a 
hârtiei şi a cartonului 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul nu 
depăşeşte 25% din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   159  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8420 Calandre şi laminoare, 
altele decât cele 
pentru metale sau 
sticlă şi cilindri pentru 
aceste maşini 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul nu 
depăşeşte 25% din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8423 Aparate şi 
instrumente de 
cântărit, inclusiv 
bascule şi balanţe 
pentru verificat piese 
industriale, excluzând 
balanţele sensibile la 
o greutate de 5 cg sau 
mai mică; greutăţi de 
cântărit pentru orice 
balanţe 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   160  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8425-8428 Maşini şi aparate de 
ridicat, de manevrat, 
de încărcat sau de 
descărcat 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8431 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8429 Buldozere (inclusiv 
cu lamă orientabilă), 
gredere, nivelatoare, 
screpere, lopeţi 
mecanice, 
excavatoare, 
încărcătoare şi lopeţi 
încărcătoare, 
compactoare şi rulouri 
compresoare, 
autopropulsate 

  

 - Rulouri compresoare Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   161  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8431 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8430 Alte maşini şi aparate 
pentru terasarea, 
nivelarea, 
decopertarea, 
excavarea, 
compactarea, extracţia 
sau forarea 
pământului, 
mineralelor sau 
minereurilor; sonete 
pentru baterea şi 
maşini pentru 
extragerea pilonilor; 
pluguri de zăpadă şi 
dispozitive de 
îndepărtat zăpadă 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8431 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8431 Părţi care pot fi 
recunoscute ca fiind 
numai sau în principal 
destinate rulourilor 
compresoare 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   162  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8439 Maşini şi aparate 
pentru fabricarea 
pastei din materiale 
fibroase celulozice 
sau pentru fabricarea 
sau finisarea hârtiei 
sau cartonului 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul nu 
depăşeşte 25% din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8441 Alte maşini şi aparate 
pentru prelucrarea 
pastei de hârtie, 
hârtiei sau cartonului, 
inclusiv maşinile de 
tăiat de orice fel 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul nu 
depăşeşte 25% din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   163  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

ex 8443 Maşini şi aparate de 
imprimat de birou (de 
exemplu, maşini 
automate de 
prelucrare a datelor, 
maşini pentru 
prelucrarea textelor 
etc.) 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8444-8447 Maşini de la aceste 
poziţii, utilizate în 
industria textilă 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 8448 Maşini şi aparate 
auxiliare pentru 
maşinile de la 
poziţiile 8444 şi 8445 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8452 Maşini de cusut, altele 
decât maşinile de 
cusut foi de la 
poziţia 8440; mobilă, 
suporţi şi acoperitori 
special concepute 
pentru maşinile de 
cusut; ace pentru 
maşinile de cusut 

  



RO   164  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

 - Maşini de cusut, care 
înţeapă numai în 
punctul de suveică, 
al căror cap 
cântăreşte maximum 
16 kg fără motor sau 
17 kg cu motor 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40% din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate la 
asamblarea capului 
(fără motor) nu 
depăşeşte valoarea 
tuturor materialelor 
originare utilizate şi 

- mecanismul de reglare 
a tensiunii firului, 
graiferul şi 
mecanismul pentru 
realizarea punctului de 
cusătură zigzag sunt 
produse originare 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8456-8466 Maşini, maşini-unelte, 
părţi şi accesorii ale 
acestora de la poziţiile 
8456-8466 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   165  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8469-8472 Maşini şi aparate de 
birou (de exemplu 
maşini de scris, 
maşini de calculat, 
maşini automate de 
prelucrare a datelor, 
duplicatoare, aparate 
de capsat) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8480 Rame pentru forme de 
turnătorie; plăci de 
bază pentru forme; 
modele pentru forme; 
forme pentru metale 
(altele decât 
lingotierele), pentru 
carburi metalice, 
sticlă, materiale 
minerale, cauciuc sau 
materiale plastice 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8482 Rulmenţi cu bile, cu 
galeţi, cu role sau cu 
ace 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului  



RO   166  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8484 Garnituri de etanşare 
şi articole similare din 
foi de metal 
combinate cu alte 
materiale sau din două 
sau mai multe straturi 
de metal; seturi sau 
sortimente de 
garnituri de etanşare 
şi similare de 
compoziţii diferite 
prezentate în pungi, 
plicuri sau ambalaje 
similare; garnituri 
pentru etanşări 
mecanice 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 8486 - Maşini-unelte care 
prelucrează prin 
eliminare, acţionând 
cu laser sau cu alt 
fascicul de lumină sau 
de fotoni, cu 
ultrasunete, prin 
electroeroziune, prin 
procedee 
electrochimice, cu 
fascicule de electroni, 
cu fascicule de ioni 
sau cu jet de plasmă, 
părţi şi accesorii ale 
acestora 

- Maşini-unelte 
(inclusiv prese) pentru 
prelucrarea metalelor 
prin curbare, pliere, 
îndreptare, aplatizare; 
părţi şi accesorii ale 
acestora 

- Maşini-unelte pentru 
prelucrarea pietrei, a 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 



RO   167  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

produselor ceramice, 
betonului, 
azbocimentului sau 
materialelor minerale 
similare, sau pentru 
prelucrarea la rece a 
sticlei; părţi şi 
accesorii ale acestora 

- Instrumente de 
trasare cu rol de 
aparat pentru 
generarea şabloanelor 
utilizate pentru 
fabricarea măştilor 
sau reticulelor 
obţinute pornind de la 
substraturi acoperite 
cu o răşină 
fotosensibilă; părţi şi 
accesorii ale acestora 

 

 - Forme pentru 
turnare prin injecţie 
sau prin comprimare 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Maşini şi aparate de 
ridicat, de manevrat, 
de încărcat sau de 
descărcat 

 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8431 nu 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   168  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8487 Părţi de maşini sau de 
aparate, nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte în acest capitol, 
fără conexiuni 
electrice, părţi izolate 
electric, bobinaje, 
contacte sau alte 
elemente 
caracteristice electrice 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
85 

Maşini, aparate şi 
echipamente electrice 
şi părţi ale acestora; 
aparate de înregistrat 
sau de reprodus 
sunetul, aparate de 
televiziune de 
înregistrat sau de 
reprodus imagine şi 
sunet; părţi şi 
accesorii ale acestor 
aparate; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   169  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8501 Motoare şi 
generatoare electrice, 
cu excepţia grupurilor 
electrogene 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8503 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8502 Grupuri electrogene şi 
convertizoare rotative 
electrice 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţiile 8501 şi 
8503 nu depăşeşte 
10 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8504 Unităţi de alimentare 
electrică de tipul celor 
utilizate la maşinile 
automate de 
prelucrare a datelor 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   170  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

ex 8517 Alte aparate pentru 
transmisia sau 
recepţia vocii, a 
imaginii sau a altor 
date, inclusiv 
aparatele pentru 
comunicaţie, în reţele 
fără fir (cum ar fi o 
reţea locală sau o 
reţea de mare 
suprafaţă), altele decât 
aparatele de 
transmisie sau 
recepţie de la 
poziţiile 8443, 8525, 
8527 sau 8528 

 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor neoriginare 
utilizate nu depăşeşte 
valoarea materialelor 
originare utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8518 Microfoane şi 
suporturile lor; 
difuzoare, chiar 
montate în carcasele 
lor; amplificatoare 
electrice de 
audiofrecvenţă; 
aparate electrice de 
amplificare a 
sunetului 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   171  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8519 Aparate de 
înregistrare şi 
reproducere a 
sunetului 

 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8521 Aparate de 
înregistrare sau de 
reproducere 
videofonică, chiar 
încorporând un 
receptor de semnale 
videofonice 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8522 Părţi şi accesorii care 
pot fi recunoscute ca 
fiind destinate 
exclusiv sau în 
principal aparatelor de 
la poziţiile 8519-8521 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   172  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8523 - Discuri, benzi, 
dispozitive de stocare 
remanentă a datelor 
pe bază de 
semiconductori şi alte 
suporturi pregătite 
pentru înregistrarea 
sunetului sau pentru 
înregistrări similare, 
neînregistrate, altele 
decât produsele de la 
capitolul 37; 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Discuri, benzi, 
dispozitive de stocare 
remanentă a datelor 
pe bază de 
semiconductori şi alte 
suporturi pregătite 
pentru înregistrarea 
sunetului sau pentru 
înregistrări similare, 
înregistrate, altele 
decât produsele de la 
capitolul 37; 

 

 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţia 8523 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Matriţe şi forme 
galvanizate pentru 
fabricarea discurilor, 
altele decât produsele 
de la capitolul 37; 

 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţia 8523 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Carduri de 
proximitate şi „cartele 
inteligente” care au 
încorporate cel puţin 
două circuite integrate 
electronice 

 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - „Cartele inteligente” 
care au încorporat un 
singur circuit integrat 
electronic 

 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţiile 8541 şi 
8542 nu depăşeşte 
10 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

sau 

Operaţiunea de 
difuziune, în care 
circuitele integrate sunt 
formate pe un substrat 
semiconductor prin 
introducerea selectivă a 
unui dopant 
corespunzător, chiar 
asamblate şi/sau testate 
într-o altă ţară decât 
cele menţionate la 
articolele 3 şi 4 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8525 Aparate de emisie 
pentru radiodifuziune 
sau televiziune, chiar 
încorporând un aparat 
de recepţie sau un 
aparat de înregistrare 
sau de reproducere a 
sunetului; camere de 
televiziune, aparate 
fotografice digitale şi 
camere video cu 
înregistrare  

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8526 Aparate de 
radiodetecţie şi de 
radiosondaj (radar), 
aparate de 
radionavigaţie şi 
aparate de 
radiotelecomandă 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8527 Aparate de recepţie 
pentru radiodifuziune, 
chiar combinate, în 
acelaşi corp, cu un 
aparat de înregistrare 
sau de reproducere a 
sunetului sau cu un 
ceas 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8528 - Monitoare şi 
proiectoare, care nu 
încorporează un 
aparat de recepţie de 
televiziune de tipul 
exclusiv sau în 
principal destinat unei 
maşini automate de 
prelucrare a datelor de 
la poziţia 8471 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Alte monitoare şi 
proiectoare, care nu 
încorporează un 
aparat de recepţie de 
televiziune; aparate 
receptoare de 
televiziune, chiar 
încorporând un aparat 
de recepţie de 
radiodifuziune sau un 
aparat de înregistrare 
sau de reproducere a 
sunetului sau a 
imaginilor  

 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8529 Părţi care pot fi 
recunoscute ca fiind 
destinate exclusiv sau 
în principal aparatelor 
de la poziţiile 8525-
8528: 

  

 - Recunoscute ca fiind 
destinate exclusiv sau 
în principal aparatelor 
de înregistrare sau de 
reproducere a 
imaginilor 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Recunoscute ca fiind 
destinate exclusiv sau 
în principal 
monitoarelor şi 
proiectoarelor, care nu 
încorporează un 
aparat de recepţie de 
televiziune, de tipul 
exclusiv sau în 
principal destinat unei 
maşini automate de 
prelucrare a datelor de 
la poziţia 8471 

 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului  

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8535  Aparatură pentru 
comutarea, tăierea, 
protecţia, branşarea, 
racordarea sau 
conectarea circuitelor 
electrice, pentru o 
tensiune peste 
1000 volţi 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8538 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8536 - Aparatură pentru 
comutarea, tăierea, 
protecţia, branşarea, 
racordarea sau 
conectarea circuitelor 
electrice, pentru o 
tensiune de maximum 
1000 volţi 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8538 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Conectori pentru 
fibre optice, fascicole 
sau cabluri de fibre 
optice 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 -- din materiale 
plastice 

 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 -- din ceramică 

 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

 

 -- din cupru  

 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8537 Tablouri, panouri, 
console, pupitre, 
dulapuri şi alte 
suporturi echipate cu 
mai multe aparate de 
la poziţiile 8535 sau 
8536, pentru controlul 
sau distribuirea 
electricităţii, inclusiv 
cele care încorporează 
instrumente sau 
aparate de la 
capitolul 90, precum 
şi aparatele cu 
comandă numerică, 
altele decât aparatele 
de comutare de la 
poziţia 8517 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 8538 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8541 Diode, tranzistori şi 
dispozitive similare 
cu semiconductori, cu 
excepţia discurilor 
(wafers) nedecupate 
încă în microplachete 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8542 

 

Circuite integrate 
electronice  
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Circuite integrate 
monolitice 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţiile 8541 şi 
8542 nu depăşeşte 
10 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

sau 

Operaţiunea de 
difuziune, în care 
circuitele integrate sunt 
formate pe un substrat 
semiconductor prin 
introducerea selectivă a 
unui dopant 
corespunzător, chiar 
asamblate şi/sau testate 
într-o altă ţară decât 
cele menţionate la 
articolele 3 şi 4 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

  - Cipuri multiple care 
sunt părţi de maşini 
sau aparate, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte la acest capitol 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia: 

valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului, şi 

în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţiile 8541 şi 
8542 nu depăşeşte 
10 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8544 Fire, cabluri (inclusiv 
cabluri coaxiale) şi 
alte conductoare 
electrice izolate (chiar 
emailate sau oxidate 
anodic), cu sau fără 
conectori; cabluri din 
fibre optice, 
constituite din fibre 
izolate individual, 
chiar echipate cu 
conductoare electrice 
sau prevăzute cu 
conectori 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8545 Electrozi din cărbune, 
perii din cărbune, 
cărbuni pentru lămpi 
sau pentru baterii şi 
alte articole din grafit 
sau din alt cărbune, cu 
sau fără metal, pentru 
utilizări electrice 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8546 Izolatori electrici din 
orice material 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8547 Piese izolante, în 
întregime din 
materiale izolante sau 
conţinând piese 
simple metalice de 
asamblare (de 
exemplu, dulii cu 
filet), încorporate în 
masă, pentru maşini, 
aparate sau instalaţii 
electrice, altele decât 
izolatorii de la 
poziţia 8546; tuburile 
izolatoare şi piesele 
lor de racordare, din 
metale comune, 
izolate în interior 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8548 - Deşeuri şi resturi de 
pile, de baterii de pile 
şi de acumulatoare 
electrice; pile şi 
baterii de pile 
electrice scoase din uz 
şi acumulatoare 
electrice scoase din 
uz; părţi electrice de 
maşini sau aparate, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte la acest capitol 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 - Microansambluri 
electronice 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţiile 8541 şi 
8542 nu depăşeşte 
10 % din preţul franco 
fabrică al produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex Capitolul 
86 

Vehicule şi 
echipamente pentru 
căile ferate sau 
similare şi părţi ale 
acestora ; aparate 
mecanice (inclusiv 
electromecanice) de 
semnalizare a 
traficului; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8608 Material fix de căi 
ferate sau similare; 
aparate mecanice 
(inclusiv 
electromecanice) de 
semnalizare, de 
siguranţă, de control 
sau de comandă 
pentru căile ferate sau 
similare, rutiere sau 
fluviale, zonele de 
parcare, instalaţiile 
portuare sau 
aerodromuri; părţi ale 
acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex Capitolul 
87 

Vehicule terestre, 
altele decât materialul 
rulant de cale ferată şi 
tramvai; părţi şi 
accesorii ale acestora; 
cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

8709 Cărucioare 
autopropulsate, fără 
dispozitiv de ridicare, 
de tipul celor folosite 
în fabrici, depozite, 
porturi sau aeroporturi 
pentru transportul 
mărfurilor pe distanţe 
mici; cărucioare de 
tractare de tipul celor 
utilizate în gări; părţi 
ale acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8710 Tancuri şi alte 
vehicule blindate de 
luptă, motorizate, 
înarmate sau nu; părţi 
ale acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8711 Motociclete (inclusiv 
mopede) şi biciclete, 
triciclete sau similare, 
echipate cu pedale şi 
cu motor auxiliar, cu 
sau fără ataş; ataşe: 

  

 - Cu motor cu piston 
alternativ, cu o 
capacitate cilindrică: 

  

 -- De maximum 50 
cm3 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 20 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

 -- Peste 50 cm3 Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8712 Biciclete fără rulmenţi 
cu bile 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la poziţia 8714 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

8715 Landouri, cărucioare 
şi altele similare 
pentru transportul 
copiilor; părţi ale 
acestor produse 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

8716 Remorci şi 
semiremorci pentru 
toate vehiculele; alte 
vehicule nepropulsate 
mecanic; părţi ale 
acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex Capitolul 
88 

Vehicule aeriene, 
nave spaţiale şi părţi 
ale acestora; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 8804 Rotoşute Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 8804 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   190  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

8805 Aparate şi dispozitive 
pentru lansarea 
vehiculelor aeriene; 
aparate şi dispozitive 
pentru apuntarea 
vehiculelor aeriene şi 
aparate şi dispozitive 
similare; simulatoare 
de zbor pentru 
antrenament la sol; 
părţi ale acestora 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Capitolul 
89 

Vapoare, nave şi 
dispozitive plutitoare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, nu se pot 
utiliza cocile de la 
poziţia 8906 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex Capitolul 
90 

Instrumente şi aparate 
optice, fotografice sau 
cinematografice, de 
măsură, de control sau 
de precizie; 
instrumente şi aparate 
medico-chirurgicale; 
părţi şi accesorii ale 
acestora; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   191  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9001 Fibre optice şi 
fascicule de fibre 
optice; cabluri din 
fibre optice, altele 
decât cele de la 
poziţia 8544; 
materiale polarizante 
sub formă de foi sau 
plăci; lentile (inclusiv 
lentile de contact), 
prisme, oglinzi şi alte 
elemente optice din 
orice material, 
nemontate, altele 
decât cele din sticlă 
neprelucrată optic 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9002 Lentile, prisme, 
oglinzi şi alte 
elemente optice din 
orice material, 
montate, pentru 
instrumente sau 
aparate, altele decât 
cele din sticlă 
neprelucrată optic 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9004 Ochelari (de corecţie, 
de protecţie sau altele) 
şi articole similare 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40% din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   192  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

ex 9005 Binocluri, lunete, 
telescoape optice şi 
monturi ale acestora, 
cu excepţia 
telescoapelor 
astronomice refractare 
şi a monturilor 
acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul, 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului; şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
tuturor materialelor 
originare utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   193  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

ex 9006 Aparate fotografice 
(altele decât 
cinematografice); 
aparate şi dispozitive, 
inclusiv lămpi şi 
tuburi, pentru 
producerea luminii de 
blitz în tehnica 
fotografică, cu 
excepţia lămpilor şi 
tuburilor cu aprindere 
electrică 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul, 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40% din 
preţul franco fabrică al 
produsului şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
tuturor materialelor 
originare utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   194  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9007 Aparate de filmat şi 
proiectoare 
cinematografice, chiar 
încorporând aparate 
de înregistrare sau de 
reproducere a 
sunetului 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul, 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40% din 
preţul franco fabrică al 
produsului şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
tuturor materialelor 
originare utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   195  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9011 Microscoape optice, 
inclusiv microscoape 
pentru 
microfotografie, 
cinematografie sau 
microproiecţie 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul, 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40% din 
preţul franco fabrică al 
produsului şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
tuturor materialelor 
originare utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 9014 Alte instrumente şi 
aparate de navigaţie 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9015 Instrumente şi aparate 
de geodezie, de 
topografie, de 
arpentaj, de 
nivelmetrie, de 
fotogrametrie, de 
hidrografie, de 
oceanografie, de 
hidrologie, de 
meteorologie sau de 
geofizică, cu excepţia 
busolelor; telemetre 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   196  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9016 Balanţe sensibile la o 
greutate de 5 cg sau 
mai puţin, cu sau fără 
greutăţi 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9017 Instrumente de desen, 
de trasare sau de 
calcul (de exemplu, 
maşini de desenat, 
pantografe, 
raportoare, truse de 
matematică, rigle şi 
discuri de calcul); 
instrumente pentru 
măsurarea lungimii, 
pentru folosire 
manuală (de exemplu, 
rigle, rulete, 
micrometre, şublere, 
calibre), nedenumite 
şi necuprinse în altă 
parte în acest capitol 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9018 Instrumente şi aparate 
pentru medicină, 
chirurgie, 
stomatologie sau 
medicina veterinară, 
inclusiv aparate de 
scintigrafie şi alte 
aparate 
electromedicale, 
precum şi aparate 
pentru testarea vederii 

  



RO   197  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

 - Fotolii de 
stomatologie care 
încorporează 
aparatură pentru 
stomatologie sau 
scuipătoare pentru 
cabinetele dentare 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, 
inclusiv alte materiale 
de la poziţia 9018 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 - Altele Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

9019 Aparate de 
mecanoterapie; 
aparate de masaj; 
aparate pentru testări 
psihologice; aparate 
de ozonoterapie, de 
oxigenoterapie, de 
aerosoloterapie, 
aparate respiratorii de 
reanimare şi alte 
aparate de terapie 
respiratorie 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   198  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9020 Alte aparate 
respiratorii şi măşti de 
gaze, excluzând 
măştile de protecţie 
lipsite de părţi 
mecanice şi element 
filtrant 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

9024 Maşini şi aparate 
pentru încercări de 
duritate, tracţiune, 
comprimare, 
elasticitate sau de alte 
proprietăţi mecanice 
ale materialelor (de 
exemplu, metale, 
lemn, textile, hârtie, 
material plastic) 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9025 Densimetre, 
areometre şi 
instrumente flotante 
similare, termometre, 
pirometre, barometre, 
higrometre şi 
psihrometre, cu 
înregistrare sau nu, 
chiar combinate între 
ele 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   199  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9026 Instrumente şi aparate 
pentru măsurarea sau 
controlul debitului, 
nivelului, presiunii 
sau altor caracteristici 
variabile ale lichidelor 
sau gazelor (de 
exemplu, debitmetre, 
indicatoare de nivel, 
manometre, contoare 
de căldură), cu 
excepţia 
instrumentelor şi 
aparatelor de la 
poziţiile 9014, 9015, 
9028 sau 9032 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9027 Instrumente şi aparate 
pentru analize fizice 
sau chimice (de 
exemplu, polarimetre, 
refractometre, 
spectrometre, 
analizoare de gaze sau 
gaze arse); 
instrumente şi aparate 
de măsură şi control 
al viscozităţii, 
porozităţii, dilatării, 
tensiunii superficiale 
sau similare sau 
pentru măsurări 
calorimetrice, acustice 
sau fotometrice 
(inclusiv 
exponometre); 
microtoame 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   200  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9028 Contoare de gaze, de 
lichide sau de 
electricitate, inclusiv 
contoare pentru 
etalonarea lor 

  

 - Părţi şi accesorii Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

9029 Alte contoare (de 
exemplu, contoare de 
turaţii, de producţie, 
pentru taximetre, de 
kilometraj, 
podometre); 
indicatoare de viteză 
şi tahometre, altele 
decât cele de la 
poziţia 9014 sau 
9015; stroboscoape 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   201  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9030 Osciloscoape, 
analizoare de spectru 
şi alte instrumente şi 
aparate pentru 
măsurarea sau 
controlul mărimilor 
electrice, cu excepţia 
celor de la 
poziţia 9028; 
instrumente şi aparate 
pentru măsurarea sau 
detectarea radiaţiilor 
alfa, beta, gama, a 
razelor X, a radiaţiilor 
cosmice sau a altor 
radiaţii ionizante 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9031 Instrumente, aparate 
şi maşini de măsură 
sau de control 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte în acest capitol; 
proiectoare de profile 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9032 Instrumente şi aparate 
pentru reglare sau 
control automat 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9033 Părţi şi accesorii, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte în acest capitol, 
pentru maşini, 
aparate, instrumente 
sau articole de la 
capitolul 90 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   202  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
91 

Ceasornicărie; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9105 Alte ceasuri Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

9109 Mecanisme de 
ceasornicărie, 
complete şi 
asamblate, altele decât 
ceasurile de mână 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- valoarea tuturor 
materialelor 
neoriginare utilizate 
nu depăşeşte valoarea 
materialelor originare 
utilizate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   203  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9110 Mecanisme de 
ceasornicărie 
complete, 
neasamblate sau 
parţial asamblate 
(seturi de 
mecanisme); 
mecanisme 
incomplete de 
ceasornic, asamblate; 
eboşe pentru 
mecanisme de 
ceasornicărie 

Fabricare în cadrul 
căreia: 

- valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- în limita indicată mai 
sus, valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
de la poziţia 9114 nu 
depăşeşte 10 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

9111 Carcase de ceasuri de 
mână şi părţi ale 
acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 



RO   204  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

9112 Carcase şi cutii 
protectoare pentru 
aparate de 
ceasornicărie şi părţi 
ale acestora 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

9113 Brăţări de ceasuri şi 
părţi ale acestora 

  

 - Din metale comune, 
chiar aurite sau 
argintate sau din 
metale placate sau 
dublate cu metale 
preţioase 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

 - Altele Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

Capitolul 
92 

Instrumente muzicale; 
părţi şi accesorii ale 
acestora 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 



RO   205  RO 

(1) (2) (3) sau (4) 

Capitolul 
93 

Arme, muniţie, părţi 
şi accesorii ale 
acestora 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex Capitolul 
94 

Mobilă; mobilier 
medico-chirurgical; 
articole de pat şi 
similare; aparate de 
iluminat nedenumite 
şi necuprinse în altă 
parte; lămpi pentru 
reclame luminoase, 
însemne luminoase, 
plăci indicatoare 
luminoase şi articole 
similare; construcţii 
prefabricate; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

ex 9401 şi 
ex 9403 

Mobilier din metale 
comune, conţinând 
ţesături de bumbac 
neumplute, cu o 
greutate de maximum 
300 g/m2 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

sau 

Fabricare din ţesături 
de bumbac deja 
confecţionate în forme 
gata de utilizare, cu 
materiale de la poziţia 
9401 sau 9403, cu 
condiţia ca: 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 40 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

  - valoarea ţesăturilor 
utilizate să nu 
depăşească 25 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

- toate celelalte 
materiale utilizate să 
fie originare şi 
încadrate la o altă 
poziţie decât poziţia 
9401 sau 9403 

 

9405 Aparate de iluminat 
(inclusiv 
proiectoarele) şi 
părţile lor, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte; lămpi pentru 
reclame luminoase, 
însemne luminoase, 
plăci indicatoare 
luminoase şi articole 
similare, care au o 
sursă de lumină 
permanentă, fixă, şi 
alte părţi ale acestora, 
nedenumite şi 
necuprinse în altă 
parte 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9406 Construcţii 
prefabricate 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex Capitolul 
95 

Jucării, jocuri, articole 
pentru divertisment 
sau pentru sport; părţi 
şi accesorii ale 
acestora; cu excepţia 
următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 9503 

 

Alte jucării; 
minimodele şi modele 
similare pentru 
divertisment, animate 
sau nu; jocuri 
enigmistice (puzzle) 
de orice fel 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 9506 Crose de golf şi părţi 
ale acestora 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, pot fi utilizate 
eboşe pentru fabricarea 
capetelor croselor de 
golf 

 

ex Capitolul 
96 

Articole diverse; cu 
excepţia următoarelor: 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 

 

ex 9601 şi 
ex 9602 

Articole din materiale 
de origine animală, 
vegetală sau minerală 
pentru fasonat 

Fabricare din materiale 
pentru fasonat 
„prelucrate” de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

ex 9603 Pensule şi perii (cu 
excepţia măturilor şi a 
periilor din nuiele, cu 
sau fără mânere, şi a 
pensulelor obţinute 
din păr de jder sau de 
veveriţă), mături 
mecanice pentru 
folosire manuală, 
altele decât cele cu 
motor, tampoane şi 
rulouri pentru vopsit, 
raclete din cauciuc 
sau din alte materiale 
elastice similare 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate nu 
depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9605 Seturi personale de 
toaletă de voiaj, de 
croitorie, pentru 
curăţirea încălţămintei 
sau a hainelor 

Fiecare articol din set 
trebuie să respecte 
norma care i s-ar aplica 
dacă nu ar face parte 
din setul respectiv. Cu 
toate acestea, pot fi 
utilizate articole 
neoriginare, cu condiţia 
ca valoarea lor totală să 
nu depăşească 15% din 
preţul franco fabrică al 
setului 
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(1) (2) (3) sau (4) 

9606 Nasturi, butoni şi 
capse; forme pentru 
nasturi şi alte părţi ale 
acestora; eboşe de 
nasturi 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

9608 Stilouri şi pixuri cu 
bilă; stilouri şi 
marcatoare cu vârf de 
fetru sau alte vârfuri 
poroase; stilouri cu 
peniţă şi alte stilouri; 
trăgătoare pentru 
desen; creioane 
mecanice; tocuri 
pentru peniţe, 
prelungitoare pentru 
creioane şi articole 
similare; părţi 
(inclusiv capace şi 
agrafe) ale acestor 
articole, cu excepţia 
celor de la 
poziţia 9609 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia celor de la 
aceeaşi poziţie ca şi 
produsul. Cu toate 
acestea, se pot utiliza 
peniţe sau vârfuri de 
peniţă de la aceeaşi 
poziţie cu produsul 
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(1) (2) (3) sau (4) 

9612 Panglici pentru maşini 
de scris şi panglici 
similare, impregnate 
sau altfel pregătite 
pentru a lăsa 
amprente, chiar 
montate pe bobine sau 
în carcase; tuşiere 
chiar impregnate, cu 
sau fără cutie 

Fabricare: 

- din materiale de la 
orice poziţie, cu 
excepţia materialelor 
de la aceeaşi poziţie ca 
şi produsul şi 

- în cadrul căreia 
valoarea tuturor 
materialelor utilizate 
nu depăşeşte 50 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 9613 Brichete cu aprindere 
piezoelectrică 

Fabricare în cadrul 
căreia valoarea tuturor 
materialelor utilizate de 
la poziţia 9613 nu 
depăşeşte 30 % din 
preţul franco fabrică al 
produsului 

 

ex 9614 Pipe şi capete de pipă Fabricare pe bază de 
eboşe 

 

Capitolul 
97 

Obiecte de artă, 
obiecte de colecţie şi 
antichităţi 

Fabricare din materiale 
de la orice poziţie, cu 
excepţia materialelor de 
la aceeaşi poziţie ca şi 
produsul 
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ANEXA III 
 

MODELE DE CERTIFICAT DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR EUR.1 ŞI DE 
CERERE DE CERTIFICAT DE CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR EUR.1 

 
 
 

Instrucţiuni pentru imprimare 
 

 
 
1. Dimensiunea fiecărui formular este de 210 x 297 mm, pentru lungime fiind admisă o toleranţă 
maximă de minus 5 mm sau de plus 8 mm. Hârtia utilizată trebuie să fie hârtie de scris albă, care 
să nu conţină pastă mecanică şi să nu cântărească sub 25 g/m2. Hârtia are un fond ghioşat de 
culoare verde, astfel încât orice falsificare a acesteia cu mijloace mecanice sau chimice să fie 
vizibilă. 
 

2. Autorităţile competente ale părţilor contractante îşi pot rezerva dreptul de a tipări ele însele 
formularele sau pot autoriza tipărirea acestora la tipografii autorizate. În al doilea caz, fiecare 
formular trebuie să cuprindă o trimitere la această autorizaţie. Fiecare formular trebuie să indice 
numele şi adresa tipografiei sau să poarte un semn care să permită identificarea acesteia. 
Formularele cuprind, de asemenea, un număr de serie, imprimat sau nu, prin care pot fi 
identificate. 
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DECLARAŢIA EXPORTATORULUI 
 

 
 
Subsemnatul, exportator al mărfurilor enumerate pe recto, 
 

DECLAR că aceste mărfuri îndeplinesc condiţiile necesare pentru eliberarea certificatului 
anexat; 
 

 
 
PRECIZEZ împrejurările care au permis ca mărfurile să îndeplinească aceste condiţii: 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 

PREZINT următoarele documente justificative (1): 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

MĂ ANGAJEZ să prezint, la cererea autorităţilor competente, orice dovezi suplimentare pe care 
acestea le consideră necesare în vederea eliberării certificatului anexat şi să accept, dacă este 
necesar, orice control efectuat de autorităţile respective cu privire la situaţia mea contabilă şi la 
procesele de fabricare a mărfurilor menţionate mai sus; 
 

 
 
SOLICIT eliberarea certificatului anexat pentru aceste mărfuri.  

(Locul şi data) 

………… 
 

(Semnătură) 
 

………… 
 
 
 
 
(1) De exemplu: documente de import, certificate de circulaţie a mărfurilor, facturi, declaraţii ale producătorului etc., 
referitoare la produsele utilizate la fabricare sau la mărfurile reexportate în aceeaşi stare. 
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ANEXA IV 
 

TEXTUL DECLARAŢIEI PE FACTURĂ 
 

 
 
Declaraţia pe factură, al cărei text este prevăzut în continuare, se întocmeşte în conformitate cu 
notele de subsol. Cu toate acestea, reproducerea notelor de subsol nu este necesară. 
 

 
 
Versiunea bulgară 
 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) 
декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … 
преференциален произход (2). 
 

 
 
Versiunea spaniolă 
 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 
…(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial …(2). 
 

 
 
Versiunea cehă 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě 
zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 
 

 
 
Versiunea daneză 
 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse 
nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i 
...(2). 
 

 
 
Versiunea germană 
 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 
 

 
 
Versiunea estonă 
 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et 
need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 
 

 
 
Versiunea greacă 
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. 
...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής 
καταγωγής ...(2). 
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Versiunea engleză 
 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares 
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. 
 

 
 
Versiunea franceză 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2). 
 

 
 
Versiunea italiană 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) 
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). 
 

 
 
Versiunea letonă 
 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, 
izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 
 

 
 
Versiunea lituaniană 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, 
jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. 
 

 
 
Versiunea croată 
 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………...(1)) izjavljuje da 
su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnog podrijetla. 
 

 
 
Versiunea maghiară 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy 
eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 
 

 
 
Versiunea malteză 
 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini 
preferenzjali …(2). 
 

 
 
Versiunea neerlandeză 
 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 
...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 
preferentiële ... oorsprong zijn (2). 
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Versiunea polonă 
 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) 
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne 
pochodzenie. 
 

 
 
Versiunea portugheză 
 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 
aduaneira n° (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de 
origem preferencial ...(2). 
 

 
 
Versiunea română 
 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară 
că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferenţială …(2). 
 

 
 
Versiunea slovenă 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, 
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 
 

 
 
Versiunea slovacă 
 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 
 

Versiunea finlandeză 
 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet 
ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). 
 

Versiunea suedeză 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) 
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). 
 

 
 
Versiunea română (Republica Moldova) 
 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară 
că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferenţială …(2). 

……………………………………………………………............................................3 
 

(Locul şi data) 

...……………………………………………………………………..............................4 
 

(Semnătura exportatorului. În plus, numele persoanei care semnează declaraţia trebuie precizat în mod lizibil) 
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1 În cazul în care declaraţia pe factură este întocmită de un exportator autorizat, se menţionează în acest spaţiu 
numărul autorizaţiei exportatorului respectiv. În cazul în care declaraţia pe factură nu este întocmită de un exportator 
autorizat, se omite menţiunea dintre paranteze sau se lasă necompletat spaţiul prevăzut în acest sens. 
2 A se menţiona originea produselor. În cazul în care declaraţia pe factură se referă, în totalitate sau parţial, la 
produse originare din Ceuta şi Melilla, exportatorul trebuie să precizeze în mod clar aceste produse în documentul pe 
care este redactată declaraţia, utilizând simbolul "CM". 
3 Aceste menţiuni pot fi omise dacă informaţiile figurează în documentul propriu-zis. 
4 Dacă exportatorul nu este obligat să semneze, dispensa privind semnătura exonerează şi de obligaţia de a preciza 
numele semnatarului. 
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DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND PRINCIPATUL ANDORRA 

 
 
1. Produsele originare din Principatul Andorra, încadrate la capitolele 25-97 din Sistemul 
armonizat, sunt acceptate de Republica Moldova ca produse originare din Uniunea Europeană în 
sensul prezentului acord. 
 

2. Protocolul II privind definiţia noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare 
administrativă se aplică mutatis mutandis pentru definirea caracterului originar al produselor 
menţionate anterior. 
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DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND REPUBLICA SAN MARINO 

 
 
1. Produsele originare din Republica San Marino sunt acceptate de Republica Moldova ca 
produse originare din Uniunea Europeană în sensul prezentului acord. 
 

2. Protocolul II privind definiţia noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare 
administrativă se aplică mutatis mutandis pentru definirea caracterului originar al produselor 
menţionate anterior. 
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DECLARAŢIA COMUNĂ  
 

PRIVIND REVIZUIREA REGULILOR DE ORIGINE INCLUSE ÎN PROTOCOLUL II 
PRIVIND DEFINIŢIA NOŢIUNII DE “PRODUSE ORIGINARE” ŞI METODELE DE 

COOPERARE ADMINISTRATIVĂ  
 

 
 
1. Părţile convin să revizuiască regulile de origine incluse în prezentul protocol privind definiţia 
noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă şi să discute modificările 
necesare la cererea oricărei părţi. În astfel de discuţii, părţile iau în considerare evoluţia 
tehnologiilor, procesele de producţie, fluctuaţiile de preţuri şi toţi ceilalţi factori, care ar putea 
justifica modificările regulilor. 
 

2. Anexa II la Protocolul II privind definiţia noţiunii de “produse originare” şi metodele de 
cooperare administrativă se adaptează în conformitate cu modificările periodice ale Sistemului 
armonizat. 
 
 



EN EN182
 

 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLUL III AL ACESTUI ACORD  
 

 

PROTOCOL III 
 

PRIVIND ASISTENȚA ADMINISTRATIVĂ 

RECIPROCĂ PRIVIND COOPERAREA 

VAMALĂ  
 
 

Articolul 1 
 

Definiții 
 

 
 

Cu referință la scopul acestui Protocol: 
 

(a)    "legislație vamală" semnifică orice prevedere legală sau normativă aplicabilă pe teritoriile 
Părților care reglementează importul, exportul și tranzitarea bunurilor, precum și plasarea 
acestora pe un alt regim sau procedură vamală, inclusiv măsuri de interdicție, restricție și  
control ale acestora;  

 

(b) "autoritatea solicitantă" este considerată autoritatea administrativă competentă care solicită 
asistență în baza prezentului Protocol și care a fost desemnată de către una dintre Părți 
pentru acest scop;  

 

(c)   "autoritatea solicitată" este considerată autoritatea administrativă competentă care primește  
o solicitare de asistență în baza prezentului Protocol și care a fost desemnată de către una 
dintre Părți pentru acest scop;  

 

(d)   "date personale" cuprinde întregul volum de informații cu referință la o persoană 
identificată sau identificabilă; 

 

(e)    "operațiune de încălcare a legislației vamale" este considerată orice contravenție sau 
tentativă de încălcare a legislației vamale.  

 
 

Articolul 2 
 

Scop 
 

 
 

1.      Părțile vor acorda asistență unei alteia în domenii ce țin de competența acestora în 
conformitate cu modalitatea și condițiile descrise în prezentul Protocol, cu scopul de asigura 
implementarea corectă a legislației vamale corespunzătoare, în special prin prevenirea, 
investigarea și combaterea operațiunilor de încălcare a acelei legislații. 
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2.     Asistența ce tine de problemele vamale, conform celor descrise în prezentul Protocol, va 
fi aplicată de către acea autoritate administrativă a uneia dintre Părți care este calificată să 
aplice prevederile acestui Protocol. Aceasta nu va prejudicia regulile de asistență reciprocă 
privind actele criminale. De asemenea, nu se va referi la schimbul de informații obținut la 
solicitarea autorității juridice, cu excepția faptului când prezentarea unor astfel de informații este 
autorizată de către autoritatea respectivă.  

 

3.      Asistența privind  recuperarea taxelor vamale, a altor taxe sau a amenzilor nu 
este prevăzută în acest Protocol.  

 
 

Articolul 3 
 

Asistență în baza solicitării 
 

 
 

1.      La cererea  autorității aplicante, autoritatea solicitată va furniza acesteia toată informația 
relevantă care ar putea contribui la faptul că autoritatea aplicantă să asigure respectarea 
corectă a legislației vamale, inclusiv informația privind activitățile identificate sau planificate 
care sunt sau pot fi operațiuni de încălcare a legislației vamale.  

 

2.      La cererea autorității aplicante, autoritatea solicitată va prezenta acesteia următoarea 
informație: 

 

(a)      dacă bunurile exportate de pe teritoriul uneia dintre Părți au fost importate corect 
pe teritoriul celeilalte Părți, specificând, în cazurile necesare, procedurile vamale 
aplicate acestor bunuri; 

 

(b) dacă bunurile importate pe teritoriul uneia dintre Părți au fost exportate corect de 
pe teritoriul celeilalte Părți, specificând, în cazurile necesare, procedurile vamale 
aplicate acestor bunuri. 

 

3.      În limitele prevederilor legale și normative, la cererea autorității aplicante, autoritatea 
solicitată va lua măsurile necesare pentru a asigura în mod deosebit supravegherea: 

 

(a)      persoanelor fizice sau juridice în adresa cărora sunt probe rezonabile pentru a 
considera că acestea sunt sau au fost implicate în operațiuni de încălcare a 
legislației vamale; 

 

(b) locurilor unde sunt stocate bunurile care au fost sau ar putea fi asamblate astfel ca 
să prezinte probe rezonabile pentru a considera că aceste bunuri sunt destinate 
utilizării în operațiuni de încălcare a legislației vamale;  

 

(c)       bunurilor care sunt sau ar putea fi transportate astfel ca să prezente probe 
rezonabile pentru a considera că acestea sunt destinate utilizării în operațiuni de 
încălcare a legislației vamale;  

 

(d) surselor de transport care sunt sau ar putea fi utilizate astfel ca să prezente probe 
rezonabile pentru a considera că acestea sunt destinate utilizării în operațiuni de 
încălcare a legislației vamale.  

 

 
 

Articolul 4 
 

Asistență spontană  
 

Părțile își vor acorda asistență reciprocă, în baza propriei lor inițiative și în conformitate cu 
prevederile legale și normative ale acestora, în cazul în care acestea vor considera că este necesar 
pentru respectarea corectă a legislației vamale, în special vor prezenta informație cu referință la:    
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(a) activitățile care sunt sau par a fi operațiuni de încălcare a legislației vamale și pot prezenta 
interes celeilalte Părți; 

 

(b) noile modalități și metode utilizate pentru efectuarea operațiunilor de încălcare a legislației 
vamale; 

 

(c)     bunurile cunoscute  care sunt utilizate în operațiuni de încălcare a legislației 
vamale; 

 

(d) persoanele fizice sau juridice în adresa cărora sunt probe rezonabile pentru a considera că 
acestea sunt sau au fost implicate în operațiuni de încălcare a legislației vamale; 

 

(e) sursele de transport în adresa cărora sunt probe rezonabile pentru a considera că acestea 
au fost, sunt sau ar putea fi utilizate în operațiuni de încălcare a legislației vamale.  

 

 
 

Articolul 5 
 

Livrare, notificare  
 

1. La cererea autorității aplicante, autoritatea solicitată, în baza prevederilor sale legale și 
normative pe care este obligată să le respecte, va lua toate măsurile necesare pentru a livra orice 
document sau a notifica orice decizie emisă de către autoritatea aplicantă, care corespunde 
scopului acestui Protocol, către un destinatar rezident sau stabilit pe teritoriul autorității solicitate.   

 

2. Cererile de  livrare a documentelor sau de notificare a deciziilor vor fi depuse în formă 
scrisă, în limba oficială a autorității solicitate sau într-o limbă acceptată de către acea 
autoritate.  

 
 

Articolul 6 
 

Forma și conținutul cererilor de asistență   
 

1.      Cererile relevante acestui Protocol vor fi depuse în formă scrisă. Ele vor fi însoțite de 
documentele necesare pentru a demonstra conformitatea cererii. La solicitare, ținând cont de 
urgența situației, cererile verbale pot fi acceptate, dar acestea trebuie confirmate imediat în formă 
scrisă. 

 

2. Cererile relevante  paragrafului 1 vor include următoarea informație: 

  (a)  autoritatea  solicitantă; 

(b)  activitatea solicitată; 
 

(c)  scopul și argumentarea solicitării; 
 

(d)  prevederile legale și normative, precum și alte elemente juridice implicate; 
 

(e)  indicii cât mai exacte și clare cu referință la persoanele fizice și juridice care prezintă 
ținta investigațiilor; 

 

(f)   un sumar al detaliilor relevante și al chestionărilor deja efectuate.  
 

3.      Cererile vor fi depuse în limba oficială a autorității solicitate sau într-o limba acceptată de 
către acea autoritate. Această condiție nu este aplicabilă documentelor care însoțesc cererea 
descrisă în paragraful 1. 

 

4.      În cazul în care, cererea nu corespunde condițiilor formale indicate mai sus, corectarea sau 
completarea acesteia poate fi solicitată, iar, între timp, pot fi luate măsurile de precauție.  
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Articolul 7 
 

Executarea cererilor   
 

1.      Pentru a satisface o cerere de asistență, autoritatea solicitată,  în limita competențelor sale și 
a resurselor disponibile va prezenta informația de care deja dispune, va desfășura interogările 
necesare sau va face aranjamente pentru a le organiza, similar unor acțiuni pe care le-ar face pe 
cont propriu sau la solicitarea altei autorități ale aceleiași Părți.     

 

2.    Cererile de asistență vor fi examinate și îndeplinite fără rețineri, în conformitate cu 
prevederile legale și normative ale Părții solicitate.   

 

3.      Reprezentații autorizați ai uneia dintre Părți au permisiunea, în baza acordului celeilalte 
Părți implicate și respectând condițiile prevăzute de către aceasta, să se prezinte la oficiile 
autorității solicitate sau oricare altă autoritate relevantă, conform paragrafului 1, pentru a obține 
informații cu referință la activitățile care sunt sau pot fi operațiuni de încălcare a legislației 
vamale – informații de care are nevoie autoritatea aplicantă, respectând scopul acestui Protocol.  

 

4.      Reprezentații autorizați ai uneia dintre Părți au permisiunea, în baza acordului celeilalte 
Părți și respectând condițiile prevăzute de către aceasta, să asiste la interogările care vor fi 
desfășurate pe teritoriul Părții respective.  

 

 
 

Articolul 8 
 

Modalitatea în care va fi comunicată informația  
 

1.      Autoritatea solicitată va comunica autorității aplicante rezultatele interogărilor în formă 
scrisă, anexând documentele relevante, copiile autorizate sau alte probe.  

 

2.      Această informație poate fi expediată prin intermediul poștei electronice sau al altor surse 
computerizate.  

 

3.      Documentele în original vor fi transmise doar în baza solicitării, în cazurile în care copiile 
autorizate ale acestor documente vor fi insuficiente. Documentele în original vor fi returnate cu 
prima oportunitate.  

 

 
 

Articolul 9 
 

Derogări de la obligația de acordare a asistenței  
 

1.      Asistența poate fi refuzată sau poate fi subiect de îndeplinire a unor anumite condiții sau 
cerințe în cazurile în care o Parte consideră că asistența acordată în baza acestui Protocol ar: 

 

(a)          putea prejudicia suveranitatea Republicii Moldova sau cea a unui stat membru al 
Uniunii Europene care a fost solicitat să acorde asistență în baza acestui Protocol; 
sau  

 

(b) putea prejudicia politica publică, securitatea sau alte interese esențiale, în special 
în cazurile descrise în Articolul 10(2) al acestui Protocol; sau   

 

(c) încălca un secret industrial, comercial sau profesional. 
 

2.      Autoritatea solicitată poate amîna acordarea asistenței dacă aceasta va împiedica un proces 
curent de investigare, urmărire sau o acțiune în instanță. În acest caz, autoritatea solicitată se va 
consulta cu autoritatea solicitantă pentru a determina dacă asistența poate fi acordată conform 
termenilor și condițiilor pe care le-ar putea înainta autoritatea solicitată.  
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3.      În cazul în care, autoritatea solicitantă necesită asistența pe care singură nu ar fi în stare să o 
acorde dacă ar exista o astfel de solicitare, aceasta va face referință la acest fapt în cererea sa. În 
acest caz, autoritatea solicitată va decide cum va da recurs unei astfel de cereri.   

 

4.      Pentru cazurile descrise în paragraful 1 și 2, decizia autorității solicitate, precum și motivele 
relevante vor fi comunicate fără rețineri către autoritatea solicitantă.  

 

 
 

Articolul 10 
 

Schimbul de informații și confidențialitatea  
 

1.      Orice tip de informație comunicată în orice modalitate conform prezentului Protocol va 
purta un caracter confidențial și restricționat, fiind condiționată de regulile valabile pentru fiecare 
dintre Părți. Obligatoriu informația va circula cu titlul de secret oficial și va fi protejată în baza 
legilor relevante pentru informații similare ale Părții care le-a recepționat și corespunzător 
prevederilor aplicabile instituțiilor Uniunii.  

 

2.      Schimbul de date personale este permis doar dacă Partea care le recepționează asigură 
protecția unor astfel de date într-o manieră considerată adecvată de către Partea care le 
furnizează.  

 

3.      Utilizarea informației obținute în baza prezentului Protocol, în acțiuni administrative sau 
judecătorești intentate împotriva operațiunilor de încălcare a legislației vamale, este considerată a 
fi în conformitate cu scopul acestui Protocol. Prin urmare, Părțile au permisiunea de a folosi 
informația obținută și documentele consultate conform prevederilor acestui Protocol – în calitate 
de dovadă – în documente de evidență, rapoarte și probe, precum și în acțiuni în instanță și 
acuzații. Autoritatea competentă care a furnizat informația în cauză sau a permis accesul la acele 
documente trebuie informată despre utilizarea lor.    

 

4.      Informația obținută în baza acestui Protocol trebuie utilizată exclusiv urmând scopurile 
acestui Protocol. În cazul în care una dintre Părți dorește să utilizeze astfel de informații în alte 
scopuri, ea trebuie să obțină prealabil, în formă scrisă, acordul autorității care a furnizat 
informația. O astfel de utilizare a informației, ulterior, trebuie să respecte restricțiile condiționate 
de către autoritatea respectivă.   

 

 
 

Articolul 11 
 

Experții și martorii  
 

O persoană oficială a autorității solicitate ar putea primi autorizarea de a îndeplini rolul de expert 
sau martor – în limita autorizării permise – în acțiuni administrative sau judecătorești, relevante 
conținutului acestui Protocol, și ar putea elabora acele obiecte, documente sau copii autorizate 
care ar fi necesare pentru acțiunile în instanță. Cererea către persoana oficială este depusă de către 
autoritatea solicitantă și trebuie sa menționeze în special cărei autorități administrative sau 
judecătorești persoana oficială se va prezenta, în ce cazuri și în ce calitate (funcția sau 
calificarea).    

 

Articolul 12 
 

Cheltuielile pentru acordarea asistenței  
 

Părțile vor renunța reciproc la dreptul de rambursare a cheltuielilor aferente acestui Protocol, cu 
excepția, după caz, a cheltuielilor pentru experți și martori, și a celor pentru traducători și 
interpreți – persoane care nu sunt funcționari publici.    

 

 
 

Articolul 13 
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Implementarea 
 

1.    Implementarea  acestui Protocol va fi încredințată autorităților vamale ale Republicii 
Moldova, pe de o parte, și serviciilor competente ale Comisiei Europene și autorităților vamale 
ale statelor membre UE, pe de altă parte, dacă e cazul.  Ele vor decide toate măsurile practice și 
aranjamentele necesare pentru punerea în aplicare a acestui Protocol, luând în considerație 
regulile în vigoare, în special în domeniul protecției datelor.  

 

2.     Părțile se vor consulta și, ulterior, informa reciproc despre regulile detaliate de implementare 
care sunt adoptate conform prevederilor acestui Protocol.  

 

 
 

Articolul 14 
 

Alte convenții  
 

1.  Luând în considerație competențele corespunzătoare ale Uniunii Europene și ale statelor 
membre UE, prevederile acestui Protocol:  

 

(a) nu vor afecta obligațiile Părților în cadrul altor acorduri internaționale sau 
convenții; 

 

(b) vor fi considerate complementare acordurilor de asistență reciprocă care au fost 
sau ar putea fi semnate individual între statele membre UE și Republica Moldova; 
și 

 

(c)          nu vor afecta prevederile Uniunii Europene care reglementează comunicarea dintre 
serviciile competente ale Comisiei Europene și autoritățile vamale ale statelor 
membre UE a oricărui tip de informație obținută în baza acestui Protocol care ar 
putea prezenta interes pentru Uniune.   

 

2.   Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 1, prevederile acestui Protocol, vor avea 
prioritate față de prevederile oricărui alt acord bilateral de asistență reciprocă care a fost sau ar 
putea fi semnat individual între statele membre UE și Republica Moldova, în măsura în care 
prevederile celui din urmă sunt incompatibile cu cele ale prezentului Protocol.  

 

 
 

Articolul 15 
 

Consultările 
 

Cu referință la întrebările relevante implementării acestui Protocol, Părțile se vor consulta 
pentru a soluționa problema în cadrul sub-comitetului vamal, creat în baza Articolului 200 al 
acestui Acord.  
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ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ȘI PREVEDERI PRIVIND 
COMBATEREA FRAUDELOR ȘI CONTROLUL 
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PROTOCOLUL IV LA PREZENTUL ACORD 
 

TITLUL VI (ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ȘI PREVEDERI PRIVIND 
COMBATEREA FRAUDELOR ȘI CONTROLUL) 

 
DEFINIȚII 

 
”Abatere” înseamnă orice încălcare a unei dispoziţii a legislaţiei UE, a prezentului Acord sau a 
acordurilor sau contractelor următoare, ca urmare a unei acţiuni sau inacțiuni a unui agent 
economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al UE sau bugetele gestionate de 
aceasta, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate 
direct în numele UE, fie prin cheltuieli nejustificate.  

”Fraudă” înseamnă:  

(a) în ceea ce privește cheltuielile, orice act intenționat sau omisiune referitoare la:  

 utilizarea sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte sau incomplete care 
au ca efect dobândirea sau păstrarea necuvenită a fondurilor provenind din bugetul general 
al UE sau din bugetele gestionate de către sau în numele UE;  

 nedivulgarea informațiilor prin încălcarea unei obligații specifice, cu același efect,- 
utilizarea nejustificată a acestor fondurilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
alocate inițial  

 

(a) în ceea ce privește veniturile, orice act intenționat sau omisiune referitoare la:  

 utilizarea sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte sau incomplete care 
au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al UE sau ale bugetelor 
gestionate de către sau în numele UE  

 nedivulgarea informațiilor prin încălcarea unei obligații specifice, cu același efect  

 utilizarea nejustificată a beneficiului obținut în mod legal, cu același efect  

”Corupţia activă” este definită ca acțiunea deliberată a unei persoane care promite sau atribuie 
direct sau printr-un intermediar un avantaj de natură oarecare unui funcționar, în favoarea 
acestuia sau în favoarea unui terț pentru ca acesta să acționeze sau să se abțină să acționeze în 
conformitate cu obligațiile sale sau în exercitarea funcției sale, încălcând obligațiile sale oficiale 
într-o manieră prejudiciabilă sau potențial prejudiciabilă intereselor financiare ale UE.  

”Corupţia pasivă” este definită ca acțiunea deliberată a unui funcționar care solicită sau 
primește direct sau printr-un intermediar un avantaj de natură oarecare unui funcționar, în 
favoarea sa sau în favoarea unui terț, sau acceptă promisiunea unui astfel de avantaj pentru a 
acționa sau a se abține să acționeze în conformitate cu obligațiile sale sau în exercitarea funcției 
sale, încălcând obligațiile sale oficiale într-o manieră prejudiciabilă sau potențial prejudiciabilă 
intereselor financiare ale UE.  

Există un ”conflict de interese” în orice situaţie care poate pune la îndoială capacitatea 
personalului de a acţiona în mod imparțial și obiectiv, din motive care implică familia, starea 
emoţională, apartenenţa politică sau etnică, interesul economic sau orice alt interes comun cu un 
ofertant, un solicitant sau un beneficiar, sau care poate părea astfel în mod rezonabil în viziunea 
unei terțe părţi.  

O  sumă ”plătită în mod necuvenit” înseamnă o sumă plătită prin încălcarea normelor care 
reglementează fondurile europene.  
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”Oficiul European de Luptă Antifraudă” este departamentul Comisiei Europene specializat în 
combaterea fraudelor. Oficiul are independenţă operaţională și răspunde de efectuarea 
investigaţiilor administrative destinate combaterii fraudei, corupţiei și altor activităţi ilegale care 
afectează negativ interesele financiare ale UE, în modul prevăzut în Decizia Comisiei din 28 
aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă, Regulamentul (CE) 
nr. 1073/99 din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 din 11 noiembrie 1996 al Consiliului 
privind controalele și inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 
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L 330/32 JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE

DIRECTIVA 98/83/CE A CONSILIULUI 

din 3 noiembrie 1998

privind calitatea apei destinate consumului uman

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat (4),

(1) întrucât este necesar ca Directiva 80/778/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman (5) să fie 
adaptată la progresul științific și tehnologic; întrucât experiența acumulată prin punerea în aplicare a directivei menționate arată că este 
necesar să se creeze un cadru juridic flexibil și transparent care să le permită statelor membre să reglementeze situațiile de nerespectare a 
standardelor; întrucât, în plus, directiva în cauză trebuie revizuită în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și, în special, al 
principiului subsidiarității;

(2) întrucât, în conformitate cu articolul 3b din tratat, în care se prevede că nici o măsură a Comunității nu trebuie să depășească ceea ce este 
necesar pentru a îndeplini obiectivele tratatului, este necesar să se revizuiască Directiva 80/778/CEE astfel încât accentul să cadă pe 



respectarea parametrilor esențiali de calitate și de salubritate a apelor, acordându-li-se statelor membre libertatea de a adăuga și alți 
parametri în cazul în care consideră că este necesar;

(3) întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, acțiunea Comunității trebuie să susțină și să completeze acțiunile întreprinse de 
autoritățile competente din statele membre;

(4) întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, diferențele naturale și socioeconomice dintre regiunile Uniunii impun ca majoritatea 
deciziilor privind monitorizarea, analiza și măsurile care urmează să fie luate pentru a remedia situațiile de nerespectare să fie luate la 
nivel local, regional sau național, în măsura în care diferențele în cauză nu împiedică instituirea cadrului pentru actele cu putere de lege și 
actele administrative prevăzut de prezenta directivă;

(5) întrucât sunt necesare standarde comunitare privind parametrii de calitate esențiali și de prevenire referitori la salubritatea apei destinate 
consumului uman, în paralel cu alte măsuri comunitare, pentru definirea obiectivelor minime de calitate stabilite în domeniul mediului, 
astfel încât să se garanteze și să se promoveze exploatarea durabilă a apei destinate consumului uman;

(6) întrucât, având în vedere importanța calității apei destinate consumului uman pentru sănătatea umană, este necesar să se definească la 
nivel comunitar standardele esențiale de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa cu această destinație;

(7) întrucât este necesar ca apa folosită în industria alimentară să fie inclusă în această categorie, cu excepția cazurilor în care se poate stabili 
că utilizarea apei vizate nu afectează salubritatea produsului finit;

(8) întrucât, pentru a le permite întreprinderilor de furnizare a apei să îndeplinească standardele de calitate pentru apa potabilă, trebuie să se 
aplice măsuri adecvate de protecție a apei pentru a asigura puritatea apei subterane și de suprafață; întrucât același obiectiv poate fi atins 
prin măsuri adecvate de tratare a apei care se aplică înainte de furnizarea acesteia;

(9) Întrucât, pentru a asigura coerența politicii europene privind apa, este necesar să se adopte o directivă-cadru corespunzătoare privind apa 
în timp util;

(10) întrucât este necesar să se excludă din domeniul de aplicare a prezentei directive apele minerale naturale și apele medicinale, având în 
vedere faptul că s-au instituit norme speciale pentru respectivele tipuri de apă;

(11) întrucât sunt necesare măsuri pentru toți parametrii cu relevanță directă pentru sănătate și pentru alți parametri, dacă survine o deteriorare 
a calității apei; întrucât, în plus, astfel de măsuri trebuie să fie atent coordonate cu punerea în aplicare a Directivei 91/414/CEE a 
Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (6) și a Directivei 98/8/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (7);

(12) întrucât este necesar să se stabilească, pentru substanțele importante la nivelul întregii Comunități, parametri valorici speciali suficient de 
stricți pentru a garanta că obiectivul prezentei directive poate fi atins;

(13) întrucât parametrii valorici se bazează pe cunoștințele științifice disponibile, iar principiul precauției a fost, de asemenea, luat în 
considerare; întrucât valorile în cauză au fost selectate pentru a garanta că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții 
de siguranță pe întreaga durată a vieții și, astfel, asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății;

(14) întrucât trebuie să se atingă un nivel de echilibru pentru a preveni atât riscurile microbiologice, cât și pe cele chimice; întrucât, în acest 
scop și având în vedere o viitoare revizuire a parametrilor valorici, stabilirea valorilor aplicabile apei destinate consumului uman trebuie 
să se bazeze pe considerente de sănătate publică și pe o metodă de evaluare a riscurilor;

(15) întrucât în prezent nu există la nivel comunitar dovezi suficiente care să permită, la nivel comunitar, stabilirea parametrilor valorici pentru 
substanțele chimice care afectează negativ funcția endocrină, dar există o preocupare din ce în ce mai mare privind potențialul impact al 
efectelor substanțelor nocive asupra sănătății umane și asupra faunei;

(16) întrucât, în special, standardele prevăzute la anexa I se bazează, în general, pe „Orientările privind calitatea apei potabile”, elaborate de 
Organizația Mondială a Sănătății, și pe avizul Comitetul științific consultativ al Comisiei pentru examinarea toxicității și a ecotoxicității 
compușilor chimici;

(17) întrucât statele membre trebuie să stabilească valori și pentru alți parametri suplimentari care nu figurează la anexa I în cazurile în care 
acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor;

(18) întrucât statele membre pot stabili valori și pentru alți parametri suplimentari care nu figurează la anexa I, dacă se consideră că acest lucru 
este necesar în scopul asigurării calității a producției, a distribuției și controlului apei destinate consumului uman;

(19) întrucât, în cazurile în care statele membre consideră că este necesar să adopte standarde mai stricte decât cele prevăzute la anexa I părțile 
A și B sau parametri suplimentari care nu figurează la anexa I, dar sunt necesari pentru protejarea sănătății umane, statele membre trebuie 
să notifice Comisiei standardele în cauză;

(20) întrucât, la introducerea sau menținerea unor măsuri de protecție mai stricte, statele membre au obligația să respecte principiile și normele 
prevăzute de tratat, astfel cum au fost interpretate de către Curtea de Justiție;

(21) întrucât respectarea parametrilor valorici trebuie asigurată în punctul în care apa destinată consumului uman este pusă la dispoziția 
consumatorului în cauză;

(22) întrucât calitatea apei destinate consumului uman poate fi influențată de sistemul casnic de distribuție; întrucât, în plus, se recunoaște 
faptul că responsabilitatea pentru sistemul casnic de distribuție sau pentru întreținerea acestuia nu poate reveni statelor membre;

(23) întrucât fiecare stat membru trebuie să instituie programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește 
cerințele prevăzute de prezenta directivă; întrucât programele de control în cauză trebuie să fie adecvate nevoilor locale și trebuie să 
îndeplinească cerințele minime de control prevăzute de prezenta directivă;



(24) întrucât metodele aplicate pentru a analiza calitatea apei destinate consumului uman trebuie să fie de natură să garanteze că rezultatele 
obținute sunt fiabile și comparabile;

(25) întrucât, în cazul nerespectării cerințelor prezentei directive, statul membru vizat trebuie să investigheze cauza și să se asigure că se 
întreprind măsurile de remediere necesare cât mai curând posibil pentru a restabili calitatea apei;

(26) întrucât este important ca apa contaminată să fie împiedicată să provoace un potențial pericol pentru sănătatea umană; întrucât furnizarea 
acestei ape trebuie să fie interzisă sau utilizarea acesteia să fie limitată;

(27) întrucât, în cazul nerespectării unui parametru care îndeplinește funcția de indicator, statul membru vizat trebuie să analizeze dacă 
nerespectarea în cauză poate prezenta un risc pentru sănătatea umană; întrucât statul membru trebuie să întreprindă măsuri de remediere 
pentru a restabili calitatea apei, dacă acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană;

(28) întrucât, dacă astfel de măsuri de remediere sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 130r alineatul (2) din tratat, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care soluționează problema la sursă;

(29) întrucât statele membre trebuie să fie autorizate, în anumite condiții, să acorde derogări de la prezenta directivă; întrucât, în plus, este 
necesar să se instituie un cadru de reglementare adecvat pentru astfel de derogări, cu condiția ca acestea să nu reprezinte un pericol 
potențial pentru sănătatea umană și dacă alimentarea cu apă destinată consumului uman în sectorul vizat nu poate fi menținută în alt mod 
prin orice alte mijloace rezonabile;

(30) întrucât, având în vedere faptul că prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman poate presupune folosirea anumitor substanțe 
sau materiale, sunt necesare norme care să reglementeze utilizarea acestora pentru a evita posibilele efecte nocive asupra sănătății umane;

(31) întrucât progresul științific și tehnic poate impune o adaptare rapidă a cerințelor tehnice prevăzute la anexele II și III; întrucât, în plus, 
pentru a facilita aplicarea măsurilor necesare în acest scop, trebuie să se prevadă o procedură care să permită Comisiei să efectueze astfel 
de adaptări cu sprijinul unui comitet format din reprezentanți ai statelor membre;

(32) întrucât consumatorii trebuie să fie informați în mod adecvat și corespunzător cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, la 
orice derogări acordate de statele membre și la orice măsură de remediere întreprinsă de autoritățile competente; întrucât, în plus, trebuie 
avute în vedere atât nevoile tehnice și statistice ale Comisiei, cât și drepturile individului de a obține informații corespunzătoare privind 
calitatea apei destinate consumului uman;

(33) întrucât, în cazuri excepționale și pentru zone delimitate din punct de vedere geografic, poate fi necesar să se acorde statelor membre un 
termen mai lung pentru a se conforma anumitor dispoziții ale prezentei directive;

(34) întrucât prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere și de 
aplicare în dreptul intern, indicate la anexa IV,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectivul

(1)   Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman.

(2)   Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, 
prin asigurarea salubrității și a purității acesteia.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

1. „apă destinată consumului uman” înseamnă:

(a) întreaga cantitate de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării de alimente sau oricărui alt 
scop casnic, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, dintr-un camion-cisternă sau 
dintr-un vapor-cisternă, în sticle sau recipiente;

(b) întreaga cantitate de apă folosită în orice întreprindere de producție alimentară pentru producerea, prelucrarea, conservarea sau 
comercializarea produselor sau a substanțelor destinate consumului uman, cu excepția cazurilor în care autoritățile naționale 
competente constată că salubritatea produselor alimentare în forma lor finită nu poate fi afectată de calitatea apei;

2. „sistem casnic de distribuție” înseamnă instalația de țevi, garnituri și dispozitive instalate între robinetele care sunt folosite în mod normal 
pentru consum uman și rețeaua de distribuție, dar numai dacă acestea nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea 
acestuia de furnizor de apă, în conformitate cu legislația internă aplicabilă.

Articolul 3

Exceptări

(1)   Prezenta directivă nu se aplică:

(a) apelor minerale naturale recunoscute ca atare de autoritățile naționale competente, în conformitate cu Directiva 80/777/CEE a Consiliului 
din 15 iulie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (8);

(b)



apelor medicinale în sensul Directivei 65/65/CEE a Consiliului din 26 ianuarie 1965 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor 
administrative referitoare la produsele medicamentoase brevetate (9).

(2)   Statele membre pot excepta de la aplicarea dispozițiilor prezentei directive:

(a) apele destinate exclusiv acelor scopuri în cazul cărora autoritățile competente constată că calitatea apei nu are nici o influență, directă sau 
indirectă, asupra sănătății consumatorilor vizați;

(b) apele destinate consumului uman și care provin dintr-o rezervă distinctă care furnizează sub 10 m3 pe zi în medie sau care deservește mai 
puțin de 50 de persoane, cu excepția cazurilor în care apa este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice.

(3)   Statele membre care recurg la exceptările prevăzute la alineatul (2) litera (b) se asigură că populația vizată este informată în această privință, 
precum și cu privire la orice măsură care poate fi luată pentru a ocroti sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apelor 
destinate consumului uman. În plus, atunci când apare un potențial pericol pentru sănătatea umană generat de calitatea acestor ape, populația 
vizată este consiliată cu promptitudine în mod corespunzător.

Articolul 4

Obligații generale

(1)   Fără a aduce atingere obligațiilor care le revin în temeiul altor dispoziții comunitare, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura 
salubritatea și puritatea apei destinate consumului uman. În sensul cerințelor minime din prezenta directivă, apa destinată consumului uman este 
salubră și pură dacă:

(a) nu conține microorganisme, paraziți și orice alte substanțe care, prin numărul sau concentrația lor, constituie un pericol potențial pentru 
sănătatea umană și

(b) sunt în conformitate cu cerințele minime prevăzute la anexa I părțile A și B

și dacă, în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolelor 5-8 și ale articolului 10 și cu tratatul, statele membre iau toate celelalte măsuri 
necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.

(2)   Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive nu determină în nici o situație, direct sau 
indirect, nici o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman în măsura în care acest lucru este relevant pentru protecția sănătății 
umane, nici o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile.

Articolul 5

Standardele de calitate

(1)   Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii prevăzuți la anexa I.

(2)   Valorile stabilite în conformitate cu alineatul (1) nu sunt mai puțin stricte decât cele care figurează la anexa I. În ceea ce privește parametrii 
prevăzuți la anexa I partea C valorile trebuie să fie stabilite doar în scopul monitorizării și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de articolul 8.

(3)   Statele membre stabilesc valori pentru parametrii suplimentari care nu figurează la anexa I, dacă acest lucru se impune pentru ocrotirea 
sănătății umane pe teritoriul său național sau într-o zonă a acestuia. Valorile stabilite trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a).

Articolul 6

Punctul de conformitate

(1)   Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 trebuie respectate:

(a) în cazul apei furnizate printr-o rețea de distribuție, în punctul, din interiorul unei incinte sau al unei unități, în care aceasta curge din 
robinetele folosite în mod normal pentru consumul uman;

(b) în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, în punctul în care aceasta curge din rezervor;

(c) în cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, în punctul în care aceasta este îmbuteliată în sticle sau 
recipiente;

(d) în cazul apei folosite într-o întreprindere alimentară, în punctul în care apa este utilizată în întreprindere.

(2)   În cazul apei care intră sub incidența alineatului (1) litera (a), se consideră că statele membre și-au îndeplinit obligațiile care le revin în 
sensul prezentului articol, precum și în sensul articolului 4 și al articolului 8 alineatul (2), dacă se poate stabili că nerespectarea parametrilor 
valorici stabiliți în temeiul articolului 5 se datorează sistemului casnic de distribuție sau întreținerii acestuia, cu excepția incintelor și a unităților 
în care apa este furnizată publicului, cum ar fi școlile, spitalele și restaurantele.

(3)   În cazurile în care se aplică dispozițiile alineatului (2) și există riscul ca apa care intră sub incidența alineatului (1) litera (a) să nu respecte 
parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, statele membre se asigură, cu toate acestea, că:

(a) se iau măsuri corespunzătoare pentru a reduce sau a elimina riscul de nerespectare a parametrilor valorici, cum ar fi consilierea 
proprietarilor cu privire la orice măsură de remediere posibilă pe care o pot întreprinde și/sau

se iau alte măsuri, cum ar fi tehnici adecvate de tratare, pentru a modifica natura sau proprietățile apei înainte ca aceasta să fie furnizată, 
astfel încât să se reducă sau să se elimine riscul ca apa să nu respecte parametrii valorici după furnizare

și

(b) consumatorii vizați sunt informați în mod corespunzător și sunt consiliați cu privire la orice măsură de remediere posibilă pe care trebuie 
să o întreprindă.



Articolul 7

Controlul

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului 
uman, cu scopul de a verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici 
stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg 
parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei 
destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu 
produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție.

(2)   Pentru a îndeplini obligațiile impuse la alineatul (1), autoritățile competente instituie programe corespunzătoare de control pentru întreaga 
cantitate de apă destinată consumului uman. Programele de control în cauză îndeplinesc cerințele minime prevăzute la anexa II.

(3)   Autoritățile competente stabilesc punctele de prelevare, iar acestea îndeplinesc cerințele relevante prevăzute la anexa II.

(4)   Orientările comunitare pentru controlul prevăzut de prezentul articol pot fi definite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

(5) (a) Statele membre respectă specificațiile privind analiza parametrilor care figurează la anexa III.

(b) Se pot utiliza metode diferite de cele precizate la anexa III partea 1, cu condiția să se poată demonstra că rezultatele obținute sunt 
cel puțin la fel de fiabile ca și cele obținute prin metodele indicate. Statele membre care recurg la metode alternative furnizează 
Comisiei toate informațiile pertinente privind aceste metode și caracterul echivalent al acestora.

(c) Pentru parametrii menționați la anexa III părțile 2 și 3, se poate utiliza orice metodă de analiză, cu condiția ca aceasta să 
îndeplinească cerințele prevăzute de anexa menționată.

(6)   Statele membre se asigură că se efectuează un control suplimentar de la caz la caz pentru substanțele și microorganismele pentru care nu 
s-au stabilit parametri valorici în conformitate cu articolul 5, dacă existe motive care să indice prezența acestor substanțe sau microorganisme 
într-o cantitate sau un număr care să reprezinte un potențial pericol pentru sănă tatea umană.

Articolul 8

Măsurile de remediere și restricțiile de utilizare

(1)   Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, este efectuată o anchetă în 
vederea identificării cauzei acestuia.

(2)   În cazul în care, în ciuda măsurilor luate pentru a îndeplini obligațiile impuse la articolul 4 alineatul (1), apa destinată consumului uman nu 
respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5 și sub rezerva dispozițiilor articolului 6 alineatul (2), statul membru în cauză se 
asigură că se întreprind cât mai curând posibil măsurile de remediere necesare pentru a restabili calitatea apei și acordă prioritate aplicării 
acestora, luând în considerare, între altele, măsura în care parametrul valoric în cauză a fost depășit, precum și pericolul potențial pentru sănătatea 
umană.

(3)   Indiferent dacă parametrii valorici au fost respectați sau nu, statele membre asigură interzicerea distribuției apei destinate consumului uman 
care constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană sau limitarea utilizării acesteia sau adoptarea oricărei alte măsuri necesare pentru a 
proteja sănătatea umană. În astfel de cazuri consumatorii sunt informați de îndată în această privință și li se oferă consilierea necesară.

(4)   Autoritățile competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere 
riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate 
consumului uman.

(5)   Statele membre pot defini orientări pentru a sprijini autoritățile competente în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul (4).

(6)   În cazul nerespectării parametrilor valorici sau a specificațiilor prevăzute la anexa I partea C, statele membre analizează dacă nerespectarea 
vizată prezintă vreun risc pentru sănătatea umană. Statele membre întreprind măsuri de remediere pentru a restabili calitatea apei, dacă acest lucru 
este necesar pentru a proteja sănătatea umană.

(7)   Statele membre se asigură că, în cazul în care se întreprind măsuri de remediere, consumatorii sunt informați în această privință, cu excepția 
cazurilor în care autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă.

Articolul 9

Derogări

(1)   Statele membre pot prevedea derogări de la parametrii valorici stabiliți la anexa I partea B sau stabiliți în conformitate cu articolul 5 alineatul 
(3), până la o valoare maximă pe care acestea o stabilesc, în măsura în care nici o astfel de derogare nu constituie un pericol potențial pentru 
sănătatea umană și în cazul în care alimentarea cu apă destinată consumului uman în zona vizată nu poate fi menținută prin nici un fel de mijloace 
rezonabile. Derogările sunt cât mai limitate în timp posibil și nu depășesc trei ani, la încheierea acestei perioade fiind întocmit un bilanț pentru a 
determina dacă s-a înregistrat un progres suficient. În cazul în care un stat membru intenționează să acorde o a doua derogare, acesta transmite 
Comisiei bilanțul întocmit, împreună cu motivele care justifică decizia de a acorda o a doua derogare. Nici o astfel de a doua derogare nu 
depășește trei ani.

(2)   În cazuri excepționale, un stat membru poate solicita Comisiei o a treia derogare pentru o perioadă de cel mult trei ani. Comisia hotărăște cu 
privire la această solicitare în termen de trei luni.

(3)   Orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (1) sau (2) trebuie să cuprindă următoarele informații:

(a) motivele derogării;

(b) parametrul în cauză, rezultatele pertinente ale controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

(c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor 
de producție alimentară în cauză;



(d) un program de control corespunzător, care să prevadă, după caz, controale mai frecvente;

(e) un rezumat al planului de măsuri de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și 
dispoziții în materie de bilanț;

(f) durata necesară a derogării.

(4)   Dacă autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă măsurile întreprinse în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, cerințele prevăzute la alineatul (3) nu trebuie 
aplicate.

În acest caz, autoritățile competente sau alte instanțe interesate stabilesc doar valoarea maximă permisă pentru parametrul în cauză și intervalul 
de timp acordat pentru remedierea situației.

(5)   Nu se mai poate recurge la dispozițiile alineatului (4) în cazul în care același parametru valoric aplicabil unei distribuții date a apei nu a fost 
respectat pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni.

(6)   Orice stat membru care recurge la derogările prevăzute de prezentul articol se asigură că populația afectată de o astfel de derogare este 
informată rapid și în mod corespunzător cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează. În plus, dacă este necesar, statul membru se 
asigură că se oferă consiliere, după caz, unor grupuri de populație specifice pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit.

Aceste obligații nu se aplică situației menționate la alineatul (4), cu excepția cazului în care autoritățile competente decid altfel.

(7)   Cu excepția derogărilor acordate în conformitate cu alineatul (4), statele membre informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la 
orice derogare privind o distribuție de peste 1 000 m3 pe zi în medie sau care deservește peste 5 000 de persoane și îi comunică informațiile 
menționate la alineatul (3).

(8)   Prezentul articol nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

Articolul 10

Asigurarea calității tratării, a echipamentului și a materialelor

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că nici un fel de substanțe sau materiale pentru instalațiile noi, folosite la 
prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman, precum și impuritățile asociate acestor substanțe sau materiale pentru instalațiile noi 
nu rămân în apa destinată consumului uman în concentrații mai mari decât este necesar în scopul utilizării lor și că acestea nu reduc, direct sau 
indirect, protecția sănătății umane prevăzută de prezenta directivă; documentele de interpretare și specificațiile tehnice prevăzute la articolul 3 și 
articolul 4 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre în ceea ce privește produsele pentru construcții (10) respectă cerințele prezentei directive.

Articolul 11

Revizuirea anexelor

(1)   Cel puțin la fiecare cinci ani, Comisia revizuiește anexa I în baza progresului științific și tehnic și propune, dacă este necesar, modificări, în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat.

(2)   Cel puțin la fiecare cinci ani, Comisia adaptează anexele II și III la progresul științific și tehnic. Modificările necesare se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

Articolul 12

Procedura de comitet

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest 
proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la 
articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților 
statelor membre sunt ponderate conform articolului menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(3)   Comisia adoptă măsuri care se aplică de îndată. Cu toate acestea, dacă nu sunt conforme cu avizul comitetului, aceste măsuri sunt de îndată 
comunicate Consiliului de către Comisie. În acest caz:

(a) Comisia amână aplicarea măsurilor adoptate cu trei luni de la data comunicării acestora;

(b) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termenul prevăzut la litera (a).

Articolul 13

Informare și raportare

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că li se furnizează consumatorilor informații adecvate și actualizate pri vind calitatea 
apei destinate consumului uman.

(2)   Fără a aduce atingere Directivei 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informații privind mediul (11), 
fiecare stat membru publică la fiecare trei ani un raport privind calitatea apei destinate consumului uman în vederea informării consumatorilor. 
Primul raport se referă la anii 2002, 2003 și 2004. Fiecare raport se referă cel puțin la toate furnizările distincte de apă care depășesc 1 000 m3 pe 
zi în medie sau care deservesc peste 5 000 de persoane; fiecare raport se referă la trei ani calendaristici și se publică în termen de un an 
calendaristic de la sfârșitul perioadei de raportare.

(3)   Statele membre transmit raportul Comisiei în termen de două luni de la publicarea acestora.



(4)   Formatele și informațiile minime care trebuie cuprinse în rapoartele menționate la alineatul (2) se determină luând în special în considerare 
măsurile menționate la articolul 3 alineatul (2), articolul 5 alineatele (2) și (3), articolul 7 alineatul (2), articolul 8, articolul 9 alineatele (6) și (7) 
și articolul 15 alineatul (1) și, dacă este necesar, se modifică în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

(5)   Comisia examinează rapoartele statelor membre și, la fiecare trei ani, publică un raport de sinteză cu privire la calitatea apei destinate 
consumului uman în cadrul Comunității. Raportul menționat se publică în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor din partea statelor 
membre.

(6)   Alături de primul raport prevăzut la alineatul (2), statele membre întocmesc, de asemenea, un raport, care trebuie înaintat Comisiei, cu 
privire la măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul articolului 6 alineatul (3) și 
al anexei I partea B nota 10. Comisia înaintează, după caz, o propunere privind formatul raportului menționat anterior, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 12.

Articolul 14

Termenul limită pentru conformare

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea calității apei destinate consumului uman cu dispozițiile prezentei directive 
în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a acesteia, fără a aduce atingere notelor 2, 4 și 10 din anexa I partea B.

Articolul 15

Situații excepționale

(1)   În situații excepționale și pentru zone geografice delimitate, statele membre pot înainta o cerere specială Comisiei pentru a obține o 
prelungire a termenului prevăzut la articolul 14. Perioada suplimentară nu depășește trei ani; la încheierea acestei perioade, are loc o reexaminare, 
ale cărei rezultate se înaintează Comisiei, care poate, pe baza reexaminării, să autorizeze o a doua prelungire a termenului cu până la trei ani. 
Prezenta dispoziție nu se aplică apei destinate consumului uman, oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

(2)   Cererea, motivată corespunzător, expune dificultățile întâmpinate și cuprinde cel puțin toate informațiile indicate la articolul 9 alineatul (3).

(3)   Comisia examinează cererea în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12.

(4)   Orice stat membru care recurge la dispozițiile prezentului articol se asigură că populația afectată de cerere este informată rapid și în mod 
corespunzător cu privire la rezultatul cererii. În plus, dacă este necesar, statul membru se asigură că se oferă consiliere anumitor grupuri din 
cadrul populației pentru care cererea ar putea prezenta un risc deosebit.

Articolul 16

Abrogarea

(1)   Directiva 80/778/CEE se abrogă după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Sub rezerva alineatului (2), această abrogare nu 
aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele limită pentru transpunerea în dreptul intern și pentru aplicarea directivei conform 
anexei IV.

Orice trimitere la directiva abrogată se interpretează ca trimitere la prezenta directivă și se citește în conformitate cu tabelul de corespondență din 
anexa V.

(2)   De îndată ce un stat membru a pus în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei 
directive și a luat măsurile prevăzute la articolul 14, prezenta directivă se aplică calității apei destinate consumului uman în statul membru vizat, 
și nu Directiva 80/778/CEE.

Articolul 17

Transpunerea în dreptul intern

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a acesteia. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 noiembrie 1998.
Pentru Consiliu

Președintele
B. PRAMMER 
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ANEXA I

PARAMETRI ȘI PARAMETRI VALORICI

PARTEA A

Parametri microbiologici

Parametri Parametru valoric
(număr/100 ml)

Escherichia coli (E. coli) 0

Enterococi 0

Următoarele se aplică apei oferite spre vânzare în sticle sau recipiente:
Parametri Parametru valoric

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml

Enterococi 0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

Număr de colonii 22 °C 100/ml

Număr de colonii 37 °C 20/ml

PARTEA B

Parametri chimici

Parametru Parametru valoric Unitate Note

Acrilamidă 0,10 µg/l Nota 1

Antimoniu 5,0 µg/l

Arsenic 10 µg/l

Benzen 1,0 µg/l

Benzo(a)piren 0,010 µg/l

Bor 1,0 mg/l

Bromat 10 µg/l Nota 2

Cadmiu 5,0 µg/l

Crom 50 µg/l

Cupru 2,0 mg/l Nota 3

Cianură 50 µg/l

1,2-dicloretan 3,0 µg/l

Epiclorhidrină 0,10 µg/l Nota 1

Fluorură 1,5 mg/l

Plumb 10 µg/l Notele 3 și 4

Mercur 1,0 µg/l

Nichel 20 µg/l Nota 3



Azotat 50 mg/l Nota 5

Azotit 0,50 mg/l Nota 5

Pesticide 0,10 µg/l Notele 6 și 7

Pesticide – Total 0,50 µg/l Notele 6 și 8

Hidrocarburi aromatice policiclice 0,10 µg/l Suma concentrațiilor compușilor specificați Nota 9

Seleniu 10 µg/l

Tetracloretenă și tricloretenă 10 µg/l Suma concentrațiilor parametrilor specificați;

Trihalometani – Total 100 µg/l Suma concentrațiilor compușilor specificați Nota 
10

Clorură de vinil 0,50 µg/l Nota 1

Nota 1: Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din 
polimerul corespondent în contact cu apa.

Nota 2: Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a compromite operațiunea de 
dezinfecție.

În cazul apei menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), valoarea trebuie atinsă în termen de 10 ani calendaristici de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive. Parametrul valoric pentru bromat este 25 µg/l în cursul unei perioade cuprinse între cinci și 10 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Nota 3: Valoarea se aplică unei probe de apă destinată consumului uman obținută printr-o metodă de eșantionare corespunzătoare (1) de la robinet 
și recoltată astfel încât să fie reprezentativă pentru valoarea săptămânală medie ingerată de consumatori. După caz, metodele de eșantionare și de 
control trebuie să se aplice într-un mod armonizat stabilit în conformitate cu articolul 7 alineatul (4). Statele membre trebuie să ia în considerare 
frecvența nivelurilor maxime care pot avea efecte negative asupra sănătății umane.

Nota 4: În cazul apei menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), valoarea trebuie atinsă în termen de 15 ani calendaristici de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive. Parametrul valoric pentru plumb este 25 µg/l în cursul unei perioade cuprinse între cinci și 15 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Statele membre se asigură că se iau toate măsurile adecvate pentru a reduce cât mai mult posibil concentrația de plumb din apa destinată 
consumului uman în cursul perioadei necesare pentru conformarea la parametrul valoric.

La punerea în aplicare a măsurilor destinate respectării valorii menționate, statele membre trebuie să acorde în mod progresiv prioritate cazurilor 
în care concentrațiile plumbului din apa destinată consumului uman sunt cele mai ridicate.

Nota 5: Statele membre trebuie să se asigure că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 [concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit 
(NO2) este indicată între paranteze pătrate], precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Nota 6:„Pesticide” reprezintă:

— insecticide organice;

— erbicide organice;

— fungicide organice;

— nematocide organice;

— acaricide organice;

— algicide organice;

— rodenticide organice;

— produse organice de combatere a mucegaiului;

— produse conexe (inter alia, regulatori de creștere)

și metaboliții lor, produșii de degradare și de reacție corespunzători.

Numai pesticidele care pot fi prezente într-o anumită rezervă de apă trebuie monitorizate.

Nota 7: Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Parametrul valoric este 0,030 µg/l pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor 
epoxid.

Nota 8:„Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de control.

Nota 9: Compușii specificați sunt următorii:

— benzo(b)fluoranten;

— benzo(k)fluoranten;

— benzo(ghi)perilen;

— indeno(1,2,3-cd)piren.



Nota 10: Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operațiunea de 
dezinfecție.

Compușii specificați sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

În cazul apei menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), valoarea trebuie atinsă în termen de 10 ani calendaristici de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive. Parametrul valoric pentru total trihalometani este 150 µg/l în cursul perioadei cuprinse între cinci și 10 ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Statele membre se asigură că se iau toate măsurile corespunzătoare pentru a reduce cât mai mult posibil concentrația de trihalometani din apa 
destinată consumului uman în cursul perioadei necesare pentru a se conforma parametrului valoric.

La punerea în aplicare a măsurilor destinate respectării valorii menționate, statele membre trebuie să acorde prioritate în mod progresiv cazurilor 
în care concentrațiile trihalometanilor din apa destinată consumului uman sunt cele mai ridicate.

PARTEA C

Parametri indicatori

Nota 1: Apa nu trebuie să fie agresivă.

Nota 2: Acest parametru trebuie măsurat doar dacă apa provine din sau este influențată de apa de suprafață. În cazul în care acest parametru 
valoric nu este respectat, statul membru vizat trebuie să investigheze rezerva de apă pentru a se asigura că nu există nici un pericol potențial 
pentru sănătatea umană, care ar rezulta din prezența microorganismelor patogene, cum ar fi criptosporidium. Statele membre trebuie să includă 
rezultatele tuturor acestor investigații în rapoartele pe care le prezintă în conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Nota 3: În cazul apei plate îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi redusă la 4,5 unități pH.

În cazul apei naturale gazoase sau îmbogățite artificial cu dioxid de carbon și îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi mai 
scăzută.

Nota 4: Acest parametru nu trebuie măsurat dacă se analizează parametrul COT.

Nota 5:

În cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente, unitatea este numărul total de bacterii coliforme/250 ml.

Nota 6:

Acest parametru nu trebuie măsurat în cazul distribuțiilor cu un debit mai mic de 10 000 m3 pe zi.

Nota 7:

În cazul tratării apei de suprafață, statele membre trebuie să vizeze un parametru valoric care să nu depășească 1,0 NTU (unități de turbiditate 
nefelometrică) în apă la ieșirea din stațiile de tratare.

Nota 8:

Frecvența controalelor va fi stabilită ulterior la anexa II.

Nota 9: Cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de descompunere ale radonului. Frecvența controalelor, metodele de 
control și punctele de control cele mai adecvate vor fi stabilite ulterior la anexa II.

Nota 10:

1. Propunerile necesare în temeiul notelor 8 și 9 cu privire la frecvența controalelor, metodele de control și punctele de control cele mai 
adecvate (anexa II) se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12. La elaborarea propunerilor în cauză, Comisia ia în 
considerare, inter alia, dispozițiile corespunzătoare prevăzute de legislația existentă sau programele de control corespunzătoare, inclusiv 
rezultatele controalelor care decurg din acestea. Comisia prezintă propunerile în cauză în termen de cel mult 18 luni de la data menționată 
la articolul 18 din directivă.

2. Un stat membru nu are obligația de a controla prezența tritiului în apa destinată consumului uman sau radioactivitatea acesteia pentru a 
stabili doza totală orientativă, dacă constată, pe baza altor controale efectuate, că nivelurile tritiului sau doza totală orientativă calculată 
sunt net inferioare parametrului valoric. În acest caz, statul membru informează Comisia cu privire la motivele deciziei sale, inclusiv cu 
privire la rezultatele celorlalte controale efectuate.

Parametru Parametru valoric Unitate Note

Aluminiu 200 µg/l

Amoniu 0,50 mg/l

Clorură 250 mg/l Nota 1

Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 0 număr/100 ml Nota 2

Culoare Acceptabil pentru consumatori și fără 
modificări anormale

Conductivitate 2 500 µS cm-1 la 20 °C Nota 1

Concentrația ionilor de hidrogen ≥ 6,5 și ≤ 9,5 unități pH Notele 1 și 3

Fier 200 µg/l

Mangan 50 µg/l

Miros



Acceptabil pentru consumatori și fără 
modificări anormale

Oxidabilitate 5,0 mg/l O2 Nota 4

Sulfat 250 mg/l Nota 1

Sodiu 200 mg/l

Gust Acceptabil pentru consumatori și fără 
modificări anormale

Număr de colonii 22o Fără modificări anormale

Bacterii coliforme 0 număr/100 ml Nota 5

Carbon organic total (COT) Fără modificări anormale Nota 6

Turbiditate Acceptabil pentru consumatori și fără 
modificări anormale

Nota 7

RADIOACTIVITATE

Parametru Parametru valoric Unitate Note

Tritiu 100 Bq/l Notele 8 și 10

Total doză orientativă 0,10 mSv/an Notele 9 și 10

(1)  Urmează să se adauge în funcție de rezultatul studiului aflat în desfășurare în prezent.

ANEXA II

CONTROLUL

TABELUL A

Parametrii care trebuie analizați

1.   Controlul de rutină

Scopul controlului de rutină este de a furniza în mod periodic informații privind calitatea organoleptică și microbiologică a apei destinate 
consumului uman, precum și informații privind eficiența tratării apei potabile (în special a dezinfecției), dacă se recurge la aceasta, pentru a 
determina dacă apa destinată consumului uman respectă sau nu parametrii valorici corespunzători prevăzuți de prezenta directivă.

Următorii parametri fac obiectul controlului de rutină. Statele membre pot adăuga și alți parametri la această listă, în cazul în care consideră că 
acest lucru este necesar.

Aluminiu (Nota 1)

Amoniu

Culoare

Conductivitate

Clostridium perfringens (inclusiv sporii) (Nota 2)

Escherichia coli (E. coli)

Concentrația ionilor de hidrogen

Fier (Nota 1)

Azotit (Nota 3)

Miros

Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)

Gust

Număr de colonii 22 °C și 37 °C (Nota 4)

Bacterii coliforme

Turbiditate

Nota 1: Necesar numai când este utilizat ca floculant. (1)

Nota 2: Necesar numai dacă apa provine din sau este influențată de apa de suprafață. (1)

Nota 3:



Necesar numai când tratarea cu cloramină este folosită pentru dezinfecție. (1)

Nota 4: Necesar numai în cazul apei oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

2.   Controlul complet

Scopul controlului complet este de a furniza informațiile necesare pentru a determina dacă toți parametrii valorici prevăzuți de prezenta directivă 
sunt respectați sau nu. Toți parametrii stabiliți conform articolului 5 alineatele (2) și (3) trebuie să facă obiectul controlului complet, cu excepția 
cazurilor în care autoritățile competente pot stabili că, pe parcursul unei perioade de timp fixate de ele, nu există probabilitatea ca un anumit 
parametru să fie prezent într-o anumită rezervă de apă în concentrații care ar putea compromite respectarea parametrilor valorici corespunzători. 
Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate care, în temeiul notelor 8, 9 și 10 din anexa I, partea C, sunt controlați în conformitate 
cu cerințele de control adoptate în temeiul articolului 12.

TABELUL B1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză a apei destinate consumului uman furnizate dintr-o rețea de distribuție sau dintr-un 
camion-cisternă sau utilizate în întreprinderi de producție alimentară

Statele membre trebuie să preleveze probe în punctele de conformitate definite la articolul 6 alineatul (1) pentru a se asigura că apa destinată 
consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive. Cu toate acestea, în cazul unei rețele de distribuție, statul membru poate preleva 
probe în zona de distribuție sau la stațiile de tratare pentru anumiți parametri, dacă se poate demonstra că nu va interveni nici o modificare 
defavorabilă a valorii măsurate a parametrilor în cauză.

Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de 
distribuție

(Notele 1 și 2)

m3

Control de rutină: număr de 
prelevări pe an
(Notele 3, 4 și 5)

Control complet: număr de 
prelevări pe an
(Notele 3 și 5)

≤ 100 (Nota 6) (Nota 6)

> 100 ≤ 1 000 4 1

> 1 000 ≤ 10 000 4
+3 pentru fiecare tranșă de 1 000 
m3/zi din volumul total

1
+1 pentru fiecare tranșă de 
3 300 m3/zi din volumul total

> 10 000 ≤ 100 000 3
+1 pentru fiecare tranșă de 
10 000 m3/zi din volumul total

> 100 000 10
+1 pentru fiecare tranșă de 
25 000 m3/zi din volumul total

Nota 1: O zonă de distribuție este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse și 
în care calitatea apei se poate considera că este aproximativ uniformă.

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Un stat membru poate folosi numărul de locuitori dintr-o zonă de 
distribuție în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă de 200 l/zi/persoană.

Nota 3: În cazul furnizării intermitente pe termen scurt, frecvența controalelor apei distribuite din camioane-cisternă sau vapoare-cisternă 
trebuie decisă de statul membru în cauză.

Nota 4: În cazul diverșilor parametri din anexa I, statele membre pot reduce numărul de prelevări indicat în tabel dacă:

(a) valorile rezultatelor obținute din probele prelevate pe o perioadă de cel puțin doi ani consecutivi sunt constante și semnificativ mai bune 
decât valorile limită prevăzute la anexa I și

(b) nici un factor nu poate să provoace o deteriorare a calității apei.

Cea mai scăzută frecvență aplicată nu trebuie să fie sub 50 % din numărul de prelevări indicat în tabel, cu excepția cazului de la nota 6.

Nota 5: În măsura în care este posibil, numărul prelevărilor trebuie distribuit egal în timp și în spațiu.

Nota 6: Frecvența trebuie stabilită de statul membru în cauză.

TABELUL B2

Frecvența minimă de prelevare și de analiză a apei îmbuteliate în sticle și recipiente destinate comercializării

Volumul de apă produs pe zi pentru a fi oferit spre vânzare în 
sticle sau recipiente (2)

m3

Control de rutină: număr de 
prelevări pe an

Control complet: număr de prelevări 
pe an

≤ 10 1 1

> 10 ≤ 60 12 1

> 60 1 pe tranșă de 5 m3 din volumul total 1 pe tranșă de 100 m3 din volumul total



(1)  În toate celelalte cazuri, parametrii figurează în lista pentru controlul complet.

(2)  Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic.

ANEXA III

SPECIFICAȚII PENTRU ANALIZA PARAMETRILOR

Fiecare stat membru trebuie să se asigure că orice laborator în care se analizează probele dispune de un sistem analitic de control al calității, care 
face obiectul unor verificări periodice realizate de către o persoană care nu se află în subordinea laboratorului și care este aprobată în acest scop 
de autoritatea competentă.

1.   PARAMETRII PENTRU CARE SE SPECIFICĂ METODELE DE ANALIZĂ

Următoarele principii pentru metode de calcul al parametrilor microbiologici sunt prezentate fie ca referință ori de câte ori se indică o metodă 
CEN/ISO, fie orientativ, până la eventuala adoptare în viitor, în conformitate cu procedura definită la articolul 12, a unor metode internaționale 
CEN/ISO pentru parametrii în cauză. Statele membre pot folosi metode alternative, cu condiția respectării dispozițiilor articolului 7 alineatul (5).

Bacterii coliforme și Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – Număr de colonii 22 °C (prEN ISO 6222)

Enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – Număr de colonii 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrare prin membrană urmată de incubarea anaerobă a membranei pe m-CP agar (Nota 1) la 44 ± 1 °C timp de 21 ± 3 ore. Se numără coloniile 
de culoare galben opac care devin roz sau roșii după expunerea la vapori de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

Nota 1: Compoziția m-CP agar este:

Mediu bazic
Triptoză 30 g

Extras de drojdie 20 g

Zaharoză 5 g

Hidroclorură de L-cisteină 1 g

MgSO4·7H2O 0,1 g

Purpură de bromcrezol 40 mg

Agar 15 g

Apă 1 000 ml

Se dizolvă ingredientele mediului bazic, se ajustează pH-ul la 7,6 și se introduce în autoclavă la 121 °C timp de 15 minute. Se lasă mediul 
să se răcească și se adaugă:
D-cicloserină 400 mg

Polimixină-B sulfat 25 mg

Indoxil-β-D-glucozid
care se dizolvă în 8 ml apă distilată înainte de adăugare

60 mg

Soluție de difosfat de fenoftaleină la 0,5 % sterilizată prin filtrare 20 ml

6H2O la 4,5 % FeCl3 sterilizată prin filtrare 2 ml

2.   PARAMETRII PENTRU CARE SE SPECIFICĂ CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ

2.1.   În cazul următorilor parametri, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie să aibă cel 
puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric cu exactitatea, precizia și limita de detecție specificate. Indiferent de 
sensibilitatea metodei de analiză utilizate, rezultatul trebuie exprimat folosind cel puțin același număr de zecimale ca și în cazul parametrului 
valoric prevăzut la anexa I părțile B și C.

Parametri Exactitatea % a 
parametrului valoric

(Nota 1)

Precizia % a 
parametrului valoric

(Nota 2)

Limita de detecție % a 
parametrului valoric

(Nota 3)

Condiții Note

Acrilamidă A se controla în funcție 
de criteriile de calitate 
specificate pentru 
produs

Aluminiu 10 10 10

Amoniu 10 10 10



Antimoniu 25 25 25

Arsenic 10 10 10

Benzo(a)piren 25 25 25

Benzen 25 25 25

Bor 10 10 10

Bromați 25 25 25

Cadmiu 10 10 10

Cloruri 10 10 10

Crom 10 10 10

Conductivitate 10 10 10

Cupru 10 10 10

Cianuri 10 10 10 Nota 4

1,2-dicloretan 25 25 10

Epiclorhidrină A se controla în funcție 
de criteriile de calitate 
specificate pentru 
produs

Fluoruri 10 10 10

Fier 10 10 10

Plumb 10 10 10

Mangan 10 10 10

Mercur 20 10 20

Nichel 10 10 10

Azotați 10 10 10

Azotiți 10 10 10

Oxidabilitate 25 25 10 Nota 5

Pesticide 25 25 25 Nota 6

Hidrocarburi aromatice policiclice 25 25 25 Nota 7

Seleniu 10 10 10

Sodiu 10 10 10

Sulfați 10 10 10

Tetracloretilenă 25 25 10 Nota 8

Tricloretilenă 25 25 10 Nota 8

Total trihalometani 25 25 10 Nota 7

Clorură de vinil A se controla în funcție 
de criteriile de calitate 
specificate pentru 
produs

2.2.   În cazul concentrației ionilor de hidrogen, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie 
să aibă capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric, cu o exactitate de 0,2 unități pH și o precizie de 0,2 unități pH.

Nota 1  (1): Exactitatea este eroarea sistematică și reprezintă diferența dintre valoarea medie a unui număr mare de 
măsurări repetate și valoarea exactă.

Nota 2  (1): Precizia este eroarea aleatorie și se exprimă de obicei ca deviație standard (în cadrul lotului și între loturi) a 
gamei de rezultate față de valoarea medie. Precizia acceptabilă este egală cu dublul deviației standard relative.

Nota 3: Limita de detecție este fie:

— de trei ori deviația standard în cadrul lotului pentru o probă naturală care conține o concentrație scăzută 
din parametrul vizat

fie



— de cinci ori deviația standard în cadrul lotului pentru o probă martor.

Nota 4: Metoda trebuie să permită determinarea cantității totale de cianură sub toate formele.

Nota 5: Oxidarea trebuie să se desfășoare timp de 10 minute la 100 °C în mediu acid, folosindu-se permanganat.

Nota 6: Caracteristicile de performanță se aplică pentru fiecare pesticid în parte și depind de pesticidul în cauză. Este posibil ca 
limita de detecție să nu poată fi atinsă în prezent pentru toate pesticidele, dar statele membre trebuie să depună eforturi 
pentru a atinge acest standard.

Nota 7: Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 25 % din parametrul valoric care figurează la 
anexa I.

Nota 8: Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 50 % din parametrul valoric care figurează la 
anexa I.

3.   PARAMETRII PENTRU CARE NU SE SPECIFICĂ NICI O METODĂ DE ANALIZĂ

Culoare

Miros

Gust

Carbon organic total

Turbiditate (Nota 1)

Nota 1: Pentru controlul turbidității apei de suprafață tratate, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că 
metoda utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric cu o exactitate 
de 25 %, o precizie de 25 % și o limită de detecție de 25 %.

(1)  Acești termeni sunt definiți mai detaliat în ISO 5725.

ANEXA IV

TERMENE DE TRANSPUNERE ÎN DREPTUL INTERN ȘI DETALII DE APLICARE

Directiva 80/778/CEE
Transpunere 17.7.1982

Aplicare 17.7.1985
Toate statele membre cu excepția 

Spaniei, Portugaliei și a noilor 
Länder din Germania

Directiva 81/858/CEE
(Modificare ca urmare a aderării 

Greciei)

Actul de 
aderare a 

Spaniei și a 
Portugaliei

Directiva 
90/656/CEE 
pentru noile 
Länder din 
Germania

Actul de 
aderare a 
Austriei, a 

Finlandei și a 
Suediei

Directiva 
91/692/CEE

Articolul 1-14 Aplicare 
31.12.1995

Articolul 15 Modificat cu intrare în vigoare de la 
1.1.1981

Modificat cu 
intrare în vigoare 
de la 01.01.1986

Modificat cu 
intrare în 
vigoare de la 
1.1.1995

Articolul 16

Articolul 17 Articolul 17a 
inserat

Articolul 18

Articolul 19 Modificat Modificat

Articolul 20

Articolul 21

ANEXA V

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Prezenta directivă Directiva 80/778/CEE

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) —

Articolul 2 alineatul (1) literele
(a) și (b)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (2) —

Articolul 3 alineatul (1) literele Articolul 4 alineatul (1)



(a) și (b)

Articolul 3 alineatul (2) literele
(a) și (b)

—

Articolul 3 alineatul (3) —

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 11

Articolul 5 alineatul (1) Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) prima teză Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2) a doua teză —

Articolul 5 alineatul (3) —

Articolul 6 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 6 alineatele (2)-(3) —

Articolul 7 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2) —

Articolul 7 alineatul (3) Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4) —

Articolul 7 alineatul (5) Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (6) —

Articolul 8 —

Articolul 9 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 9 alineatele (2)-(6) —

Articolul 9 alineatul (7) Articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (8) —

Articolul 10 Articolul 8

Articolul 11 alineatul (1) —

Articolul 11 alineatul (2) Articolul 13

Articolul 12 alineatul (1) Articolul 14

Articolul 12 alineatele (2) și (3) Articolul 15

Articolul 13 alineatul (1) —

Articolul 13 alineatele (2)-(5) Articolul 17a (inserat de Directiva 91/692/CEE)

Articolul 14 Articolul 19

Articolul 15 Articolul 20

Articolul 16 —

Articolul 17 Articolul 18

Articolul 18 —

Articolul 19 Articolul 21

Top
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DIRECTIVA CONSILIULUI 

din 21 mai 1991

privind tratarea apelor urbane reziduale

(91/271/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 130s,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Rezoluția Consiliului din 28 iunie 1998 privind protecția Mării Nordului și a altor ape ale Comunității (4) a invitat Comisia să prezinte 
propuneri privind măsurile necesare la nivelul Comunității în domeniul tratării apelor urbane reziduale;

întrucât poluarea cauzată de tratarea insuficientă a apelor reziduale dintr-un stat membru influențează adesea apele altor state membre și întrucât, 
prin urmare, se impune o acțiune la nivelul Comunității, în conformitate cu articolul 130r;

întrucât, pentru a se evita deteriorarea mediului prin evacuarea apelor urbane reziduale insuficient tratate, este, în general, necesară tratarea 
secundară a acestor ape;

întrucât este necesar să se impună o tratare mai riguroasă în zonele sensibile, în timp ce în zonele mai puțin sensibile se poate considera 
corespunzătoare o tratare primară;

întrucât apele industriale uzate care intră în sistemele de colectare, precum și evacuarea apelor reziduale și a nămolurilor care provin de la stațiile 
de tratare a apelor urbane reziduale trebuie să facă obiectul unor norme generale, reglementări și/sau autorizații specifice;

întrucât evacuările de ape industriale uzate biodegradabile care provin din anumite sectoare industriale și care nu intră în stațiile de tratare a 
apelor urbane reziduale înaintea evacuării în ape receptoare trebuie să facă obiectul unor cerințe corespunzătoare;

întrucât trebuie încurajată reciclarea nămolurilor care provin din tratarea apelor reziduale; întrucât trebuie eliminată treptat evacuarea nămolurilor 
în apele de suprafață;

întrucât este necesară supravegherea instalațiilor de tratare, a apelor receptoare și a evacuării nămolurilor, pentru a proteja mediul de efectele 
negative ale evacuării apelor reziduale;

întrucât este necesar să se asigure informarea publicului cu privire la evacuarea apelor urbane reziduale și a nămolurilor, sub formă de rapoarte 
periodice;

întrucât statele membre trebuie să stabilească și să prezinte Comisiei programe naționale în vederea punerii în aplicare a prezentei directive;

întrucât trebuie constituit un comitet pentru sprijinirea Comisiei în problemele care se raportează la punerea în aplicare a prezentei directive și la 
adaptarea sa la progresul tehnic,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se aplică colectării, tratării și evacuării apelor urbane reziduale, precum și tratării și evacuării apelor uzate care provin din 
anumite sectoare industriale.

Prezenta directivă are ca obiect protejarea mediului împotriva deteriorării datorate evacuărilor de ape reziduale menționate anterior.

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

1. „ape urbane reziduale” înseamnă apele menajere uzate sau amestecul de ape menajere uzate cu ape industriale uzate și/sau ape de 
scurgere;

2. „ape menajere uzate” înseamnă apele uzate care provin de la așezări și servicii rezidențiale și care sunt generate, în special, de 
metabolismul uman și de activitățile menajere;

3. „ape industriale uzate” înseamnă toate apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decât apele 
menajere uzate sau apele de scurgere;

4. „aglomerare” înseamnă o zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt concentrate suficient, astfel încât să fie posibilă 
colectarea apelor urbane reziduale în vederea dirijării lor către o stație de epurare sau un punct final de evacuare;



5. „sistem de colectare” înseamnă un sistem de canalizare care adună și transportă apele urbane reziduale;

6. „echivalent-locuitor (EL)” înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu o cerere biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de 
grame de oxigen pe zi;

7. „tratare primară” înseamnă tratarea apelor urbane reziduale printr-un procedeu fizic și/sau chimic care cuprinde decantarea materiilor 
solide în suspensie sau prin alte procedee prin care CBO5 a apelor reziduale care intră se reduce cu cel puțin 20 % înaintea evacuării, și 
totalul materiilor solide în suspensie al apelor reziduale care intră, cu cel puțin 50 %;

8. „tratare secundară” înseamnă tratarea apelor urbane reziduale printr-un procedeu care conține în general o tratare biologică cu decantare 
secundară sau printr-un procedeu care permite respectarea condițiilor din tabelul 1 din anexa I;

9. „tratare corespunzătoare” înseamnă tratarea apelor urbane reziduale prin orice procedeu și/sau sistem de evacuare care să permită, pentru 
apele receptoare de deșeuri, respectarea obiectivelor de calitate reținute, precum și conformarea la dispozițiile corespunzătoare ale 
prezentei directive și ale altor directive comunitare;

10. „nămoluri” înseamnă nămolurile reziduale, tratate sau nu, care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale;

11. „eutrofizare” înseamnă îmbogățirea apei cu elemente nutritive, în special cu compuși ai azotului și/sau ai fosforului, provocând o 
dezvoltare accelerată a algelor și a vegetalelor din specii superioare, care duce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor 
prezente în apă și la o degradare a calității apei respective;

12. „estuar” înseamnă zona de tranziție la gura de vărsare a unui curs de apă, între apa dulce și apele litorale. Statele membre stabilesc limitele 
exterioare (maritime) ale estuarelor în sensul prezentei directive, în cadrul programului de punere în aplicare, conform articolului 17 
alineatele (1) și (2);

13. „ape litorale” înseamnă apele din afara etiajului sau a limitei exterioare a unui estuar.

Articolul 3

(1) Statele membre veghează ca toate aglomerările să fie echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale:

— până la 31 decembrie 2000, pentru cele al căror echivalent-locuitor (EL) este mai mare de 15 000 și

— până la 31 decembrie 2005, pentru cele al căror EL se situează între 2 000 și 15 000.

Pentru evacuările de ape urbane reziduale în ape receptoare considerate ca „zone sensibile”, definite la articolul 5, statele membre asigură 
instalarea unor sisteme de colectare până la 31 decembrie 1998, pentru aglomerările al căror EL este mai mare de 10 000.

Atunci când instalarea unui sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar prezenta interes pentru mediu, fie pentru că instalarea sa 
presupune un cost excesiv, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic de protecție a 
mediului.

(2) Sistemele de colectare descrise la alineatul (1) trebuie să respecte cerințele din anexa I punctul A. Aceste cerințe se pot modifica în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

Articolul 4

(1) Statele membre veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, să facă obiectul unei tratări
secundare sau echivalente, în următoarele împrejurări:

— până la 31 decembrie 2000, pentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu EL mai mare de 15 000;

— până la 31 decembrie 2005, pentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu EL cuprins între 10 000 și 15 000;

— până la 31 decembrie 2005, pentru evacuările în apele dulci și în estuare, care provin de la aglomerări cu EL cuprins între 2 000 și 10 000.

(2) Evacuările de ape urbane reziduale în apele situate în regiuni muntoase (la o altitudine mai mare de 1 500 m), unde este dificil să se aplice o
tratare biologică eficientă din cauza temperaturilor scăzute, pot face obiectul unei tratări mai puțin riguroase decât cea prevăzută la alineatul (1),
cu condiția să se indice pe baza unor studii aprofundate că aceste evacuări nu deteriorează mediul.

(3) Evacuările din stațiile de epurare a apelor urbane reziduale prevăzute la alineatele (1) și (2) respectă condițiile din anexa I punctul B. Aceste
condiții se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(4) Încărcarea exprimată în EL se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale care intră în instalația de tratare în cursul anului, cu
excepția situațiilor neobișnuite, cum ar fi cele produse de precipitații intense.

Articolul 5

(1) În sensul alineatului (2), statele membre identifică, până la 31 decembrie 1993, zonele sensibile pe baza criteriilor definite la anexa II.

(2) Statele membre veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate în zonele sensibile, să facă
obiectul unei tratări mai riguroase decât cea descrisă la articolul 4, până la 31 decembrie 1998, pentru toate evacuările care provin din aglomerări
cu EL mai mare de 10 000.

(3) Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale menționate la alineatul (2) respectă condițiile corespunzătoare din
anexa I punctul B. Aceste condiții se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(4) Cu toate acestea, condițiile impuse unei stații de epurare în conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se aplică în mod obligatoriu zonelor
sensibile, dacă se poate dovedi că procentul minim de reducere a încărcării globale care intră în toate stațiile de epurare a apelor reziduale urbane
din această zonă atinge cel puțin 75 % pentru cantitatea totală de fosfor și cel puțin 75 % pentru cantitatea totală de azot.



(5)   Pentru evacuările de la stațiile de epurare a apelor urbane situate în bazinele hidrografice corespunzătoare zonelor sensibile și care contribuie 
la poluarea acestor zone, se aplică alineatele (2), (3) și (4).

Atunci când bazinele hidrografice menționate la primul paragraf se situează, în totalitate sau parțial, într-un alt stat membru, se aplică articolul 9.

(6)   Statele membre veghează ca lista zonelor sensibile să fie revizuită cel puțin la fiecare patru ani.

(7)   Statele membre veghează ca zonele identificate ca sensibile ca urmare a revizuirii prevăzute la alineatul (6) să se conformeze condițiilor 
menționate anterior în termen de șapte ani.

(8)   Un stat membru nu este obligat să identifice zonele sensibile în sensul prezentei directive, dacă acest stat aplică pe întreg teritoriul său 
tratarea prevăzută la alineatele (2), (3) și (4).

Articolul 6

(1)   În sensul alineatului (2), statele membre pot identifica, până la 31 decembrie 1993, zone mai puțin sensibile pe baza criteriilor stabilite la 
anexa II.

(2)   Evacuările de ape urbane reziduale care provin din aglomerări cu EL cuprins între 10 000 și 150 000 în apele litorale și între 2 000 și 10 000 
în estuarele situate în zonele prevăzute la alineatul (1) pot face obiectul unei tratări mai puțin riguroase decât cea prevăzută la articolul 4, cu 
condiția ca:

— aceste evacuări să fi făcut obiectul cel puțin unei tratări primare în temeiul articolului 2 alineatul (7), conform procedurilor de control 
stabilite la anexa I punctul D;

— să se demonstreze, pe baza unor studii aprofundate, că aceste evacuări nu vor deteriora mediul.

Statele membre pun la dispoziția Comisiei orice informație importantă privind aceste studii.

(3)   În cazul în care Comisia estimează că nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2), aceasta prezintă Consiliului o propunere 
corespunzătoare.

(4)   Statele membre veghează ca lista zonelor mai puțin sensibile să fie revizuită cel puțin la fiecare patru ani.

(5)   Statele membre veghează ca zonele care nu mai sunt considerate mai puțin sensibile să se conformeze condițiilor corespunzătoare din 
articolele 4 și 5 în termen de șapte ani.

Articolul 7

Statele membre veghează ca, până la 31 decembrie 2005, apele urbane reziduale să fie tratate, înainte de a fi evacuate, în mod corespunzător, în 
conformitate cu articolul 2 punctul 9, în următoarele cazuri:

— evacuări în ape dulci și estuare, care provin din aglomerări cu EL mai mic de 2 000;

— evacuări în ape litorale, care provin din aglomerări cu EL mai mic de 10 000.

Articolul 8

(1)   În cazuri excepționale datorate unor probleme tehnice și în sprijinul grupurilor de populație determinate în funcție de considerente 
geografice, statele membre pot prezenta Comisiei o cerere specială de prelungire a termenului pentru conformarea la dispozițiile articolului 4.

(2)   Această cerere, care trebuie motivată în mod corespunzător, expune problemele tehnice întâmpinate și propune un program de acțiuni care 
trebuie întreprinse conform unui calendar corespunzător pentru a atinge obiectivul prezentei directive. Acest calendar se include în programul de 
punere în aplicare prevăzut la articolul 17.

(3)   Se pot accepta numai motive tehnice, iar termenul prelungit prevăzut la alineatul (1) nu poate depăși data de 31 decembrie 2005.

(4)   Comisia examinează această cerere și ia măsurile corespunzătoare conform procedurii prevăzute la articolul 18.

(5)   În împrejurări excepționale, atunci când se poate dovedi că o tratare mai riguroasă nu prezintă interes pentru mediu, evacuările, în zonele 
mai puțin sensibile, de ape reziduale care provin din aglomerări cu EL mai mare de 150 000 pot face obiectul tratării prevăzute la articolul 6 
pentru apele reziduale care provin din aglomerări cu EL cuprins între 10 000 și 150 000.

În astfel de împrejurări, statele membre prezintă în prealabil Comisiei un dosar. Comisia examinează situația și ia măsurile corespunzătoare 
conform procedurii prevăzute la articolul 18.

Articolul 9

În cazul în care apele care țin de jurisdicția unui stat membru sunt alterate de evacuările de ape urbane reziduale care provin de la un alt stat 
membru, statul membru ale cărui ape sunt poluate poate notifica faptele celuilalt stat membru și Comisiei.

Statele membre în cauză facilitează, eventual împreună cu Comisia, concertarea necesară pentru identificarea sursei evacuărilor și a măsurilor 
care trebuie luate la sursă în favoarea apelor poluate, pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă.

Articolul 10

Statele membre veghează ca stațiile de epurare a apelor urbane reziduale, construite în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 4, 5, 6 și 
7, să fie concepute, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului 
în care sunt amplasate. Este necesar să se țină seama de variațiile sezoniere ale încărcării în momentul conceperii acestor instalații.

Articolul 11



(1)   Statele membre veghează ca, până la 31 decembrie 1993, evacuarea de ape industriale uzate în sistemele de colectare și stațiile de epurare a 
apelor urbane reziduale să facă obiectul unor reglementări prealabile și/sau al unor autorizații specifice din partea autorităților competente sau a 
organismelor corespunzătoare.

(2)   Reglementările și/sau autorizațiile specifice trebuie să respecte condițiile prevăzute la anexa I punctul C. Aceste condiții se pot modifica în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(3)   Reglementările și autorizațiile specifice se reexaminează și, dacă este necesar, se adaptează la intervale regulate.

Articolul 12

(1)   Apele uzate tratate se reutilizează, dacă acest lucru se dovedește adecvat. Căile de evacuare trebuie să reducă la maximum efectele negative 
asupra mediului.

(2)   Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare se asigură că evacuarea apelor uzate care provin de la stațiile de epurare a apelor 
urbane reziduale face obiectul unor reglementări prealabile și/sau al unor autorizații specifice.

(3)   Reglementările prealabile și/sau autorizațiile specifice privind evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale și 
care se efectuează în conformitate cu alineatul (2) în aglomerările cu EL cuprins între 2 000 și 10 000, pentru evacuările în ape dulci și în estuare, 
și în aglomerări cu EL de 10 000 sau mai mult, pentru toate evacuările, definesc condițiile necesare pentru a respecta condițiile corespunzătoare 
din anexa I punctul B. Aceste condiții se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(4)   Reglementările și/sau autorizațiile se reexaminează și, dacă este necesar, se adaptează la intervale regulate.

Articolul 13

(1)   Statele membre veghează ca, până la 31 decembrie 2000, apele industriale uzate biodegradabile care provin de la instalațiile sectoarelor 
industriale enumerate la anexa III și care nu intră în stațiile de epurare a apelor urbane reziduale înainte de a fi evacuate în apele receptoare să 
respecte, înainte de evacuare, condițiile stabilite în reglementările prealabile și/sau autorizațiile specifice ale autorității competente sau ale 
organismului corespunzător pentru toate evacuările care provin din instalații prevăzute pentru un EL de cel puțin 4 000.

(2)   Până la 31 decembrie 1993, autoritatea competentă sau organismul corespunzător din fiecare stat membru stabilește condițiile pentru 
evacuarea acestor ape uzate în funcție de natura sectorului industrial în cauză.

(3)   Comisia efectuează un studiu comparativ al condițiilor impuse de statele membre până la 31 decembrie 1994. Comisia își publică concluziile 
într-un raport și prezintă, dacă este necesar, o propunere corespunzătoare.

Articolul 14

(1)   Nămolurile de epurare se reutilizează atunci când acest lucru se dovedește necesar. Căile de evacuare trebuie să reducă la maximum efectele 
negative asupra mediului.

(2)   Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare veghează ca, până la 31 decembrie 1998, evacuarea nămolurilor care provin de la 
stațiile de epurare a apelor urbane reziduale să facă obiectul unor norme generale sau al înregistrării, al sau autorizării.

(3)   Statele membre asigură, până la 31 decembrie 1998, eliminarea nămolurilor de epurare în apele de suprafață prin deversare de pe vapoare, 
evacuare prin conducte sau prin orice alt mijloc.

(4)   Până la eliminarea formelor de evacuare menționate la alineatul (3), statele membre asigură autorizarea și reducerea treptată a cantităților 
totale de substanțe toxice, persistente sau bioacumulabile conținute în nămolurile evacuate în apele de suprafață.

Articolul 15

(1)   Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare supraveghează:

— evacuările care provin de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale, pentru a verifica respectarea condițiilor din anexa I punctul B, în 
conformitate cu procedurile de control stabilite la anexa I punctul D;

— cantitățile și compoziția nămolurilor de epurare evacuate în apele de suprafață.

(2)   Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare supraveghează apele receptoare de deșeuri provenind de la stațiile de epurare a 
apelor urbane reziduale și din evacuări directe, cum ar fi cele descrise la articolul 13, atunci când există temeri că mediul receptor va fi puternic 
deteriorat de aceste evacuări.

(3)   În cazul evacuărilor conforme cu dispozițiile articolului 6 și în cazul evacuării de nămoluri în apele de suprafață, statele membre stabilesc o 
supraveghere și efectuează orice studiu care poate fi necesar pentru a garanta că deversarea sau evacuarea de nămoluri nu deteriorează mediul.

(4)   Informațiile colectate de autoritățile competente sau de organismele corespunzătoare în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) se păstrează 
în statul membru și se pun la dispoziția Comisiei în decurs de șase luni de la primirea unei cereri în acest sens.

(5)   Principiile directoare pentru supravegherea prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 18.

Articolul 16

Fără a aduce atingere punerii în aplicare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informații privind 
mediul (5), statele membre asigură publicarea la fiecare doi ani, de către autoritățile și organismele în cauză, a unui raport de situație privind 
evacuarea apelor urbane reziduale și a nămolurilor din sectorul lor. Statele membre transmit aceste rapoarte Comisiei îndată după publicarea lor.

Articolul 17

(1)   Statele membre stabilesc, până la 31 decembrie 1993, un program de punere în aplicare a prezentei directive.



(2)   Statele membre transmit Comisiei informațiile privind programul până la 30 iunie 1994.

(3)   După caz, statele membre transmit Comisiei, la fiecare doi ani, o actualizare a informațiilor prevăzute la alineatul (2), până la 30 iunie.

(4)   Metodele și modelele de prezentare care trebuie adoptate pentru rapoartele privind programele naționale se determină în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 18. Orice modificare a acestor metode și modele de prezentare se adoptă în conformitate cu aceeași procedură.

(5)   Comisia efectuează, la fiecare doi ani, o examinare și o evaluare a informațiilor pe care le-a primit în conformitate cu alineatele (2) și (3) și 
publică un raport în acest sens.

Articolul 18

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest 
proiect într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la 
articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului, voturile 
reprezentanților statelor membre sunt ponderate conform articolului menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(3) (a) Comisia adoptă măsurile preconizate, dacă acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

(b) Dacă măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, fără 
întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Dacă, la expirarea unui termen de trei luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu hotărăște, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie, cu 
excepția cazului în care Consiliul s-a pronunțat împotriva acestor măsuri cu majoritate simplă.

Articolul 19

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la 30 iunie 1993. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care la adoptă în domeniul reglementat 
de prezenta directivă.

Articolul 20

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 mai 1991.
Pentru Consiliu

Președintele
R. STEICHEN 

(1) JO C 1, 4.1.1990, p. 20 și
JO C 287, 15.11.1990, p. 11.

(2) JO C 260, 15.10.1990, p. 185.

(3) JO C 168, 10.7.1990, p. 36.

(4) JO C 209, 9.8.1988, p. 3.

(5) JO L 158, 23.6.1990, p. 56.

ANEXA I

DISPOZIȚII PRIVIND APELE URBANE REZIDUALE

A.   Sistemele de colectare (1)

Sistemele de colectare țin seama de dispozițiile din domeniul tratării apelor uzate.

Conceperea, construirea și întreținerea sistemelor de colectare se întreprind pe baza celor mai avansate cunoștințe tehnice, fără a atrage costuri 
excesive, în special în ceea ce privește:

— volumul și caracteristicile apelor urbane reziduale;

— prevenirea scurgerilor;

— limitarea poluării apelor receptoare care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor.

B.   Evacuările provenind de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale în apele receptoare (1)

1. Stațiile de epurare a apelor uzate sunt concepute sau modificate astfel încât probele reprezentative din apele uzate care intră și din efluenții 
tratați să se poată obține înaintea evacuării în apele receptoare.

2. Evacuările provenind de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale, tratate în conformitate cu articolele 4 și 5 din prezenta directivă, 
corespund dispozițiilor din tabelul 1.



3. Evacuările instalațiilor de tratare a apelor urbane reziduale în zonele sensibile predispuse la eutrofizare, cum ar fi cele identificate la anexa 
II punctul A litera (a), respectă, în afară de aceasta, dispozițiile care figurează în tabelul 2 din prezenta anexă.

4. După caz, pentru a garanta că apele receptoare respectă dispozițiile oricărei alte directive din domeniu, se aplică dispoziții mai riguroase 
decât cele care figurează în tabelele 1 și/sau 2.

5. Punctele de evacuare a apelor urbane reziduale se aleg, în măsura posibilului, astfel încât să reducă la minimum efectele asupra apelor 
receptoare.

C.   Apelele industriale uzate

Apele uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor urbane reziduale fac obiectul unei tratări prealabile 
necesare pentru:

— a proteja sănătatea personalului care lucrează în sistemele de colectare și în stațiile de epurare;

— a asigura că sistemele de colectare, stațiile de epurare a apelor uzate și echipamentele conexe nu sunt deteriorate;

— a asigura că funcționarea stației de epurare a apelor uzate și tratarea nămolurilor nu sunt împiedicate;

— a asigura că evacuările de la stațiile de epurare nu deteriorează mediul sau nu împiedică apele receptoare să respecte dispozițiile altor 
directive comunitare;

— a asigura evacuarea nămolurilor în condiții de securitate și într-un mod acceptabil pentru mediu.

D.   Metodele de referință pentru urmărirea și evaluarea rezultatelor

1.   Statele membre asigură aplicarea unei metode de supraveghere care să corespundă cel puțin cerințelor descrise mai jos.

Se pot folosi alte metode decât cele prevăzute la punctele 2, 3 și 4, cu condiția să se poată dovedi că acestea permit obținerea unor rezultate 
echivalente.

Statele membre transmit Comisiei toate informațiile corespunzătoare privind metodele aplicate. Dacă estimează că nu se îndeplinesc condițiile 
prevăzute la punctele 2, 3 și 4, Comisia prezintă Consiliului o propunere corespunzătoare în această privință.

2.   Pe o perioadă de 24 de ore se prelevează probe, proporțional cu debitul sau la intervale regulate, într-un punct bine determinat la ieșirea din și, 
dacă este necesar, la intrarea în instalația de tratare, pentru a se verifica dacă se respectă dispozițiile prezentei directive în domeniul evacuărilor 
de ape uzate.

Se vor aplica practici internaționale de laborator corecte, pentru a reduce la minimum degradarea probelor între momentul colectării și cel al 
analizei.

3.   Numărul minim de probe care trebuie prelevate la intervale regulate într-un an se fixează în funcție de mărimea stației de epurare:
— EL cuprins între 2 000 și 9 999: 12 probe în cursul primului an

4 probe în anii următori, dacă se poate demonstra că apele respectă dispozițiile prezentei directive în 
primul an; dacă una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor, în anul următor se vor preleva 12 
probe.

— EL cuprins între 10 000 și 49 999: 12 probe

— EL de 50 000 sau mai mult: 24 probe

4.   Se consideră că apele uzate tratate respectă valorile fixate pentru diferiți parametri dacă, pentru fiecare parametru în parte, eșantioanele 
prelevate arată că se respectă valorile corespunzătoare, în funcție de următoarele dispoziții:

(a) pentru parametrii care figurează în tabelul 1 și la articolul 2 punctul 7, numărul maxim de probe care pot să nu corespundă valorilor de 
concentrație și/sau procentelor de reducere indicate în tabelul 1 și la articolul 2 punctul 7 este precizat în tabelul 3;

(b) pentru parametrii care figurează în tabelul 1 și care sunt exprimați în valori de concentrație, numărul maxim de probe prelevate în condiții 
de exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai mult de 100 % de valorile parametrilor. Pentru valorile de concentrație care se 
raportează la totalul de materii solide în suspensie, abaterea poate merge până la 150 %;

(c) pentru parametrii care figurează în tabelul 2, media anuală a probelor trebuie să respecte valorile corespunzătoare, pentru fiecare 
parametru.

5.   Pentru calitatea apei avută în vedere, nu se ține seama de valorile extreme, dacă acestea se datorează unor circumstanțe excepționale, cum ar 
fi precipitațiile intense.

Tabelul 1:   Dispoziții privind evacuările provenind de la stații de epurare a apelor urbane reziduale în conformitate cu dispozițiile 
articolelor 4 și 5 din prezenta directivă. Se va aplica valoarea concentrației sau procentul de reducere.

Parametri Concentrație Procent minim de 
reducere (2)

Metodă de măsurare de referință

Cerere biochimică de 
oxigen (CBO5 la 20 °C) 
fără nitrificare (3)

25 mg/l O2 70-90
40 conform articolului 4 
alineatul (2)

Probă omogenizată, nefiltrată, nedecantată. Determinarea 
oxigenului dizolvat înainte și după o incubare de 5 zile la 20 °
C ± 1 °C, în întuneric complet. Adaos de inhibator de nitrificare.

Cerere chimică de oxigen 
(CCO)

125 mg/l O2 75 Probă omogenizată, nefiltrată, nedecantată. Bicromat de potasiu.

Totalul materiilor solide în 
suspensie

35 mg/l (4) 90 (4) —



35 conform articolului 4 
alineatul (2)(peste 10 000 EL)
60 conform articolului 4 
alineatul (2)(de la 2 000 la 
10 000 EL)

90 conform articolului 4 
alineatul (2)(peste 10 000 EL)
70 conform articolului 4 
alineatul (2)(de la 2 000 la 
10 000 EL)

Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrană 
de 0,45 µm, uscare la 105 °C și cântărire.

— Centrifugarea unei probe reprezentative (timp de cel 
puțin 5 minute, cu accelerare medie de 2 800-3 200 
g), uscare la 105 °C, cântărire.

Analizele privind evacuările care provin din depozite lagunare trebuie efectuate pe probe filtrate; cu toate acestea, concentrația totalului de 
materii solide în suspensie în probele de apă nefiltrată nu trebuie să depășească 150 mg/l.

Tabelul 2:   Dispoziții privind evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale și efectuate în zone sensibile 
predispuse la eutrofizare, cum ar fi cele identificate la anexa II punctul A litera (a). Se va aplica un singur parametru sau doi, în funcție 
de condițiile locale. Se va aplica valoarea concentrației sau procentul de reducere.

Parametri Concentrație Procent minim de 
reducere (5)

Metodă de măsurare de referință

Fosfor total 2 mg/l P
(EL cuprins între 10 000 și 100 000)
1 mg/l P
(EL mai mare de 100 000)

80 Spectrofotometrie prin absorbție moleculară

Azot total (6) 15 mg/l N
(EL cuprins între 10 000 și 100 000)
10 mg/l N

(EL mai mare de 100 000) (7)

70-80 Spectrofotometrie prin absorbție moleculară

Tabelul 3

Număr de probe prelevate într-un an Număr maxim admis de probe neconforme

4-7 1

8-16 2

17-28 3

29-40 4

41-53 5

54-67 6

68-81 7

82-95 8

96-110 9

111-125 10

126-140 11

141-155 12

156-171 13

172-187 14

188-203 15

204-219 16

220-235 17

236-251 18

252-268 19

269-284 20

285-300 21

301-317 22

318-334 23

335-350 24

351-365 25

(1)  Dat fiind că în practică nu este posibilă construirea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare care să permită tratarea tuturor apelor uzate în situații precum cele provenite din 
precipitații extrem de intense, statele membre decid ce măsuri trebuie adoptate pentru limitarea poluării care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor. Aceste măsuri 
se pot baza pe procentele de diluare sau pe capacitatea în raport cu debitul pe timp uscat sau pot indica un număr acceptabil de supraîncărcări în fiecare an.



(2)  Reducere în raport cu valorile la intrare.

(3)  Acest parametru se poate înlocui cu un altul: carbon organic total (COT) sau cerere totală de oxigen (CTO), dacă se poate stabili o relație între CBO5 și parametrul înlocuitor.

(4)  Această cerință este facultativă.

(5)  Reducere în raport cu valorile la intrare.

(6)  Azot total reprezintă totalul de azot obținut prin metoda Kjeldahl (azot organic + NH3), de azot conținut în nitrați (NO3) și de azot conținut în nitriți (NO2).

(7)  Altă posibilitate: media zilnică nu trebuie să depășească 20 mg/l N. Această cerință se referă la o temperatură a apei de cel puțin 12 °C pe durata funcționării reactorului biologic 
al instalației de tratare. Condiția privind temperatura ar putea fi înlocuită printr-o limitare a timpului de funcționare, ținându-se seama de condițiile climatice regionale. Această 
posibilitate nu este accesibilă decât dacă se îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul D.1 din prezenta anexă.

ANEXA II

CRITERII DE IDENTIFICARE A ZONELOR SENSIBILE ȘI MAI PUȚIN SENSIBILE

A.   Zonele sensibile

O masă de apă trebuie identificată ca zonă sensibilă dacă aparține uneia dintre următoarele grupe:

(a) lacuri naturale cu apă dulce, alte mase de apă dulce, estuare și ape litorale, despre care s-a stabilit că sunt eutrofe sau ar putea deveni în 
curând eutrofe, dacă nu se iau măsuri de protecție.

Se poate ține seama de următoarele aspecte în cursul examinării elementelor nutritive care trebuie reduse printr-o tratare complementară:

(i) lacuri și cursuri de apă care se varsă în lacuri/bazine de acumulare/golfuri închise unde s-a constatat că schimbul de apă este slab, 
ceea ce poate genera un fenomen de acumulare. Este necesar să se prevadă o eliminare a fosforului din aceste zone, cu excepția 
cazului în care se poate demonstra că această eliminare nu va avea efecte asupra eutrofizării. Se poate, de asemenea, preconiza 
eliminarea azotului în cazul evacuărilor care provin de la marile aglomerări;

(ii) estuare, golfuri și alte ape litorale unde s-a constatat că schimbul de apă este slab sau care primesc mari cantități de elemente 
nutritive. Evacuările care provin din mici aglomerări prezintă, în general, puțină importanță în aceste zone, dar, în ceea ce privește 
marile aglomerări, trebuie prevăzută eliminarea fosforului și/sau a azotului, cu excepția cazului în care se demonstrează că această 
eliminare nu are efecte asupra nivelului de eutrofizare;

(b) ape dulci de suprafață destinate captării apei potabile și care ar putea conține o concentrație de nitrați superioară celei prevăzute de 
dispozițiile corespunzătoare ale Directivei 75/440/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind cerințele de calitate pentru apa de suprafață 
destinată preparării apei potabile în statele membre (1), dacă nu se iau măsuri în acest sens;

(c) zone pentru care este necesară o tratare complementară celei prevăzute la articolul 4 din prezenta directivă pentru a respecta directivele 
Consiliului.

B.   Zonele mai puțin sensibile

O masă sau o zonă de apă marină poate fi identificată ca zonă mai puțin sensibilă dacă evacuarea de ape uzate nu deteriorează mediul având în 
vedere morfologia, hidrologia sau condițiile hidraulice specifice zonei respective.

În cursul identificării zonelor mai puțin sensibile, statele membre țin seama de faptul că încărcătura evacuată riscă să fie transferată spre zonele 
adiacente unde aceasta ar putea altera mediul. Statele membre recunosc prezența zonelor sensibile din afara jurisdicției lor naționale.

Se ține seama de următoarele elemente în cursul identificării zonelor mai puțin sensibile:

golfuri deschise, estuare și alte ape litorale cu un schimb bun de apă și fără risc de eutrofizare sau de pierdere de oxigen sau despre care se 
consideră că este puțin probabil să devină eutrofe sau să piardă oxigen în urma evacuării apelor urbane reziduale.

(1) JO L 194, 25.7.1975, p. 26. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 79/869/CEE (JO L 271, 29.10.1979, p. 44).

ANEXA III

SECTOARE INDUSTRIALE

1. Prelucrarea laptelui.

2. Fabricarea de produse pe bază de fructe și legume.

3. Fabricarea și îmbutelierea băuturilor nealcoolice.

4. Prelucrarea cartofilor.

5. Industria cărnii.

6. Fabricarea berii.

7. Producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice.

8. Fabricarea de alimente destinate animalelor pe baza unor produse vegetale.

9. Fabricarea de gelatină și lipici din piei și oase.

10. Fabricarea malțului.

11. Industria de prelucrare a peștelui.



DIRECTIVA (UE) 2015/1787 A COMISIEI

din 6 octombrie 2015

de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (1), în special articolul 
11 alineatul (2),

întrucât:

(1) Anexele II și III la Directiva 98/83/CE prevăd cerințele minime ale programelor de monitorizare pentru întreaga cantitate de apă destinată 
consumului uman și specificațiile privind metoda de analiză a diferiților parametri.

(2) Specificațiile din anexele II și III ar trebui să fie actualizate ținându-se seama de progresele științifice și tehnice și pentru a se asigura 
coerența cu legislația Uniunii.

(3) Anexa II la Directiva 98/83/CE permite un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește efectuarea controlului de audit și a controlului 
de rutină, care permite o prelevare de probe mai puțin frecventă în anumite circumstanțe. Condițiile specifice pentru efectuarea 
monitorizării parametrilor cu frecvențele corespunzătoare și gama de tehnici de monitorizare trebuie să fie clarificate ținându-se seama de 
progresele științifice.

(4) Din 2004, Organizația Mondială a Sănătății a elaborat metoda de abordare a planului privind siguranța apei care se bazează pe principiile 
de evaluare și de gestionare a riscurilor, prevăzute în Orientările privind calitatea apei potabile  (2) publicate de aceasta. Orientările 
respective, împreună cu standardul EN 15975-2 privind securitatea alimentării cu apă potabilă, sunt principii recunoscute la nivel 
internațional, care stau la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei potabile. Anexa II la Directiva 98/83/CE 
ar trebui, prin urmare, să fie aliniată la cele mai recente actualizări ale acestor principii.

(5) Pentru a controla riscurile la adresa sănătății umane, programele de monitorizare ar trebui să asigure instituirea unor măsuri pe tot 
parcursul lanțului de alimentare cu apă și să ia în considerare informațiile provenite de la corpurile de apă utilizate pentru captarea apei 
potabile. Obligațiile generale pentru programele de monitorizare ar trebui să constituie o punte între captarea apei și alimentarea cu apă. În 
temeiul articolului 6 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), statele membre trebuie să asigure crearea 
registrului (registrelor) zonelor protejate. Conform articolului 7 alineatul (1) din directiva menționată, astfel de zone protejate includ toate 
corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile sau destinate unei astfel de utilizări. Rezultatele obținute în urma monitorizării 
acestor corpuri de apă, realizată în temeiul articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 din directiva menționată, ar trebui să fie utilizate 
pentru a se determina riscul potențial al apei potabile înainte și după tratare, în sensul Directivei 98/83/CE.

(6) Experiența a demonstrat că, pentru mulți parametri (în special cei fizico-chimici), concentrațiile prezente ar avea rareori drept rezultat o 
depășire a valorilor-limită. Monitorizarea și raportarea unor astfel de parametri fără relevanță practică presupun costuri importante, în 
special în cazul în care trebuie să fie analizat un număr mare de parametri. Introducerea unei flexibilități în ceea ce privește frecvența 
monitorizării în astfel de circumstanțe oferă oportunități de reducere a costurilor, care nu ar afecta sănătatea publică sau alte beneficii. 
Monitorizarea flexibilă reduce, de asemenea, colectarea unor date care oferă puține informații sau nicio informație privind calitatea apei 
potabile.

(7) Prin urmare, statelor membre ar trebui să li se permită derogări de la programele de monitorizare pe care le-au instituit, cu condiția să fie 
efectuate evaluări ale riscului credibile, care se pot baza pe Orientările OMS privind calitatea apei potabile și care ar trebui să ia în 
considerare monitorizarea efectuată în temeiul articolului 8 din Directiva 2000/60/CE.

(8) Tabelul B2 din anexa II la Directiva 98/83/CE, care se referă la apa îmbuteliată în sticle sau recipiente destinate comercializării, a devenit 
caduc, întrucât aceste produse sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4). 
Acestor produse li se aplică, de asemenea, principiul „analiza riscurilor și punctele critice de control” (HACCP) prevăzut în Regulamentul 
(CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și principiile controalelor oficiale prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Drept consecință a adoptării acestor regulamente, anexa II la Directiva 
98/83/CE nu se mai aplică de facto apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării.

(9) Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului (7) a introdus măsuri specifice pentru monitorizarea substanțelor radioactive. Programele de 
monitorizare pentru substanțele radioactive ar trebui, prin urmare, să fie stabilite numai în conformitate cu această directivă.

(10) Laboratoarele care aplică specificațiile pentru analiza parametrilor stabiliți în anexa III la Directiva 98/83/CE ar trebui să își desfășoare 
activitatea în conformitate cu proceduri aprobate la nivel internațional sau cu standarde de performanță bazate pe criterii și să utilizeze 
metode de analiză care au fost, pe cât posibil, validate.

(11) Directiva 2009/90/CE a Comisiei (8) prevede standardul EN ISO/IEC 17025 sau alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional, 
care urmează să fie utilizate pentru validarea metodelor de analiză. EN ISO/IEC 17025 este, de asemenea, unul dintre standardele utilizate 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 pentru acreditarea laboratoarelor desemnate de autoritățile competente din statele membre. 
Prin urmare, este necesar să se prevadă că standardul acesta sau alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional trebuie folosite 
pentru validarea metodelor de analiză în contextul Directivei 98/83/CE. În vederea alinierii la Directiva 2009/90/CE a anexei III la 
Directiva 98/83/CE, limita de cuantificare și incertitudinea de măsurare ar trebui să fie introduse drept caracteristici de performanță. Cu 



toate acestea, statele membre ar trebui să poată continua să permită utilizarea acurateței, preciziei și limitei de detecție drept caracteristici 
de performanță în conformitate cu anexa III la Directiva 98/83/CE, pentru o perioadă limitată, oferind astfel laboratoarelor suficient timp 
pentru a se adapta la acest progres tehnic.

(12) Au fost stabilite o serie de standarde ISO pentru analiza parametrilor microbiologici. Astfel, EN ISO 9308-1 și EN ISO 9308-2 (pentru 
numărarea E. coli și a bacteriilor coliforme) și standardul EN ISO 14189 (pentru analiza Clostridium perfringens) furnizează toate 
specificațiile necesare pentru efectuarea analizei. Aceste noi standarde și progrese tehnice ar trebui reflectate în anexa III la Directiva 
98/83/CE.

(13) Pentru a evalua echivalența metodelor alternative cu metoda prevăzută în anexa III la Directiva 98/83/CE, statelor membre ar trebui să li 
se permită să utilizeze standardul EN ISO 17994, care a fost deja stabilit ca standardul pentru echivalența metodelor microbiologice în 
contextul Directivei 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și prin Decizia 2009/64/CE a Comisiei (10). Alternativ, 
acestora ar trebui să li se permită să utilizeze standardul EN ISO 16140 sau orice alte protocoale similare acceptate pe plan internațional, 
astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei (11), pentru a se stabili echivalența 
metodelor bazate pe alte principii decât utilizarea de culturi, din afara domeniului de aplicare a EN ISO 17994.

(14) Prin urmare, anexele II și III la Directiva 98/83/CE ar trebui modificate în mod corespunzător.

(15) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru apa potabilă instituit prin articolul 12 alineatul 
(1) din Directiva 98/83/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 98/83/CE se modifică după cum urmează:

1. anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezenta directivă;

2. anexa III se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la 27 octombrie 2017, cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 octombrie 2015.
Pentru Comisie

Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 330, 5.12.1998, p. 32.

(2)  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

(3)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, 
p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu 
legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

(7)  Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa 
destinată consumului uman (JO L 296, 7.11.2013, p. 12).

(8)  Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a specificațiilor tehnice pentru 
analiza chimică și monitorizarea stării apelor (JO L 201, 1.8.2009, p. 36).

(9)  Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat (JO L 64, 4.3.2006, p. 37).

(10)  Decizia 2009/64/CE a Comisiei din 21 ianuarie 2009 de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a standardului ISO 
17994:2004(E) ca standard pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică (JO L 23, 27.1.2009, p. 32).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

ANEXA I



„ANEXA II

MONITORIZARE 

PARTEA A

Obiective generale și programe de monitorizare pentru apa destinată consumului uman 

1. Programele de monitorizare pentru apa destinată consumului uman trebuie:

(a) să verifice dacă măsurile instituite pentru a controla riscurile la adresa sănătății umane pe tot parcursul lanțului de alimentare 
cu apă din bazinul hidrografic, trecând prin captare, tratare și depozitare, până la distribuție sunt eficace și dacă la punctul de 
conformitate apa este sanogenă și curată;

(b) să furnizeze informații cu privire la calitatea apei destinate consumului uman pentru a demonstra că sunt respectate obligațiile 
prevăzute la articolele 4 și 5 și parametrii valorici stabiliți în anexa I;

(c) să identifice mijloacele cele mai adecvate de atenuare a riscului pentru sănătatea umană.

2. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2), autoritățile competente instituie programe de monitorizare care respectă parametrii și 
frecvențele prevăzute în partea B din prezenta anexă și care constau în:

(a) colectarea și analiza unor probe de apă distincte; sau

(b) înregistrarea măsurătorilor în cadrul unui proces continuu de monitorizare;

În plus, programele de monitorizare pot consta în:

(a) inspectarea înregistrărilor privind funcționalitatea și întreținerea echipamentelor; și/sau

(b) inspectarea bazinului hidrografic, a punctelor de captare a apei și a infrastructurii aferente tratării, depozitării și distribuției.

3. Programele de monitorizare se pot baza pe o evaluare a riscului astfel cum este prezentată în partea C.

4. Statele membre se asigură că programele de monitorizare sunt revizuite în mod continuu și actualizate sau reconfirmate cel puțin o 
dată la cinci ani.

PARTEA B

Parametri și frecvențe 

1.   Cadru general 

Un program de monitorizare trebuie să țină seama de parametrii menționați la articolul 5, inclusiv de cei care sunt importanți pentru evaluarea 
impactului sistemelor locale de distribuție asupra calității apei la punctul de conformitate, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1). Atunci 
când aleg parametrii corespunzători pentru monitorizare trebuie să fie luate în considerare condițiile locale pentru fiecare sistem de alimentare cu 
apă.

Statele membre asigură monitorizarea parametrilor enumerați la punctul 2 cu frecvențele relevante de prelevare a probelor, astfel cum se prevede 
la punctul 3.

2.   Lista parametrilor 

Parametrii grupei A

Următorii parametri (grupa A) sunt monitorizați în conformitate cu frecvențele de monitorizare prevăzute în tabelul 1 de la punctul 3:

(a) Escherichia coli (E. coli), bacterii coliforme, număr de colonii la 22 °C, culoare, turbiditate, gust, miros, pH, conductivitate;

(b) alți parametri identificați ca fiind relevanți în cadrul programului de monitorizare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și, dacă este 
cazul, printr-o evaluare a riscurilor, astfel cum se prevede în partea C.

În anumite circumstanțe, se adaugă următorii parametri la parametrii grupei A:

(a) amoniu și nitrit, în cazul în care este folosită tratarea cu cloramină;

(b) aluminiu și fier, dacă sunt utilizate ca substanțe chimice de tratare a apei.

Parametrii grupei B

Pentru a determina conformitatea cu toți parametrii valorici stabiliți în prezenta directivă, toți ceilalți parametri care nu au fost analizați în cadrul 
grupei A și care sunt stabiliți în conformitate cu articolul 5 sunt monitorizați cel puțin cu frecvențele menționate în tabelul 1 de la punctul 3.

3.   Frecvențele de prelevare 

Tabelul 1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității

Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul 
unei zone de alimentare
(A se vedea notele 1 și 2)

m3

Parametru al grupei A
numărul de prelevări pe an

(A se vedea nota 3)

Parametru al grupei B
numărul de prelevări pe an



≤ 100 > 0
(A se vedea nota 4)

> 0
(A se vedea nota 4)

> 100 ≤ 1 000 4 1

> 1 000 ≤ 10 000 4
+ 3

pentru fiecare tranșă de 1 000 m3/zi din 
volumul total

1
+ 1

pentru fiecare tranșă de 4 500 m3/zi din 
volumul total

> 10 000 ≤ 100 000 3
+ 1

pentru fiecare tranșă de 10 000 m3/zi din 
volumul total

> 100 000 12
+ 1

pentru fiecare tranșă de 25 000 m3/zi din 
volumul total

Nota 
1:

O zonă de alimentare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse, 
calitatea apei putând fi considerată aproximativ uniformă.

Nota 
2:

Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de alimentare poate fi folosit în loc 
de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană).

Nota 
3:

Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, 4 300 m3/zi = 16 probe (patru pentru primii 1 000 m3/zi + 12 pentru 
3 300 m3/zi suplimentari).

Nota 
4:

Statele membre care au decis să excepteze aprovizionările individuale în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) din prezenta directivă 
aplică aceste frecvențe doar în cazul zonelor de alimentare care distribuie între 10 și 100 m3 pe zi.

PARTEA C

Evaluarea riscurilor 

1. Statele membre pot să prevadă posibilitatea unei derogări de la parametrii și frecvențele prelevării de probe din partea B, cu condiția 
efectuării unei evaluări a riscurilor în conformitate cu prezenta parte.

2. Evaluarea riscurilor menționată la punctul 1 se bazează pe principiile generale de evaluare a riscurilor prevăzute în legătură cu 
standardele internaționale, cum ar fi standardul EN 15975-2 privind «securitatea alimentării cu apă potabilă, linii directoare pentru 
gestionarea riscului și a crizei».

3. Evaluarea riscurilor ține seama de rezultatele programelor de monitorizare instituite prin articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf și 
articolul 8 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) pentru corpurile de apă identificate în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) care furnizează, în medie, mai mult de 100 m3 pe zi, în conformitate cu anexa V la directiva 
menționată.

4. Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor, se extinde lista parametrilor de la punctul 2 din partea B și/sau se mărește frecvența de 
prelevare indicată la punctul 3 din partea B, în cazul în care este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare:

(a) lista parametrilor sau a frecvențelor prevăzută în prezenta anexă nu este suficientă pentru a îndeplini obligațiile impuse în 
temeiul articolului 7 alineatul (1);

(b) este necesară o monitorizare suplimentară în sensul articolului 7 alineatul (6);

(c) este necesar să se furnizeze garanțiile necesare prevăzute la punctul 1 litera (a) din partea A.

5. Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor, este posibil să se reducă lista parametrilor stabilită la punctul 2 din partea B și/sau 
frecvențele de prelevare de la punctul 3 din partea B, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) frecvența prelevării de probe pentru E. coli nu trebuie să devină mai mică decât cea prevăzută la punctul 3 din partea B, 
indiferent de circumstanțe;

(b) pentru toți ceilalți parametri:

(i) locul și frecvența de prelevare a probelor se stabilesc în funcție de originea parametrului, precum și în funcție de 
variabilitatea și tendințele pe termen lung ale concentrației acestuia, ținând seama de articolul 6;

(ii) pentru a reduce frecvența minimă de prelevare a unui parametru, așa cum s-a prevăzut la punctul 3 din partea B, 
rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la punctele de 
prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de alimentare trebuie să fie toate mai mici de 60 % din parametrul 
valoric;

(iii)



pentru a elimina un parametru din lista de parametri care trebuie monitorizați, așa cum s-a prevăzut la punctul 2 din 
partea B, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate la intervale regulate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la 
punctele reprezentative pentru întreaga zonă de alimentare trebuie să fie toate mai mici de 30 % din parametrul valoric;

(iv) eliminarea unui anumit parametru prevăzut la punctul 2 din partea B din lista de parametri care trebuie monitorizați se 
bazează pe rezultatul evaluării riscurilor, susținută fiind de rezultatele monitorizării surselor de apă destinată 
consumului uman și care confirmă că sănătatea umană este protejată împotriva efectelor negative ale oricărei 
contaminări a apei destinate consumului uman, astfel cum se prevede la articolul 1;

(v) frecvența prelevării de probe poate fi redusă sau poate fi eliminat un parametru din lista parametrilor care trebuie 
monitorizați, astfel cum se prevede la punctele (ii) și (iii), numai dacă evaluarea riscurilor confirmă faptul că niciun 
factor care poate fi anticipat în mod rezonabil nu este susceptibil să provoace o deteriorare a calității apei destinate 
consumului uman.

6. Statele membre se asigură:

(a) că evaluările riscurilor sunt aprobate de către autoritatea competentă relevantă proprie; și

(b) că sunt disponibile informații care arată că a fost efectuată o evaluare a riscului, împreună cu un rezumat al rezultatelor 
acesteia.

PARTEA D

Metodele de prelevare a probelor și punctele de prelevare 

1. Punctele de prelevare se stabilesc astfel încât să se asigure conformitatea cu punctele de conformitate definite la articolul 6 alineatul 
(1). În cazul unei rețele de distribuție, un stat membru poate preleva probe din zona de alimentare sau la lucrările de tratare pentru 
anumiți parametri dacă se poate demonstra că nu ar exista modificări nefavorabile ale valorilor măsurate ale parametrilor în cauză. 
În măsura în care este posibil, numărul prelevărilor se distribuie în mod egal în timp și în spațiu.

2. Prelevarea de probe la punctul de conformitate îndeplinește următoarele cerințe:

(a) probele de conformitate pentru anumiți parametri chimici (în special, cupru, plumb și nichel) se iau din primul fir de apă al 
robinetului consumatorului. Pe durata unei zile trebuie să se preleveze, în mod aleatoriu, o probă de un volum de 1 litru. Ca 
alternativă, statele membre pot utiliza metode care necesită o perioadă fixă de stagnare și care reflectă mai bine situația la 
nivel național, cu condiția ca, la nivelul zonei de alimentare, acest lucru să nu conducă la un număr mai redus de cazuri de 
nerespectare decât cel obținut prin metoda momentului ales în mod aleatoriu pe durata unei zile;

(b) probele de verificare a conformității în ceea ce privește parametrii microbiologici la punctul de conformitate se prelevează și 
se manipulează potrivit scopului de prelevare B corespunzător standardului EN ISO 19458.

3. Prelevarea de probe din rețeaua de distribuție, cu excepția prelevării de probe de la robinetele consumatorilor, respectă standardul 
ISO 5667-5. Pentru parametrii microbiologici, prelevarea de probe din rețeaua de distribuție se realizează și se manipulează potrivit 
scopului de prelevare A corespunzător standardului EN ISO 19458.

(1)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, 
p. 1).”

ANEXA II

Anexa III la Directiva 98/83/CE se modifică după cum urmează:

1. Fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre se asigură că metodele de analiză utilizate în scopul de a monitoriza și de a demonstra conformitatea cu prezenta 
directivă sunt validate și documentate în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la 
nivel internațional. Statele membre se asigură că laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de 
management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

În lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească caracteristicile minime de performanță stabilite în partea B, statele membre se 
asigură că monitorizarea este efectuată utilizându-se cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive.”

2. Punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a) titlul punctului 1 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Parametrii microbiologici pentru care se specifică metodele de analiză”;

(b) toate paragrafele începând cu al treilea paragraf până la al nouălea paragraf, inclusiv nota 1, se înlocuiesc cu următorul text:

„Metodele pentru parametrii microbiologici sunt:

(a) Escherichia coli (E. coli) și bacterii coliforme (EN ISO 9308-1 sau EN ISO 9308-2);

(b) Enterococci (EN ISO 7899-2);

(c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);



(d) enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – număr de colonii la 22 °C (EN ISO 6222);

(e) enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură – număr de colonii la 36 °C (EN ISO 6222);

(f) Clostridium perfringens, inclusiv sporii (EN ISO 14189).”

3. Punctul 2 se modifică după cum urmează:

(a) titlul punctului 2 se înlocuiește cu următorul titlu:

„PARTEA B

Parametrii chimici și parametrii indicatori pentru care sunt specificate caracteristicile de performanță”;

(b) punctul 2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Parametrii chimici și parametrii indicatori 

Pentru parametrii care figurează în tabelul 1, caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză 
utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu parametrul valoric cu o limită de cuantificare, astfel 
cum este definită la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2009/90/CE a Comisiei (1), mai mică sau egală cu 30 % din parametrul 
valoric în cauză și o incertitudine de măsurare astfel cum se specifică în tabelul 1. Rezultatul se exprimă folosind cel puțin același 
număr de digiți semnificativi ca și în cazul parametrului valoric analizat în părțile B și C ale anexei I.

Până la 31 decembrie 2019 statele membre pot permite utilizarea caracteristicilor «acuratețe», «precizie» și «limita de detecție», 
după cum se precizează în tabelul 2, ca un set alternativ de caracteristici de performanță la caracteristicile «limita de cuantificare» 
și «incertitudinea de măsurare», astfel cum sunt specificate fiecare în primul paragraf și în tabelul 1.

Incertitudinea de măsurare prevăzută în tabelul 1 nu se utilizează ca o toleranță suplimentară la parametrii valorici stabiliți în anexa 
I.

Tabelul 1

Caracteristica minimă de performanță «incertitudinea de măsurare»

Parametri Incertitudinea de măsurare
(A se vedea nota 1)

% din parametrul valoric (cu excepția pH)

Note

Aluminiu 25

Amoniu 40

Antimoniu 40

Arsen 30

Benzo(a)piren 50 A se vedea nota 5

Benzen 40

Bor 25

Bromat 40

Cadmiu 25

Clor 15

Crom 30

Conductivitate 20

Cupru 25

Cianură 30 A se vedea nota 6

1,2-Dicloretan 40

Fluorură 20

Concentrația ionilor de hidrogen (pH) exprimată în unități de 
pH

0,2 A se vedea nota 7

Fier 30

Plumb 25

Mangan 30

Mercur 30

Nichel 25

Nitrat 15



Nitrit 20

Oxidabilitate 50 A se vedea nota 8

Pesticide 30 A se vedea nota 9

Hidrocarburi aromatice policiclice 50 A se vedea nota 10

Seleniu 40

Sodiu 15

Sulfat 15

Tetracloretenă 30 A se vedea nota 11

Tricloretenă 40 A se vedea nota 11

Trihalometani – total 40 A se vedea nota 10

Carbon organic total (COT) 30 A se vedea nota 12

Turbiditate 30 A se vedea nota 13

Acrilamida, epiclorhidrina și clorura de vinil urmează să fie controlate în funcție de specificația produsului.

Tabelul 2

Caracteristicile minime de performanță «acuratețe», «precizie» și «limita de detecție» – pot fi utilizate până la 31 
decembrie 2019

Parametri Acuratețe
(A se vedea nota 2)

% din parametrul valoric 
(cu excepția pH-ului)

Precizie
(A se vedea nota 3)
% din parametrul 
valoric (cu excepția 

pH-ului)

Limita de detecție
(A se vedea nota 4)
% din parametrul 

valoric (cu excepția pH-
ului)

Note

Aluminiu 10 10 10

Amoniu 10 10 10

Antimoniu 25 25 25

Arsen 10 10 10

Benzo(a)piren 25 25 25

Benzen 25 25 25

Bor 10 10 10

Bromat 25 25 25

Cadmiu 10 10 10

Clor 10 10 10

Crom 10 10 10

Conductivitate 10 10 10

Cupru 10 10 10

Cianură 10 10 10 A se vedea 
nota 6

1,2-Dicloretan 25 25 10

Fluorură 10 10 10

Concentrația ionilor de hidrogen (pH) 
exprimată în unități de pH

0,2 0,2 A se vedea 
nota 7

Fier 10 10 10

Plumb 10 10 10

Mangan 10 10 10

Mercur 20 10 20

Nichel 10 10 10

Nitrat 10 10 10

Nitrit 10 10 10



Oxidabilitate 25 25 10 A se vedea 
nota 8

Pesticide 25 25 25 A se vedea 
nota 9

Hidrocarburi aromatice policiclice 25 25 25 A se vedea 
nota 10

Seleniu 10 10 10

Sodiu 10 10 10

Sulfat 10 10 10

Tetracloretenă 25 25 10 A se vedea 
nota 11

Tricloretenă 25 25 10 A se vedea 
nota 11

Trihalometani – total 25 25 10 A se vedea 
nota 10

Turbiditate 25 25 25

Acrilamida, epiclorhidrina și clorura de vinil urmează să fie controlate în funcție de specificația produsului.

(1)  Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a specificațiilor 
tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor (JO L 201, 1.8.2009, p. 36).”;" 

(c) punctul 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Note la tabelele 1 și 2 

Nota 1 Incertitudinea de măsurare este valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor 
cantitative atribuite unei mărimi măsurabile, pe baza informațiilor utilizate. Criteriul de performanță pentru 
incertitudinea de măsurare (k = 2) este procentajul din parametrul valoric prevăzut în tabel sau un procentaj 
superior. Incertitudinea de măsurare se estimează la nivelul parametrului valoric, cu excepția cazului în care 
se prevede altfel.

Nota 2 Acuratețea este o măsură a erorii sistematice, și anume, diferența dintre valoarea medie a unui număr mare de 
măsurări repetate și valoarea exactă. Specificațiile suplimentare sunt cele stabilite în ISO 5725.

Nota 3 Precizia este o măsură a erorii aleatorii și se exprimă de obicei ca deviația standard (în cadrul lotului și între 
loturi) a diferitelor rezultate față de valoarea medie. Precizia acceptabilă este egală cu dublul deviației 
standard relative. Acest termen este prezentat mai detaliat în ISO 5725.

Nota 4 Limita de detecție este fie:

— de trei ori deviația standard din cadrul unui lot de probe naturale care conțin o concentrație 
redusă a parametrului; fie

— de cinci ori deviația standard a unei probe-martor (în cadrul unui lot).

Nota 5 În cazul în care valoarea incertitudinii de măsurare nu poate fi atinsă, ar trebui selectate cele mai bune tehnici 
disponibile (până la 60 %).

Nota 6 Metoda determină cantitatea totală de cianură sub toate formele.

Nota 7 Valorile pentru acuratețe, precizie și a incertitudinea de măsurare sunt exprimate în unități de pH.

Nota 8 Metoda de referință: EN ISO 8467

Nota 9 Caracteristicile de performanță pentru fiecare pesticid sunt furnizate cu titlu indicativ. În cazul mai multor 
pesticide se pot obține valori mai mici de 30 % ale incertitudinii de măsurare, iar pentru câteva pesticide se 
pot admite valori mai mari, de până la 80 %.

Nota 10 Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 25 % din parametrul valoric care 
figurează în partea B din anexa I.

Nota 11 Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 50 % din parametrul valoric care 
figurează în partea B din anexa I.

Nota 12 Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul de 3 mg/l din carbonul organic total (COT). 
Pentru determinarea COT și a carbonului organic dizolvat (COD) se utilizează orientările CEN 1484.

Nota 13 Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul a 1,0 NTU (unități de turbiditate nefelometrică), 
în conformitate cu EN ISO 7027.”

4. Punctul 3 se elimină.

Top
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MODIFICAT
LP162 din 18.07.14, MO261-267/05.09.14 art.582
LP96 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.403

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege, parţial armonizată cu directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 
privind tratarea apelor urbane reziduale şi nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu directivele 
Parlamentului European şi ale Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind 
stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 
februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 
2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 
2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, creează cadrul legal necesar 
gestionării, protecţiei şi folosinţei apelor.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi îl constituie:
    a) crearea unui cadru legal pentru gestionarea, protecţia şi folosinţa eficientă a apelor de 
suprafaţă şi a apelor subterane în baza evaluării, planificării şi luării deciziilor în mod 
participativ;
    b) stabilirea drepturilor de folosinţă a apei şi promovarea investiţiilor în domeniul apelor;
    c) stabilirea mecanismelor de protecţie a stării apelor, prevenirea oricărei degradări ulterioare 
a apelor, protecţia şi restabilirea mediului acvatic, convergenţa treptată şi sistematică a protecţiei 
şi a gestionării lor cu cerinţele europene;
    d) prevenirea deteriorărilor ulterioare, conservarea şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor 
acvatice şi, în ceea ce priveşte necesităţile lor de apă, a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede 
care depind în mod direct de ecosistemele acvatice;
    e) asigurarea unei aprovizionări suficiente cu apă de suprafaţă şi cu apă subterană de calitate 



bună, faptul acesta fiind necesar pentru o utilizare durabilă, echilibrată şi echitabilă a apei;
    f) stabilirea unei baze legale de cooperare internaţională în domeniul gestionării şi protecţiei în 
comun a resurselor de apă.
  Articolul  2. Noţiuni principale

    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
acvifer – strat sau straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi geologice cu o porozitate 

şi o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie 
captarea unor cantităţi importante de ape subterane;
    ape de suprafaţă – ape stătătoare şi ape curgătoare de la suprafaţa solului;
    ape subterane – ape care se află sub suprafaţa solului în zona de saturaţie şi în contact direct 
cu solul sau cu subsolul; 
    ape uzate – ape ce provin din activităţi casnice, sociale şi economice, conţinînd poluanţi sau 
reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale;

autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei – document eliberat de instituţia 
subordonată organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, al cărei titular are 
dreptul la folosinţa specială a apei în anumite condiţii, conform dispoziţiilor prezentei legi;
    bazin hidrografic – porţiune de teren de pe care toate scurgerile de suprafaţă curg printr-o 
succesiune de rîuri, fluvii şi lacuri spre mare într-o singură gură de vărsare, estuar sau deltă, 
delimitată prin cumpăna apelor;
    Cadastru de stat al apelor – sistem informaţional de stat ce conţine evidenţa datelor referitoare 
la reţeaua hidrografică, la resursele de apă, la prelevările şi la restituţiile de apă, la patrimoniul 
hidrotehnic;
    cerinţă de calitate a mediului pentru ape – concentraţie a unui poluant sau a unui grup de 
poluanţi în apă, în sedimente sau în biotă care nu trebuie depăşită pentru asigurarea protecţiei 
sănătăţii umane şi a mediului;
    comitet al districtului bazinului hidrografic – organ coordonator şi consultativ al districtului 
bazinului hidrografic;
   corp de apă artificial – corp de apă de suprafaţă creat prin activitate umană;
   corp de apă de suprafaţă – parte distinctă şi semnificativă a unei ape de suprafaţă, cum ar fi: 
lac, lac de acumulare, iaz, curs de apă – rîu sau canal, segment al unui curs de apă – rîu sau 
canal, ape tranzitorii;

corp de apă subterană – volum distinct de apă subterană în limitele unui acvifer sau ale mai 
multor acvifere;

debit salubru – debit minim într-o secţiune pe un curs de apă necesar pentru asigurarea 
condiţiilor de viaţă a ecosistemelor acvatice existente;
    district al bazinului hidrografic – suprafaţă de teren din Republica Moldova, constituită din 
unul sau din mai multe bazine hidrografice învecinate, precum şi din apele subterane asociate, 
identificat ca principală unitate de gestionare a bazinelor hidrografice;
    iaz (heleşteu) – corp de apă artificial format prin stăvilirea apei cu baraj sau prin abaterea unui 
curs de apă, destinat pisciculturii, irigaţiei etc., cu volum de apă la nivelul normal de retenţie de 
pînă la un milion m3;
   inundaţii – acoperire temporară cu apă, provenită din revărsarea exagerată a apelor mari de 
viitură sau din precipitaţii abundente, a unei porţiuni de teren care, în mod obişnuit, nu este 
acoperit de apă;

lac – corp de apă stătătoare de suprafaţă care nu are legătură cu oceanul planetar;
    lac de acumulare  – corp de apă artificial care constituie o rezervă de apă, cu o posibilă 
utilizare în diferite scopuri, cu un volum de apă, la nivel normal de retenţie, de peste un milion 
m3;
   poluare a apei – introducere directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a unor 
substanţe sau a căldurii în aer, în apă ori sol care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană 
sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice ori a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct 
de ecosistemele acvatice, care duce la deteriorarea bunurilor materiale sau care dăunează ori 
afectează negativ serviciile şi alte folosinţe legale ale mediului;
    poluant – orice substanţă care ar putea constitui un factor de poluare;



    resurse de apă – ape de suprafaţă, ape subterane şi precipitaţii atmosferice căzute pe teritoriul 
Republicii Moldova;
   risc de inundaţii – combinaţie între probabilitatea producerii unor inundaţii şi efectele 
potenţial adverse pentru sănătatea umană, pentru mediu, pentru patrimoniul cultural şi pentru 
activitatea economică, asociate inundaţiilor;

 secetă – deficienţă temporară a apelor de suprafaţă şi a celor subterane ca urmare a 
modificărilor climatice;

subbazin – suprafaţă de teren în cadrul unui district hidrografic din care toate scurgerile de apă 
se varsă, printr-o reţea de rîuri, fluvii şi lacuri, către un anumit punct al unui curs de apă în cadrul 
acestui district hidrografic;

substanţe periculoase – substanţe sau grupuri de substanţe toxice, persistente şi 
bioacumulabile, precum şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care prezintă pericol;
  teren al fondului apelor – teren aflat sub ape, albiile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, 

iazurilor, rezervoarelor de apă, mlaştini, terenuri pe care sînt amplasate construcţii hidrotehnice 
şi alte structuri ale serviciului apelor, terenuri repartizate  pentru fîşiile  de deviere (de pe maluri) 
a rîurilor, a bazinelor de apă, a canalelor magistrale şi a colectoarelor, precum şi terenuri folosite 
pentru  construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, 
de apă tehnică, de apă curativă, altor necesităţi de interes public;
    valori-limită de emisie – masă exprimată în funcţie de anumiţi parametri specifici, 
concentraţie şi/sau nivel al unei emisii care nu pot fi depăşite pe durata unei anumite perioade 
sau a mai multor perioade anumite;
   zone umede – întinderi de bălţi, de mlaştini, de turbării, de ape naturale sau de ape artificiale, 

permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră ori sărată, a 
căror adîncime nu depăşeşte 6 m;

 zone vulnerabile – suprafeţe de teren din care se alimentează apele de suprafaţă şi/sau apele 
subterane şi care provoacă poluarea lor cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

 Articolul 3. Obiectul de reglementare a legii 
    (1) Prezenta lege reglementează:
    a) gestionarea şi protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv măsurile de 
prevenire şi de combatere a inundaţiilor, a eroziunii şi măsurile de contracarare a secetei şi a 
deşertificării;
    b) activităţile care au impact asupra apelor de suprafaţă şi a celor subterane, inclusiv captarea 
şi folosinţa apei, deversarea apelor uzate şi a poluanţilor, alte activităţi care ar putea dăuna 
calităţii apelor.
    (2) Următoarele activităţi sînt reglementate şi prin legi speciale:
    a) folosinţa apelor minerale naturale şi minerale medicinale, inclusiv termale;
    b) siguranţa digurilor şi altor structuri hidrotehnice;
    c) constituirea asociaţiilor de utilizatori de apă pentru irigare, precum şi transferul şi utilizarea 
infrastructurii pentru irigare de către asemenea asociaţii;
    d) pescuitul şi acvacultura, cu excepţia deversărilor de poluanţi provenite de la instalaţiile de 
acvacultură şi introducerii substanţelor periculoase în apă reglementate de prezenta lege;
    e) asigurarea aprovizionării cu apă, a deversării apelor uzate şi a serviciilor de tratare a apei 
pentru populaţie, comerţ şi industrie.
    Articolul 4. Regimul proprietăţii în domeniul apei 
    (1) Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, un element 
indispensabil pentru viaţă şi societate, un factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic, 
o materie primă pentru activităţi productive, o sursă de energie şi o cale de transport.
    (2) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci un patrimoniu natural, care trebuie protejat, 
tratat şi apărat ca atare.
    (3) Apa face parte din domeniul public al statului.
    (4) Orice persoană fizică sau persoană juridică are dreptul la folosinţa apei în condiţiile 
prezentei legi.
    (5) Terenul de sub apa iazului poate face parte atît din domeniul  public, cît şi din domeniul 
privat. Orice persoană fizică sau persoană juridică poate să construiască un iaz pe terenul care îi 



aparţine cu drept de proprietate, în condiţiile legii.
    (6) Terenul fondului de apă este un bun indivizibil.
    Articolul 5. Gestionarea resurselor de apă 
    (1) Gestionarea eficientă a resurselor de apă ale Republicii Moldova se efectuează în baza 
bazinului hidrografic Nistru situat pe teritoriul Republicii Moldova şi a bazinului hidrografic 
Dunărea–Prut şi Marea Neagră situat pe teritoriul Republicii Moldova, numite districte ale 
bazinelor hidrografice.
    (2) Districtul bazinului hidrografic este principala unitate de gestionare a bazinelor 
hidrografice şi a apelor subterane asociate lor. 
    (3) Districte ale bazinelor hidrografice în Republica Moldova sînt:
    a) districtul bazinului hidrografic Nistru;
    b) districtul bazinului hidrografic Dunărea–Prut şi Marea Neagră.
    (4) În cadrul districtelor bazinelor hidrografice pot fi formate subbazine.
    (5) Hotarele districtelor bazinelor hidrografice, hotarele subbazinelor şi hărţile speciale în care 
sînt determinate se aprobă de Guvern.
   Articolul 6. Principiile de gestionare a resurselor
                        de apă
    Gestionarea resurselor de apă se bazează în fond pe:
    a) principiul participării utilizatorilor de apă, autorităţilor publice centrale şi locale, a societăţii 
civile şi altor părţi interesate la procesele de planificare şi de luare a deciziilor privind folosinţa şi 
protecţia resurselor de apă;
    b) principiul „poluatorul plăteşte”, potrivit căruia costurile prevenirii poluării sau depoluării 
resurselor de apă sînt suportate de către poluator;
    c) principiul precauţiei, care presupune că, în cazul în care există riscuri de prejudiciere gravă 
sau ireversibilă a resurselor de apă, lipsa certitudinii ştiinţifice totale nu poate fi folosită ca 
justificare a evitării luării de măsuri;
    d) principiul folosinţei durabile a apei în sensul că necesităţile generaţiilor prezente şi viitoare 
trebuie să fie luate în considerare la folosinţa şi la protecţia apelor;
    e) principiul valorii economice a apei în sensul că valoarea economică a resurselor de apă şi a 
gestionării lor trebuie să fie recunoscută prin introducerea unor mecanisme de recuperare a 
costurilor de gestionare a resurselor de apă. 

Capitolul II
REGLEMENTAREA  ŞI GESTIONAREA  DE CĂTRE
STAT A FOLOSINŢEI ŞI A PROTECŢIEI APELOR

    Articolul 7. Guvernul
    (1) În domeniul folosinţei şi al protecţiei apelor, Guvernul:
    a) coordonează activitatea tuturor autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul apelor;
    b) aprobă cadrul normativ pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    c) întreprinde alte acţiuni prevăzute de legislaţie.
    (2) Guvernul coordonează activităţile care trebuie întreprinse conform prezentei legi şi poate 
delega anumite împuterniciri, stabilite în prezenta lege, autorităţilor administraţiei publice 
centrale, altor autorităţi cu atribuţii în domeniul apelor.
    Articolul 8. Organul central al administraţiei publice
                         în domeniul mediului
    Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului este responsabil de 
implementarea politicii de stat în domeniul gestionării resurselor de apă şi:
    a) elaborează politicile, actele normative, planurile ce trebuie aprobate de Guvern, precum şi 
modificările necesare pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu cerinţele europene;
    b) efectuează monitorizarea stării şi a folosinţei resurselor de apă, ţine Cadastrul de stat al 
apelor;
    c) stabileşte instituţia subordonată în ale cărei atribuţii intră eliberarea autorizaţiilor de mediu 
pentru folosinţa specială a apei şi ţinerea Registrului autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa 
specială a apei (denumită în continuare instituţie competentă);
    d) asigură, în comun cu Ministerul Sănătăţii, respectarea legislaţiei privind calitatea şi 



protecţia apelor;
    e) încurajează şi promovează participarea societăţii civile şi a tuturor părţilor interesate la 
dezbaterea unor anumite proiecte în domeniul apelor de interes naţional;
    f) asigură cooperarea internaţională şi coordonarea desfăşurării activităţilor ce rezultă din 
tratate internaţionale;
    g) coordonează donaţiile externe şi gestionează investiţiile în domeniul apelor;
    h) întreprinde alte măsuri prevăzute de lege.
    Articolul 9.  Autoritatea administrativă de gestionare
                         a apelor 
    (1) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor întreprinde măsuri de implementare a 
legislaţiei în domeniul protecţiei şi gestionării apelor şi: 
    a) participă la elaborarea şi la implementarea de politici, de programe, de planuri şi de măsuri 
în gestionarea apelor;
    b) gestionează construcţiile hidrotehnice care se află în domeniul public;
    c) întreţine corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, conform art. 50 
alin. (3);
    d) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie, precum şi cele delegate de organul central al 
administraţiei publice în domeniul mediului.
    (2) Modul de organizare şi de funcţionare a autorităţii administrative de gestionare a apelor se 
stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 10. Comitetul districtului bazinului
                          idrografic
    (1) Pentru fiecare district al bazinului hidrografic, Guvernul formează cîte un comitet, în a 
cărui componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai 
comitetelor subbazinale, ai asociaţiilor utilizatorilor de apă, ai societăţii civile şi societăţii 
ştiinţifice.
    (2) Principalele sarcini ale comitetului districtului bazinului hidrografic sînt:
    a) consultă la elaborarea, la modificarea şi la aprobarea planului de gestionare a districtului 
bazinului hidrografic;
    b) participă la procesul de identificare, delimitare şi de clasificare a corpurilor de apă cărora li 
se aplică cerinţele de calitate a mediului pentru ape sau care au nevoie de protecţie, sau  care ar 
putea fi afectate de poluare din diferite surse, inclusiv agricole, consultă la identificarea zonelor 
vulnerabile;
    c) elaborează măsuri care trebuie incluse în planul de gestionare a districtului bazinului 
hidrografic şi de realizare a obiectivelor de gestionare;
    d) participă la cooperarea transfrontalieră pe bazine comune.
    (3) Modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic, 
structura şi atribuţiile lui sînt prevăzute într-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 11. Autorităţile administraţiei publice locale
    Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
    a) întreţin şi gestionează corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de protecţie a apelor 
aflate în gestiune, conform art. 50 alin. (4);
    b) îşi deleagă reprezentanţii în comitetul districtului bazinului hidrografic;
    c) informează societatea civilă şi părţile interesate despre anumite aspecte din domeniul 
apelor, inclusiv despre restricţiile şi interdicţiile folosinţei apelor;
    d) creează, în colaborare cu asociaţii obşteşti, comitete subbazinale ale rîurilor mici;
    e) realizează alte sarcini prevăzute de lege.
    Articolul 12. Colaborarea şi accesul publicului la
                         informaţia din domeniul apelor
    (1) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sprijină, direct sau prin 
intermediul instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare a apelor, participarea instituţiilor 
publice şi a celor private, a organizaţiilor neguvernamentale, a mass-mediei, a asociaţiilor 
utilizatorilor de apă, a cetăţenilor, a altor părţi interesate la realizarea măsurilor privind  folosinţa 
raţională şi protecţia apelor, prin încurajarea:



    a) colaborării active la examinarea diferitelor probleme supuse dezbaterii publice;
    b) iniţierii campaniilor de educare a populaţiei în spiritul formării unei atitudini grijulii faţă de 
apă;
    c) organizării controlului public asupra  realizării  măsurilor de protecţie a apelor;
    d) comunicării cazurilor de încălcare a legislaţiei în domeniu, precum şi a cazurilor ale căror 
efecte sînt susceptibile de poluarea, de irosirea sau de secarea apelor;
    e) prezentării propunerilor de optimizare a folosinţei şi a protecţiei apelor;
    f) implicării în lucrări de optimizare a folosinţei şi a protecţiei apelor,  precum  şi în prevenirea 
şi  în lichidarea efectelor distructive ale apelor;
    g) întreprinderii unor alte acţiuni menite să asigure folosinţa raţională şi protecţia apelor.
    (2) Orice persoană fizică sau persoană juridică are dreptul de a consulta registre, planuri, liste, 
orice altă informaţie publică în conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie.

Capitolul III
GESTIONAREA DATELOR. POLITICI ŞI PLANIFICARE

    Articolul 13. Monitorizarea resurselor de apă
    (1) Monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a 
zonelor protejate se efectuează de către organul central al administraţiei publice în domeniul 
mediului, prin intermediul instituţiilor subordonate, în modul stabilit printr-un regulament 
aprobat de Guvern. La prizele de apă potabilă, de apă de irigare şi în zonele de agrement 
monitorizarea se va efectua în comun cu Ministerul Sănătăţii. 
    (2) Regulamentul menţionat la alin. (1) specifică parametrii supuşi monito-rizării, procedurile 
şi măsurile tehnice necesare, fără a se limita la ele, pentru prelevarea de probe şi respectarea 
cerinţelor de analiză la fiecare parametru, pentru controlul calităţii, pentru practicile de laborator 
şi înregistrarea de date.
    (3) Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi să le permită reprezentanţilor autorizaţi de 
organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, fără a percepe plată, 
întreprinderea pe teren a următoarelor acţiuni:
    a) trecerea sau circulaţia personalului cu atribuţii de serviciu în gestionarea apelor în scopul 
îndeplinirii lor;
    b) transportarea şi depozitarea temporară a materialelor şi a utilajelor, circulaţia acestora şi a 
personalului, pompările experimentale, în cazul forajelor hidrogeologice, care fac parte din 
reţeaua naţională de monitorizare;
    c) amplasarea, în albie şi pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură şi de control sau de 
alte aparate ori instalaţii, necesare studiului apelor, precum şi accesul pentru întreţinerea 
instalaţiilor destinate acestor activităţi;
    d) accesul pentru efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică pe teren.
    (4) Prejudiciul cauzat prin acţiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se repară din contul 
alocaţiilor bugetare de stat sau din contul persoanelor autorizate care au cauzat prejudiciul, iar 
cel cauzat prin acţiunile de la lit.c) şi d) se repară în alt mod prevăzut de legislaţie.
    Articolul 14. Cadastrul de stat al apelor
    (1) Cadastrul de stat al apelor este ţinut de organul central al administraţiei publice în 
domeniul mediului, prin autoritatea administrativă de gestionare a apei. Cadastrul conţine date 
referitor la reţeaua hidrografică, inclusiv la identificarea, delimitarea, clasificarea şi la starea 
corpurilor de apă, la construcţiile şi instalaţiile hidrotehnice, la zonele şi fîşiile de protecţie, la 
ariile protejate situate în aceste zone,  precum şi date despre prelevările şi restituţiile de apă.
    (2) Structura şi conţinutul Cadastrului de stat al apelor sînt stabilite printr-un regulament 
aprobat de Guvern.
  Articolul 15. Registrul autorizaţiilor de mediu pentru

                          folosinţa specială a apei
    (1) Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei se ţine de instituţia 
competentă. Registrul conţine date privind titularii de autorizaţii, tipul autorizaţiilor, data 
eliberării, termenul de valabilitate, locul de desfăşurare a activităţii autorizate, alte menţiuni 
privind eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea, încetarea sau retragerea autorizaţiilor. 
Actele în a căror bază s-au efectuat înscrierile în Registrul autorizaţiilor de mediu pentru 



folosinţa specială a apei se păstrează la dosar.
    (2) Structura şi conţinutul registrului menţionat la alin. (1) se stabilesc într-un regulament 
aprobat de Guvern.
  Articolul 16.  Transparenţa informaţiei din Cadastrul

                          de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor 
                          de mediu pentru folosinţa specială a apei
    (1) Informaţia din Cadastrul de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor de mediu pentru 
folosinţa specială a apei este publică.
    (2) Orice persoană fizică sau persoană juridică are dreptul să studieze şi să primească date din 
Cadastrul de stat al apelor şi din Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei 
în conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie.

 Articolul 17.  Documentele de politici naţionale în
                          domeniul resurselor de apă
    (1) Documentele de politici naţionale în domeniul resurselor de apă se aprobă conform 
legislaţiei. Aceste documente trebuie să conţină prevederi referitor la:
    a) cantitatea şi calitatea resurselor de apă existente şi a corpurilor de apă, la folosinţa lor de 
către toate sectoarele economiei;
    b) volumul fluxului neutilizat al resurselor de apă, luîndu-se în considerare necesităţile de 
mediu şi tratatele internaţionale în domeniul folosinţei apelor;
    c) cerinţele de apă pe termen scurt, mediu şi lung pentru fiecare sector principal al economiei;
    d) priorităţile de investiţii, avîndu-se în vedere necesitatea de a se asigura aprovizionarea 
eficientă cu apă şi serviciile de salubritate a populaţiei urbane şi a celei rurale, precum şi 
respectarea cerinţelor europene aplicabile şi a obiectivelor de mediu pentru ape;
    e) măsurile speciale de prevenire şi de control al poluării apelor de suprafaţă şi a celor 
subterane;
    f) măsurile prioritare de promovare a adaptării la efectele schimbărilor climatice, inclusiv de 
identificare şi de combatere a deficitului de apă, avîndu-se în vedere dezechilibrul pe termen 
lung între cererea şi oferta de apă, precum şi riscul crescut de secetă şi de inundaţii;
    g) programele de măsuri privind îndeplinirea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape şi/sau 
privind atingerea obiectivelor de mediu pentru ape, conform celor ale Uniunii Europene;
    h) termenele concrete de realizare a unor anumite obiective, măsuri, acţiuni, cerinţe etc.
    (2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului promovează participarea 
activă a societăţii civile la elaborarea documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor 
de apă prin publicarea de documente şi informarea tuturor părţilor interesate, oferind tuturor 
oportunitatea de a comenta şi de a face recomandări cu privire la conţinutul acestor documente.
    (3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului asigură publicitatea 
documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă prin intermediul mass-mediei 
naţionale.
   Articolul 18. Documentele de politici naţionale privind 
                          apele uzate
    Documentele de politici naţionale privind apele uzate se aprobă conform legislaţiei şi conţin 
prevederi referitor la:
    a) proiectarea, finanţarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea sistemelor de 
colectare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile urbane, precum şi la termenul în 
care Republica Moldova trebuie să se conformeze cerinţelor aplicabile în Uniunea Europeană în 
acest domeniu;
    b) identificarea şi punerea în aplicare a măsurilor care ar oferi costuri eficiente ale epurării 
apelor uzate în localităţile rurale, astfel încît să se reducă şi să se minimalizeze poluarea apei, şi 
care ar proteja aprovizionarea cu apă potabilă, precum şi la proiectarea, finanţarea, construcţia, 
punerea în funcţiune şi exploatarea unor sisteme locale de colectare a apelor uzate, a unor staţii 
de epurare, la implementarea unor procese, tehnologii şi metode de alternativă adecvate.
   Articolul 19. Planul de gestionare a districtului bazinului
                         hidrografic
    (1) Districtul bazinului hidrografic se gestionează în baza unui plan elaborat de organul central 



al administraţiei publice în domeniul mediului, în consultare cu comitetul districtului bazinului 
hidrografic, aprobat de Guvern.
    (2) Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic prevede măsuri de implementare a 
documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă şi include:
    a) evaluarea calităţii şi a cantităţii resurselor de apă în cadrul districtului bazinului hidrografic;
    b) evaluarea riscului deficitului de apă, al secetei, al inundaţiilor, al poluării şi al eşecului 
barajelor din cadrul districtului bazinului hidrografic, evaluarea costurilor de prevenire, de 
reducere sau de atenuare a unor astfel de riscuri;
    c) identificarea zonelor din districtul bazinului hidrografic în care există risc de poluare din 
surse difuze; 
    d) analiza ariilor protejate existente şi a zonelor de protecţie stabilite în conformitate cu 
legislaţia, identificarea necesităţii de stabilire a unor noi arii sau zone ori de modificare a celor 
existente;
    e) priorităţile folosinţei speciale a apei, măsurile de abordare a riscurilor şi a problemelor 
identificate la lit. b) şi c), standardele existente şi cele viitoare;
    f) alte aspecte relevante.
    (3) Procedura de elaborare a planului menţionat la alin. (1) şi (2), precum şi procedura de 
revizuire a acestuia se stabilesc de către organul central al administraţiei publice în domeniul 
mediului şi se aprobă de Guvern.
    (4) Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic se revizuieşte la fiecare 6 ani.

 Articolul 20. Informarea şi consultarea societăţii civile
    (1) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului încurajează, direct sau prin 
intermediul instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare a apelor, participarea activă a 
tuturor părţilor interesate la elaborarea, la revizuirea şi la actualizarea planului de gestionare a 
districtului bazinului hidrografic prin publicare şi supunere la dezbatere publică:
    a) a calendarului şi a programului de elaborare a planului, a măsurilor care trebuie luate în 
materie de consultare;
    b) a sintezei provizorii privind problemele identificate în materie de gestionare a apelor în 
districtul bazinului hidrografic;
    c) a proiectului de plan de gestionare a districtului bazinului hidrografic sau a altei informaţii 
relevante.
    (2) Informaţia menţionată la alin. (1), documentele de referinţă şi informaţiile utilizate la 
elaborarea planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic se pun la dispoziţia 
solicitanţilor gratuit, la cerere.
    (3) Termenul de consultare şi de formulare în scris a comentariilor şi a obiecţiilor pe marginea 
documentelor supuse dezbaterii trebuie să fie de cel puţin 6 luni.

Capitolul IV
FOLOSINŢA APELOR ŞI AUTORIZAREA

FOLOSINŢEI APELOR
 Articolul 21. Folosinţa apelor

    (1) Se consideră folosinţă a apelor următoarele activităţi:
    a) captarea apei dintr-un corp de apă de suprafaţă sau dintr-un corp de apă subterană, 
transportul şi folosinţa ulterioară a apei;
    b) îndiguirea sau depozitarea apei în spatele unui baraj sau al altor construcţii şi instalaţii 
hidrotehnice;
    c) colectarea, tratarea şi evacuarea apei uzate;
    d) devierea, restricţionarea sau modificarea fluxului de apă într-un corp de apă;
    e) modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor unui corp de apă;
    f) construirea de structuri permanente pe terenul fondului de apă.
    (2) Utilizatorii de apă sînt obligaţi:
    a) să folosească apa în mod raţional şi econom;
    b) să întreprindă măsuri pentru protecţia apelor împotriva poluării;
    c) să respecte drepturile altor utilizatori de apă;
    d) să ţină evidenţa apei folosite şi să o raporteze, conform unui regulament aprobat de Guvern.



   Articolul 22. Folosinţa generală a apei
    (1) Se consideră folosinţă generală şi nu necesită autorizaţie de mediu pentru folosinţă specială 
utilizarea apei în următoarele scopuri:
    a) consumul uman şi alte necesităţi casnice;
    b) adăparea animalelor fără utilizarea de structuri permanente;
    c) irigarea terenurilor de pe lîngă casă;
    d) scăldatul şi agrementul;
    e) captarea şi folosinţa apei pentru lupta împotriva incendiilor sau în orice altă situaţie de 
urgenţă.
    (2) Irigarea efectuată de către o persoană aprovizionată legal cu apă printr-un sistem 
centralizat de irigare gestionat de o asociaţie a utilizatorilor de apă pentru irigare sau de o altă 
persoană care deţine autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei nu necesită o astfel de 
autorizaţie.
    (3) Folosinţa apei pentru scăldat şi agrement poate fi limitată sau interzisă:
    a) de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau de alte organe ale 
administraţiei publice abilitate în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor 
sau într-o zonă de protecţie stabilită în conformitate cu legislaţia;
    b) de titularul unei autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei în conformitate cu 
condiţiile autorizaţiei.
    (4) La sesizarea autorităţii administraţiei publice abilitate, organul central al administraţiei 
publice în domeniul mediului poate limita sau interzice temporar folosinţa generală a apei în 
cazul în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau un pericol pentru 
starea apelor şi echilibrul ecologic.
    (5) Precipitaţiile atmosferice care cad pe terenurile private pot fi folosite de către proprietar în 
conformitate cu dispoziţiile Codului civil.
    (6) Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să asigure 
accesul la folosinţa generală a apei indicată la alin. (1).
    (7) Dreptul la folosinţa generală a apei nu implică dreptul de trecere printr-un teren privat 
decît în condiţiile prevăzute de Codul civil.
    Articolul 23. Folosinţa specială a apei
    (1) Folosinţa apei care nu cade sub incidenţa art. 22 se consideră folosinţă specială şi poate fi 
efectuată numai în bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei.
    (2) Sînt considerate folosinţă specială a apei şi următoarele activităţi:
    a) captarea apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane pentru aprovizionarea cu 
apă destinată consumului uman;
    b) captarea şi folosinţa apei din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopuri 
tehnice şi industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare şi în agroindustrie;
    c) captarea şi folosinţa apei din diferite surse pentru irigare;
    d) folosinţa apei în acvacultură şi piscicultură;
    e) deversarea apelor uzate;
    f) utilizarea apei pentru generarea de energie hidro-electrică;

[Art.23 al.(2), lit.f) modificată prin LP96 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.403]
    g) exploatarea de pontoane, debarcadere şi de alte structuri hidraulice pe terenul fondului de 
apă;

[Art.23 al.(2), lit.g) modificată prin LP96 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.403]
    h) dezvoltarea şi exploatarea comercială a plajelor şi a zonelor de agrement.
  Articolul 24. Priorităţi la  folosinţa apei 

    (1) Satisfacerea necesităţii populaţiei în apă potabilă şi în apă pentru necesităţi casnice, 
asigurarea debitelor salubre au prioritate faţă de folosinţa apei în alte scopuri.
    (2) În cazul în care planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic nu specifică o altă 
ordine de priorităţi la folosinţa şi la alocarea apei, inclusiv a celei subterane, folosinţa specială a 
apei va fi conformată următoarelor priorităţi:
    a) irigarea şi adăpatul animalelor;
    b) activităţile industriale, inclusiv activităţile miniere şi activităţile în agroindustrie;



    c) pescuitul şi piscicultura;
    d) generarea de hidroenergie;
    e) sportul şi agrementul;
    f) alte domenii.
    Articolul 25. Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu 
                          pentru folosinţa specială a apei
    (1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se înaintează 
instituţiei competente.
    (2) Lista actelor necesare solicitantului pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei include:
    a) documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului pe care este 
situat corpul de apă, asupra construcţiilor hidrotehnice, precum şi asupra altor construcţii 
destinate folosinţei apelor; 
    b) planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz,  a construcţiilor hidrotehnice, a 
mijloacelor de măsurare a cantităţii de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi a 
altor construcţii destinate folosinţei apelor;
    c) paşaportul prizei de apă;
    d) regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare;
    e) calculele privind cantitatea de apă care urmează a fi folosită şi volumul de ape uzate;
    f) planul de acţiuni/investiţii privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă a apei;
    g) rezultatele analizelor privind proprietăţile fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei;
    h) contractul pentru folosirea sectorului de subsol;
    i) contractul de transportare şi receptare a apelor uzate pentru epurare, în cazul lipsei 
propriului sistem de evacuare şi epurare a apelor uzate;
    j) dovada publicării în presa locală a anunţului prevăzut la alin. (4) cu privire la solicitarea 
eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei.

[Art.25 al.(2) în redacția LP96 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.403]
    (3) În cazul folosinţei apei care implică deversarea apelor uzate, se aplică dispoziţiile art. 41 
alin. (1).
    (31) În dependenţă de tipurile de folosinţă specială a apei, la cererea de eliberare a autorizaţiei 
de mediu pentru folosinţa specială a apei solicitantul anexează:
    a) pentru activităţile specificate la art. 23 alin. (2) lit. a), b) şi d) – actele prevăzute la alin. (2) 
lit. a)–j) din prezentul articol;
    b) pentru activitatea specificată la  art. 23 alin. (2) lit. c) – actele prevăzute la  alin. (2) lit. a)
–h) şi j) din prezentul articol;
    c) pentru activitatea specificată la art. 23  alin. (2) lit. e) – actele prevăzute la alin. (2) lit. b), 
d), e), g) şi j) din prezentul articol;
    d) pentru activitatea specificată la art. 23  alin. (2) litera f) – actele prevăzute la alin. (2) lit. b), 
d) – f) şi j) din prezentul articol;
    e) pentru activităţile specificate la art. 23 alin. (2) lit. g) şi h) – actele prevăzute la alin. (2) lit. 
a), b), d), f), g) şi j) din prezentul articol.

[Art.25 al.(31) introdus prin LP96 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.403]
    (4) Solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei este obligat să publice în 
presa locală un anunţ cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei, precum şi să îl afişeze la primăria din localitate. Orice persoană fizică sau 
persoană juridică ce are obiecţii la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei poate notifica în scris instituţiei competente în termen de 30 de zile de la 
publicarea anunţului.
    (5) Instituţia competentă, în termen de 30 de zile de la primirea cererii:
    a) coordonează, prin procedura ghişeului unic, condiţiile de folosinţă a apei cu autorităţile de 
supraveghere a sănătăţii publice, de gestionare a apelor, de folosire a resurselor minerale, de 
protecţie a mediului, de protecţie a resurselor biologice acvatice, precum şi cu autorităţile de 
supraveghere sanitar-veterinară, de protecţie civilă şi situaţii excepţionale, conform unui 
regulament aprobat de Guvern;



    b) organizează, în comun cu autorităţile specificate la lit. a), inspectarea corpului de apă, a 
construcţiilor hidrotehnice, precum şi a altor construcţii destinate folosinţei apelor indicate în 
cerere.

[Art.25 al.(5) în redacția LP96 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.403]
    (6) Instituţia competentă plasează pe site-ul său oficial cererile de eliberare a autorizaţiei de 
mediu pentru folosinţa specială a apei şi organizează, după caz, audieri publice cu privire la 
numitele cereri dacă acestea din urmă implică un impact semnificativ asupra mediului sau dacă 
au fost prezentate obiecţii conform alin. (4).
    (7) Termenul maxim de examinare a cererii şi de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru 
folosinţa specială a apei este de două luni. În cazul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială 
a apei pe termen lung, termenul poate fi prelungit cu  două luni.
    (8) Termenul indicat la alin. (7) curge din momentul prezentării de către solicitant a tuturor 
documentelor necesare, conform prezentei legi.
  Articolul 26. Termenul autorizaţiei de mediu pentru

                          folosinţa specială a apei 
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se eliberează pentru un termen de 12 
ani, cu excepţia cazurilor în care:
    a) autorizaţia este cerută pentru un termen mai scurt;
    b) autorizaţia este cerută pentru un termen lung în temeiul alin. (2).
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei pe termen lung se eliberează pentru 
25 de ani în cazul în care solicitantul se obligă să facă o investiţie pe termen lung avînd ca obiect 
construcţia, îmbunătăţirea sau reabilitarea: 
    a) unui baraj în scopuri hidroenergetice sau de altă natură;
    b) unei construcţii hidrotehnice sau instalaţii pentru tratarea şi furnizarea apei potabile.
    Articolul 27. Eliberarea autorizaţiei de mediu pentru
                          folosinţa specială a apei
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, inclusiv pe termen lung, se 
eliberează cu titlu gratuit de către instituţia competentă.

[Art.27 al.(1) modificat prin LP96 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.403]
    (2) La examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 
se vor lua în considerare:
    a) planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic relevant;
    b) obligaţiile Republicii Moldova asumate în conformitate cu tratatele internaţionale;
    c) priorităţile la folosinţa apei aplicabile în cadrul districtului bazinului hidrografic relevant;
    d) conţinutul expertizelor ecologice sau de evaluare a impactului asupra mediului cerute de 
lege;
    e) utilizarea celor mai bune tehnici disponibile;
    f) obiecţiile scrise, precum şi concluziile audierilor publice referitoare la cerere.
    (3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei nu se eliberează dacă aceasta ar 
afecta negativ:
    a) folosinţa apei de către orice persoană fizică sau persoană juridică ce deţine autorizaţie de 
mediu pentru folosinţa specială a apei;
    b) cerinţele de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 sau obiectivele de mediu 
pentru ape menţionate la art. 38;
    c) cerinţele minime pentru debit salubru.
    (4) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se înscrie în  Registrul autorizaţiilor 
de mediu pentru folosinţa specială a apei, în conformitate cu prevederile art. 15.
    (5) Decizia de eliberare sau de refuz al eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei poate fi atacată în instanţă de contencios administrativ, fără a fi necesară 
procedura prealabilă.

Articolul 28. Conţinutul autorizaţiei de mediu pentru
                          folosinţa specială a apei
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei trebuie să prevadă:
    a) scopul în care va fi folosită apa;



    b) volumul de apă pe care titularul ei este în drept să îl capteze, să îl îndiguiască, să îl devieze 
şi să îl folosească, prin referire fie la un volum fix, fie la o cotă-parte din flux;
    c) volumul fluxului de restituţie, dacă este cazul, locul în care fluxul de restituţie va fi 
deversat.
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte  
următoarele condiţii generale:
    a) folosinţa raţională a apei în scopul specificat;
    b) prevenirea poluării apei;
    c) instalarea echipamentelor de măsurare a volumului de apă folosită;
    d) furnizarea informaţiei cu privire la volumul de apă folosit;
    e) respectarea normelor de deversare;
    f) asigurarea zonelor de protecţie sanitară a sursei de apă;
    g) respectarea cerinţelor igienice de calitate a apei.
    (3) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei obligă titularul să respecte anumite 
condiţii speciale privind:
    a) modul în care va fi folosită apa;
    b) variaţiile sezoniere sau temporale de folosinţă a apei;
    c) luarea măsurilor de reducere a efectelor poluării şi întreprinderea unor alte măsuri de 
protecţie a mediului;
    d) gestionarea eficientă şi protecţia apelor.
   Articolul 29. Titularul autorizaţiei de mediu pentru
                          folosinţa specială a apei 
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei este un document personal, care nu 
poate fi cesionat decît cu acordul prealabil al instituţiei competente, cu respectarea de către 
cesionar a prevederilor art. 27 alin. (1). Acordul prealabil nu este necesar în caz de:
    a) succesiune;
    b) înstrăinare a terenului sau a construcţiei hidrotehnice la care se referă autorizaţia de mediu 
pentru folosinţa specială a apei.
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, cesionată conform alin. (1), rămîne 
valabilă cu condiţia ca, în termen de două luni de la data cesiunii, cesionarul să înregistreze 
cesiunea la instituţia competentă.

Articolul 30. Modificarea şi suspendarea autorizaţiei
                         de mediu pentru folosinţa specială a  apei
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei poate fi modificată de către instituţia 
competentă:
    a) la cererea titularului ei, inclusiv în caz de modificare substanţială survenită în exploatare 
care poate avea efecte semnificative asupra apelor;
    b) temporar, în cazul în care este necesară aplicarea cerinţelor ce ţin de debitul salubru al 
sursei de apă ca urmare a adoptării unei hotărîri de declarare a stării de secetă în conformitate cu 
art. 48.
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei poate fi suspendată de către instituţia 
competentă:
    a) la cererea titularului;
    b) în caz de neexecutare în termen de cel mult 30 de zile a prescripţiei eliberate ca urmare a 
nerespectării condiţiilor de autorizare;
    c) în cazul în care nu au fost revizuite condiţiile de deversare conform art. 42 alin. (3) şi (4);
    d) în cazul în care este necesară aplicarea cerinţelor ce ţin de debitul salubru al sursei de apă ca 
urmare a adoptării unei hotărîri de declarare a stării de secetă în conformitate cu art. 48;
    e) în cazul în care este necesară protejarea sănătăţii publice sau în alte cazuri excepţionale.
    (3) Instituţia competentă, în decursul a 3 zile de la data suspendării prevăzute la alin. (2) lit. b)
–e), iniţiază procese de judecată. Decizia instituţiei competente privind suspendarea se aplică 
pînă la adoptarea hotărîrii judecătoreşti definitive.
   Articolul 31. Încetarea şi retragerea autorizaţiei de
                         mediu pentru folosinţa specială a apei



    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei încetează:
    a) la cererea titularului;
    b) la expirarea termenului de valabilitate;
    c) în cazul în care apa la care se referă nu a fost folosită în decursul a 3 ani consecutivi;
    d) în caz de retragere.
    (2) Instituţia competentă are dreptul să retragă autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a 
apei dacă este necesară realocarea de apă pentru un alt scop în conformitate cu utilitatea publică 
şi/sau cu planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic relevant.
    (3) În cazul retragerii prevăzute la alin. (2), titularul autorizaţiei are dreptul să obţină gratuit o 
nouă autorizaţie pentru folosinţa unui volum echivalent de apă de la o resursă de alternativă ori o 
compensaţie calculată pe aceeaşi bază legală ca exproprierea în interes public.
    (4) Instituţia competentă iniţiază proces de judecată de retragere a autorizaţiei de mediu pentru 
folosinţa specială a apei în cazul în care:
    a) se constată că titularul autorizaţiei nu respectă condiţiile de autorizare după o perioadă 
anterioară de suspendare a autorizaţiei de maximum 30 de zile;
    b) autorizaţia a fost cesionată fără respectarea art. 29.
  Articolul 32. Prelungirea autorizaţiei de mediu pentru

                         folosinţa specială a apei
    (1) Titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei poate solicita instituţiei 
competente prelungirea autorizaţiei în conformitate cu procedura de eliberare a unei astfel de 
autorizaţii. Cererea de prelungire a autorizaţiei de mediu pentru  folosinţa specială a apei trebuie 
depusă cu cel puţin 3 luni înainte de expirare.
    (2) Instituţia competentă prelungeşte autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, cu 
excepţia cazurilor în care:
    a) ordinea de priorităţi ale planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic aplicabil 
prevede ca toată apa sau o parte din ea să fie realocată în alt scop;
    b) există alte motive de interes public pentru respingerea cererii de prelungire.
    (3) Restricţiile specificate la alin. (2) nu se raportă la captarea apei pentru aprovizionarea cu 
apă destinată consumului uman.
   Articolul 33. Terenurile şi  construcţiile hidrotehnice
                         destinate folosinţei speciale a apei
    (1) În cazul în care terenul unui corp de apă, construcţiile hidrotehnice şi terenurile pe care se 
află sînt necesare pentru exercitarea dreptului de folosinţă specială a apei, dar nu sînt deţinute de 
solicitantul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, acesta trebuie să obţină dreptul 
de folosinţă a terenurilor şi a construcţiilor hidrotehnice.
    (2) Dreptul de proprietate şi/sau dreptul de folosinţă a construcţiilor hidrotehnice şi a 
terenurilor destinate folosinţei speciale a apei pot fi dobîndite şi/sau cesionate în conformitate cu 
prevederile Codului civil şi ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
    (3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului iniţiază, direct sau prin 
intermediul instituţiilor subordonate, procese judiciare de demolare a construcţiilor şi demontare 
a instalaţiilor hidrotehnice neautorizate situate pe terenul fondului apelor sau pe ape.

Capitolul V
PROTECŢIA APELOR

    Articolul 34. Interzicerea poluării apelor
    (1) Deversarea, introducerea de poluanţi într-un corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă 
subterană, în terenurile fondului de apă sau în terenurile din care este posibilă scurgerea într-un 
corp de apă de suprafaţă sau într-un corp de apă subterană sînt interzise, cu excepţia cazurilor în 
care se efectuează în  conformitate cu condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţia 
de mediu pentru folosinţa specială a apei.
    (2) Substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau de 
acvacultură, dar care nu produc impact negativ asupra calităţii apelor receptoare şi pentru care nu 
este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate, se stabilesc într-un regulament 
aprobat de Guvern.
    (3) Zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă din apele de suprafaţă şi din apele subterane 



se stabilesc conform unui regulament aprobat  de Guvern.
   Articolul 35. Substanţele prioritar periculoase
    Lista substanţelor prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase sau a riscului 
sporit pe care îl prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în corpuri de apă de suprafaţă, în 
corpuri de apă subterane sau pe terenuri ale fondului de apă se aprobă de Guvern.
    Articolul 36. Cerinţele privind deversarea substanţelor 
                         periculoase
    (1) Cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decît substanţele prioritar 
periculoase prevăzute la art. 35, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern, care va 
prevedea:
    a) valorile-limită de emisie;
    b) controlul asupra emisiei şi cerinţele tehnice de epurare a deşeurilor lichide şi a efluenţilor 
înainte de deversarea acestora, inclusiv cerinţele de utilizare a celor mai bune tehnici disponibile;
    c) monitorizarea şi cerinţele de raportare.
    (2) Conţinutul celor mai bune tehnici disponibile se aprobă de organul central al administraţiei 
publice în domeniul mediului.

 Articolul 37. Cerinţele de calitate a mediului pentru ape
    (1) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape trebuie să prevadă, fără a se limita la ele, valori 
de temperatură, de aciditate/alcalinitate, de oxigen dizolvat, parametri chimici şi microbiologici. 
Cerinţele se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern. Regulamentul trebuie să conţină şi 
prevederi referitor la:
    a) cerinţele de monitorizare a calităţii apelor, inclusiv la metodele de măsurare, de prelevare a 
probelor, la frecvenţa analizelor şi a procedurilor, la cerinţele de gestionare a datelor;
    b) publicitatea informaţiei privind respectarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape;
    c) clasificarea apelor prin referinţă la cerinţele de calitate a mediului pentru ape stabilite în 
conformitate cu alin. (3);
    d) interzicerea folosinţei apei în anumite scopuri din corpurile în care apa nu corespunde 
cerinţelor stabilite;
    e) impunerea măsurilor de remediere care urmează a fi întreprinse pentru asigurarea 
conformităţii cu cerinţele de calitate a mediului pentru ape, inclusiv la elaborarea unor planuri de 
gestionare şi de remediere prin intermediul unor procedee participative care implică publicul 
şi/sau utilizatorii apelor respective.
    (2) Cerinţele de calitate a mediului pentru ape sînt stabilite în conformitate cu alin. (1) pentru 
toate resursele de apă, precum şi pentru:
    a) folosinţa unor anumite corpuri de apă;
    b) activităţile care sînt autorizate sau care au loc în corpurile de apă de la lit. a);
    c) corpurile de apă identificate în conformitate cu alin. (3), care necesită protecţie în vederea 
susţinerii unor anumite activităţi.
    (3) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului identifică apele sau 
corpurile de apă cărora le sînt aplicabile cerinţele de calitate a mediului pentru ape sau care au 
nevoie de protecţie în vederea susţinerii unor anumite activităţi în aceste zone, în conformitate cu 
o procedură stabilită de Guvern.
    (4) Identificarea efectuată în conformitate cu alin. (3) se ia în considerare la revizuirea 
planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic.
    Articolul 38. Obiectivele de mediu pentru ape
    (1) Obiectivele de mediu pentru ape cu referire la starea chimică şi/sau ecologică şi/sau la 
starea cantitativă a apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a zonelor de protecţie se stabilesc de 
Guvern.
    (2) În sensul prezentei legi:
    a) starea apelor de suprafaţă înseamnă starea unui corp de apă de suprafaţă determinată de cea 
mai proastă stare ecologică şi chimică a sa;
    b) starea apelor subterane înseamnă starea unui corp de apă subterană determinată de cea mai 
proastă stare cantitativă şi chimică a sa;
    c) starea chimică a apelor de suprafaţă înseamnă starea generată de concentraţia de poluanţi în 



apele de suprafaţă;
    d) starea chimică a apelor subterane înseamnă starea chimică a unui corp de apă subterană;
    e) starea ecologică înseamnă calitatea structurii şi a funcţionării ecosistemelor acvatice 
asociate apelor de suprafaţă;
    f) starea cantitativă reprezintă gradul de afectare a unui corp de apă subterană de către 
captările directe şi indirecte.
    (3) Criteriile generale privind starea apelor pentru corpurile de apă de suprafaţă, inclusiv rîuri, 
lacuri, corpuri de apă artificiale sau puternic modificate, pentru corpurile de apă subterană, 
precum şi definiţiile necesare, se stabilesc de Guvern.
    (4) Asigurarea conformităţii stării apelor pentru corpurile de apă din fiecare district al 
bazinului hidrografic cu obiectivele indicate la alin. (1) se efectuează în baza măsurilor elaborate 
de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în consultare cu comitetul 
districtului bazinului hidrografic. Măsurile trebuie incluse în planul de gestionare a districtului 
bazinului hidrografic.
    (5) În cazul unor circumstanţe excepţionale legate de cauze naturale sau de o forţă majoră ori 
dacă, în comparaţie cu beneficiul anticipat, acest lucru ar fi posibil doar la un cost 
disproporţionat în raport cu fezabilitatea tehnică, comitetul districtului bazinului hidrografic 
poate solicita Guvernului derogare de la conformitatea cu obiectivele de mediu pentru ape.
    (6) Conţinutul minim al măsurilor stabilite în conformitate cu alin. (4) şi criteriile derogării 
acordate în conformitate cu alin. (5) se stabilesc de Guvern.
  Articolul 39. Cerinţele de epurare a apelor uzate în

                          localităţile urbane
    Cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi 
pentru exploatarea staţiilor de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care 
trebuie să conţină prevederi referitor la:
    a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de 
mărimea localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o 
staţie de epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate;
    b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile;
    c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în 
localităţile urbane, care trebuie să aibă loc pe baza unui acord, cu excepţia cazurilor argumentate 
din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic;
    d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare;
    e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor 
acestora, în plus faţă de cerinţele de raportare;
    f) alte aspecte relevante.

Articolul 40. Cerinţele de epurare a apelor uzate în
                          localităţile rurale
    Cerinţele de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate casnice în localităţile 
rurale, inclusiv cerinţele de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor 
de epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate, se stabilesc într-un regulament 
aprobat de Guvern.
    Articolul 41. Reglementarea deversării apei uzate
    (1) În cazul în care folosinţa apei implică deversarea apei uzate sau un alt proces de poluare a 
apei, la cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei se anexează:
    a) descrierea procesului de deversare;
    b) expertiza ecologică a documentaţiei de proiect pentru procesul de deversare;
    c) descrierea cantităţii şi compoziţiei poluanţilor care urmează să fie deversaţi;
    d) descrierea metodelor propuse de monitorizare a  deversării.
    (2) La examinarea cererii menţionate la alin. (1), instituţia competentă: 
    a) aplică cerinţele de deversare relevante adoptate în temeiul art. 36, cu excepţia cazurilor în 
care realizarea cerinţelor de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 şi a obiectivelor 
de mediu pentru ape menţionate la art. 38 impune condiţii mai severe şi, prin urmare, controale 
de emisie mai stricte;



    b) ia în considerare impactul deversării solicitate asupra altor utilizatori de apă;
    c) consultă organele abilitate în cazul deversării în surse de apă potabilă şi în zone de 
agrement.
    Articolul 42. Condiţiile autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
                         specială a apei care implică deversarea apei uzate
    (1) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apei uzate, pe 
lîngă prevederile art. 28, trebuie să conţină:
    a) valorile-limită de emisie în ceea ce priveşte fiecare substanţă a cărei deversare este 
autorizată;
    b) descrierea locului de amplasare a construcţiilor de deversare, descrierea caracteristicilor 
acestora;
    c) obligativitatea monitorizării de către titularul autorizaţiei, precum şi frecvenţa cu care 
informaţiile monitorizării urmează să fie furnizate către instituţia competentă;
    d) descrierea proceselor de epurare sau de epurare prealabilă la care trebuie să se supună 
deşeurile sau poluanţii înainte de deversare;
    e) descrierea construcţiei, exploatării şi întreţinerii oricărei structuri care este necesară pentru 
epurarea sau epurarea prealabilă a deşeurilor şi a poluanţilor ori care controlează modul sau locul 
lor de deversare;
    f) aspectele necesare minimalizării sau prevenirii poluării corpurilor de apă, realizării 
cerinţelor de calitate a mediului pentru ape şi a obiectivelor de mediu pentru ape, inclusiv 
variaţiile sezoniere sau de altă natură cu privire la cantitatea sau la concentraţia de poluanţi care 
poate fi deversată.
    (2) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei care implică deversarea apei uzate 
poate preciza termenul-limită de reducere progresivă a cantităţii şi/sau a concentraţiei de poluanţi 
care poate fi deversată.
    (3) Condiţiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţia de mediu pentru folosinţa 
specială a apei se revizuiesc la fiecare 3 ani.
    (4) Titularul autorizaţiei înaintează instituţiei competente cerere de revizuire cu cel puţin 3 
luni înainte de expirarea termenului de 3 ani. La cerere se anexează descrierea procesului de 
deversare şi copia rapoartelor de monitorizare furnizate conform alin. (1) lit. c).
    (5) În baza cererii menţionate la alin. (4), instituţia competentă revizuieşte condiţiile de 
deversare a apei uzate prevăzute în autorizaţie, avînd ca scop îmbunătăţirea calităţii apei, şi 
modifică, atunci cînd este necesar, aceste condiţii pentru a reduce cantitatea, tipul şi/sau 
concentraţia de poluanţi deversaţi:
    a) ca rezultat al introducerii în legislaţie a unor valori-limită de emisie mai stricte;
    b) pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de calitate a mediului pentru ape şi/sau cu 
obiectivele de mediu pentru ape;
    c) în virtutea schimbărilor produse în tehnologie în ceea ce priveşte cele mai bune tehnici 
disponibile.
  Articolul 43. Prevenirea poluării din activităţi agricole

    (1) Identificarea apelor care sînt sau care ar putea fi afectate de poluare din activităţi agricole 
şi desemnarea suprafeţelor de teren care au scurgere în apele respective ca fiind zone vulnerabile 
se efectuează de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în 
consultare cu fiecare comitet al districtului bazinului hidrografic, în baza unui regulament 
aprobat de Guvern.
    (2) Regulamentul menţionat în alin. (1) trebuie să conţină şi prevederi referitor la:
    a) normele de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în cadrul zonelor 
vulnerabile;
    b) elaborarea unui cod sau a unor coduri de bune practici agricole pentru a fi puse în aplicare 
de către agricultori, pe bază de voluntariat, precum şi a unor programe de promovare a 
implementării codurilor, inclusiv de formare şi de informare a agricultorilor;
    c) programele generale de acţiuni sau programele aplicate în anumite zone, care pot conţine 
norme obligatorii privind depozitarea şi utilizarea unor anumite produse de uz fitosanitar şi unor 
anumiţi fertilizanţi;



    d) monitorizarea efectului activităţilor întreprinse în temeiul prezentului articol, precum şi a 
concentraţiei de nitraţi în apele dulci.

Articolul 44. Evacuarea apei de drenaj de pe teren
    (1) Nu este necesară obţinerea condiţiilor de deversare a apei uzate dintr-un sistem de drenaj al 
terenurilor folosite în scopuri agricole, silvice sau horticole, cu excepţia prevederilor alin. (2) lit. 
b).
    (2) În cazul în care evacuarea apei de drenaj de pe teren ar putea provoca poluarea gravă a 
apelor sau în vederea respectării cerinţelor de calitate a mediului pentru ape menţionate la art. 37 
ori a obiectivelor de mediu pentru ape menţionate la art. 38, printr-un regulament aprobat de 
Guvern:
    a) se stabilesc cerinţe tehnice pentru epurarea apei de drenaj, inclusiv pentru crearea şi 
utilizarea de iazuri speciale, de zone umede construite şi de filtre; şi/sau
    b) se impune ca astfel de evacuări să aibă loc numai în temeiul condiţiilor de deversare.

Capitolul VI
FOLOSINŢA ŞI PROTECŢIA APELOR SUBTERANE

    Articolul 45. Folosinţa apelor subterane
    (1) Folosinţa apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri decît cel al alimentării cu 
apă potabilă şi cu apă menajeră este interzisă.
    (2) În zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafaţă, dar există rezerve suficiente 
de ape subterane, inclusiv cu proprietăţi potabile, se permite folosirea acestora în alte scopuri 
decît cel al alimentării cu apă potabilă şi menajeră în baza unor reglementări aprobate de Guvern.

[Art.45 al.(2) în redacția LP162 din 18.07.14, MO261-267/05.09.14 art.582]
    (3) Folosinţa apei subterane se efectuează numai în baza autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei.
    (4) Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în cazul în 
care folosinţa apelor freatice se încadrează în folosinţa generală a apei conform art. 22.
    Articolul 46. Calitatea apelor subterane
    (1) Cerinţele de calitate a apelor subterane se stabilesc printr-un regulament aprobat de 
Guvern, care trebuie să conţină prevederi referitor la:
    a) obiectivele de gestionare a apelor subterane sau a corpurilor de apă subterană care pot 
prevedea, fără a se limita la acestea, starea cantitativă şi chimică, concentraţia de poluanţi ca 
urmare a activităţilor umane, asigurarea unui echilibru între captare şi realimentare;
    b) cerinţele de calitate pentru apele subterane;
    c) permisiunea realimentării şi stabilirea unor condiţii specifice de explorare şi de captare a 
apelor subterane;
    d) zonele sanitare ale sondelor.
    (2) Măsurile de asigurare a respectării obiectivelor prevăzute la alin. (1) se elaborează în 
consultare cu comitetul districtului bazinului hidrografic.

Capitolul VII
GESTIONAREA SECETEI ŞI A INUNDAŢIILOR

Articolul 47. Planurile de gestionare a secetei
    Planificarea gestionării secetei este reglementată printr-un regulament aprobat de Guvern, care 
trebuie să conţină prevederi referitor la:
    a) elaborarea unor planuri individuale de gestionare a secetei pentru fiecare district al 
bazinului hidrografic ori subbazin;
    b) precizarea indicatorilor care permit identificarea împrejurărilor de secetă;
    c) stabilirea unor sisteme de monitorizare specifice pentru identificarea împrejurărilor de 
secetă;
    d) identificarea obiectivelor de gestionare şi a măsurilor de atenuare a efectelor secetei, 
inclusiv a măsurilor de raţionalizare a cererii de apă, de stabilire a priorităţilor la folosinţa apei, 
de sprijinire a necesităţilor umane de bază, inclusiv în produse alimentare, de protecţie a 
ecosistemelor acvatice;
    e) măsurile de participare a publicului la elaborarea şi la punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare a secetei, inclusiv la măsurile de informare;



    f) crearea rezervelor de apă pentru caz de secetă;
    g) alte măsuri necesare.
  Articolul 48. Declararea stării de secetă

    (1) La propunerea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, Guvernul 
adoptă o hotărîre prin care declară starea de secetă. Hotărîrea va indica dacă prevederile sale se 
aplică la nivelul întregii ţări, al unui district al bazinului hidrografic sau al unor subbazine şi va 
conţine şi o altă informaţie relevantă despre situaţia concretă de secetă.
    (2) Hotărîrea de declarare a stării de secetă poate prevedea temporar:
    a) restricţii asupra unor activităţi sau a tuturor activităţilor care implică folosinţa apelor;
    b) restricţii sau interdicţii asupra folosinţei apei celor care deţin autorizaţie de mediu pentru 
folosinţa specială a apei;
    c) restricţii sau  interdicţii asupra folosinţei generale a apei;
    d) noi priorităţi de folosinţă a apei în zona supusă secetei şi deficienţei de apă;
    e) utilizarea rezervelor de apă.
   Articolul 49. Gestionarea riscului de inundaţii
    (1) Gestionarea riscului de inundaţii este reglementată printr-un regulament aprobat de 
Guvern, care trebuie să conţină prevederi referitor la:
    a) domeniul de aplicare a planurilor de gestionare a riscului de inundaţii;
    b) integrarea pe etape a planurilor de gestionare a riscului de inundaţii în planurile de 
gestionare a districtelor bazinelor hidrografice;
    c) stabilirea unor proceduri şi mecanisme de urgenţă în caz de inundaţii pentru a coordona 
acordarea de asistenţă populaţiei afectate;
    d) coordonarea elaborării şi adoptării planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii cu 
exerciţii de planificare similare întreprinse în ţările vecine, pe baza unor tratate bilaterale sau 
multilaterale;
    e) alte aspecte relevante.
    (2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului efectuează evaluarea 
zonelor din cadrul districtului bazinului hidrografic care sînt supuse riscului de inundaţii, 
elaborează hărţile de hazard ale zonelor geografice care ar putea fi inundate şi hărţile zonelor cu 
risc de inundaţii în legătură cu zonele respective şi, în consultare cu fiecare comitet al districtului 
bazinului hidrografic, elaborează planuri de gestionare a riscului de inundaţii care să precizeze 
obiectivele  gestionării riscului de inundaţii, precum şi măsurile pentru atingerea acestor 
obiective, inclusiv măsuri de reducere a riscului de inundaţii şi de protecţie a sănătăţii şi a vieţii 
oamenilor, a activităţilor economice, a ecosistemelor şi a patrimoniului cultural.
    (3) Posesorii de terenuri sînt obligaţi să permită reprezentanţilor autorizaţi de către organul 
central al administraţiei publice în domeniul mediului, fără a percepe taxe, trecerea, precum şi 
transportarea şi depozitarea temporară a materialelor şi a utilajelor pentru intervenţii operative 
privind apărarea împotriva inundaţiilor.
    (4) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului iniţiază negocieri cu ţările 
riverane în elaborarea de planuri comune de prevenire şi de gestionare a inundaţiilor.

Capitolul VIII
ÎNTREŢINEREA CORPURILOR DE APĂ, A ZONELOR 

ŞI A FÎŞIILOR DE PROTECŢIE
    Articolul 50. Întreţinerea corpurilor de apă, a zonelor
                          şi a fîşiilor de protecţie
    (1) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi autorităţile administraţiei publice locale 
asigură întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie ca un 
serviciu public obligatoriu.
    (2) Întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, care se 
bazează pe respectarea obiectivelor de mediu pentru ape menţionate la art. 38, include:
    a) consolidarea malurilor de rîuri, a albiilor corpurilor de apă;
    b) asigurarea capacităţii de evacuare a albiilor de rîuri şi înlăturarea aluviunilor excedentare;
    c) înlăturarea vegetaţiei excesive din albia minoră;
    d) întreţinerea apelor navigabile în stare navigabilă;



    e) înlăturarea obiectelor şi a deşeurilor de la suprafaţa apei, de pe terenurile fondului de ape;
    f) alte lucrări necesare.
    (3) Autoritatea administrativă de gestionare a apelor este responsabilă de întreţinerea 
corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a construcţiilor 
hidrotehnice stabilite de Guvern.
    (4) Autorităţile administraţiei publice locale, alţi posesori privaţi sînt responsabili de 
întreţinerea corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a 
construcţiilor hidrotehnice aflate în gestiunea lor.
    (5) Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi, după ce au fost preavizaţi, să permită trecerea 
reprezentanţilor responsabili de întreţinere, precum şi transportarea şi depozitarea temporară a 
materialelor şi a utilajelor necesare îndeplinirii atribuţiilor de întreţinere.

 Articolul 51. Regimul juridic al zonelor şi al fîşiilor
                         de protecţie
    Modul de creare, regimul de folosinţă şi activitatea de ocrotire a zonelor şi a fîşiilor de 
protecţie a apelor sînt reglementate prin lege specială.
   Articolul 52. Zonele de protecţie a apelor

    (1) Zonele de protecţie a apelor sînt stabilite, în cazul în care acest lucru este necesar în 
interesul public, în scopul:
    a) protejării corpurilor de apă împotriva efectelor dăunătoare pentru asigurarea curentă sau 
viitoare a aprovizionării publice cu apă;
    b) protejării apei destinate captării pentru alimentare cu apa potabilă;
    c) realimentării apelor subterane;
    d) prevenirii efectelor nocive cauzate de scurgerea apei de ploaie, de eroziune, de introducere 
a componentelor de sol, a îngrăşămintelor, a pesticidelor şi a erbicidelor în corpurile de apă.
    (2) În zonele de protecţie a apelor, anumite activităţi sînt interzise sau sînt reglementate în 
anumite condiţii conform legislaţiei. Posesorii de terenuri riverane sînt obligaţi să permită 
organelor competente realizarea măsurilor necesare, inclusiv a celor de monitorizare a apei şi a 
solului.
    (3) În cazul în care măsurile luate în conformitate cu alin. (2) echivalează cu o expropriere, se 
achită o despăgubire conform legii.

 Articolul 53. Zonele umede
    (1) Identificarea şi delimitarea ariilor sau a suprafeţelor calificate ca fiind zone umede se 
efectuează conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
    (2) Calităţile specifice şi importanţa zonelor umede trebuie să fie luate în considerare la 
punerea în aplicare a prezentei legi şi la elaborarea planurilor de gestionare a districtelor 
bazinelor hidrografice.
    (3) Nu se permite drenarea, utilizarea şi convertirea zonelor umede. Acestea trebuie utilizate 
într-un mod durabil, astfel încît să fie protejate natura şi caracteristicile esenţiale.

Capitolul IX
ASPECTELE FINANCIARE

    Articolul 54. Principiul recuperării costurilor
    (1) Pentru atingerea obiectivelor prezentei legi, se aplică principiul recuperării integrale a 
costurilor legate de folosinţa apelor, inclusiv evaluarea deplină a costului apelor drept component 
al mediului şi resursă naturală, în temeiul unei analize economice a folosinţei apei şi cu 
respectarea principiului „poluatorul plăteşte”.
    (2) Analiza economică menţionată la alin. (1) cuprinde calculele relevante necesare realizării 
principiului recuperării costurilor serviciilor legate de folosinţa apei, avînd în vedere prognozele 
pe termen lung referitoare la cererea şi la oferta de apă în districtele bazinelor hidrografice, şi, în 
cazul în care este necesar, cu estimarea volumului, a preţurilor şi a costurilor asociate serviciilor 
legate de utilizarea apei şi cu estimarea investiţiilor relevante.
    (3) Sistemul taxei pentru apă este reglementat de Codul fiscal.

 Articolul 55. Taxa şi plata pentru folosinţa şi poluarea 
                          apei
    (1) Folosinţa generală a apei se efectuează cu titlu gratuit. Plăţi de acces în zonele de scăldat şi 



în staţiunile balneare pot fi stabilite numai de titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa 
specială a apei care a edificat construcţii şi/sau instalaţii destinate activităţilor de agrement.
    (2) Taxele pentru folosinţa apei sînt stabilite de Codul fiscal.
    (3) Plăţile pentru poluarea apei sînt stabilite prin lege.

Capitolul X
COMPETENŢA ÎN EFECTUAREA CONTROLULUI

FOLOSINŢEI ŞI AL PROTECŢIEI APELOR
    Articolul 56. Controlul folosinţei şi al protecţiei apelor
    (1) Autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central 
al administraţiei publice în domeniul mediului coordonează şi exercită activitatea de inspecţie şi 
de control în domeniul folosinţei şi al protecţiei apelor.
    (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, inspectorii au dreptul:
    a) de acces la ape, în zonele din lungul apelor, precum şi în orice alt loc, unitate sau instalaţie, 
pentru a face constatări privind respectarea reglementărilor şi aplicarea măsurilor de folosinţă şi 
de protecţie a apelor;
    b) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă şi de a examina, 
în condiţiile legii, orice date sau documente necesare controlului;
    c) de a controla lucrările, construcţiile, instalaţiile şi folosinţele care au legătură cu apa şi de a 
verifica dacă acestea sînt realizate şi exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice şi 
cu respectarea condiţiilor autorizaţiilor eliberate în conformitate cu prezenta lege;
    d) de a întocmi actele corespunzătoare în cazul constatării faptelor care constituie contravenţii 
în domeniul apelor;
    e) de a dispune eliminarea deşeurilor, altor substanţe ori bunuri depozitate sau evacuate în 
contradicţie cu legislaţia de mediu.
   Articolul 57. Controlul poluării
    (1) În cazul în care anumiţi poluanţi sau anumite deşeuri au fost deversate ori sînt susceptibile 
de a fi deversate într-un corp de apă sau pe un teren, astfel existînd un risc de poluare, autoritatea 
abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului central al administraţiei 
publice în domeniul mediului emite o prescripţie, cerînd ca, într-un termen rezonabil, să fie 
întreprinse măsuri specifice de protecţie a apei împotriva poluării, de minimalizare sau de 
remediere a efectelor poluării.
    (2) În cazul în care măsurile specifice menţionate la alin. (1) nu sînt întreprinse în termenele 
prescrise, autoritatea abilitată cu funcţii de control ecologic de stat din subordinea organului 
central al administraţiei publice în domeniul mediului le realizează, avînd dreptul să recupereze 
costurile suportate.
    (3) Prescripţia emisă în conformitate cu alin. (1) poate fi contestată în scris, în termen de 10 
zile, la organul central al administraţiei publice în domeniul mediului.
    (4) Depunerea contestaţiei menţionate la alin. (3) nu suspendă executarea prescripţiei.
    (5) Decizia organului central al administraţiei publice în domeniul mediului poate fi atacată în 
instanţă de contencios administrativ.
    Articolul 58. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei 
                         în domeniul apelor
    Încălcarea sau neexecutarea legislaţiei în domeniul apelor atrage răspunderea civilă, 
contravenţională sau penală, în condiţiile legii.

Capitolul XI
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

   Articolul 59. Gestionarea resurselor de apă pe plan
                          internaţional
    (1) Guvernul, organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, autoritatea 
administrativă de gestionare a apelor şi comitetele districtelor bazinelor hidrografice participă la 
gestionarea în comun a resurselor de apă internaţionale pe baza unor tratate bilaterale şi/sau 
multilaterale la care Republica Moldova este parte.
    (2)  Guvernul iniţiază procese de elaborare a tratatelor bilaterale şi/sau multilaterale cu statele 
riverane rîurilor Nistru şi Prut, bazate pe principiile gestionării integrate a bazinelor hidrografice.



(3) Guvernul promovează participarea Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor
internaţionale de gestionare a bazinelor hidrografice internaţionale, care includ părţi din teritoriul 
Republicii Moldova.

 Articolul 60. Acţiuni de cooperare
(1) Pentru realizarea obligaţiilor Republicii Moldova care derivă din tratatele internaţionale,

Guvernul aprobă:
a) mecanisme pentru schimbul direct şi în timp util al datelor de gestionare şi de protecţie a

apei şi al informaţiilor între organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, 
autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi comitetele districtelor bazinelor hidrografice, 
pe de o parte, şi instituţii similare din alte ţări, pe de altă parte;

b) proceduri de coordonare a planurilor care urmează a fi elaborate în conformitate cu prezenta
lege, cu documente echivalente din alte ţări;

c) componenţa delegaţiilor, care pot include membri ai comitetelor districtelor bazinelor
hidrografice, pentru întîlniri cu reprezentanţi din alte ţări.

(2) Guvernul aprobă cadrul normativ şi/sau înaintează iniţiative legislative pentru îndeplinirea
angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană şi faţă de organizaţiile internaţionale.

Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 61
(1) Autorizaţiile de folosinţă specială a apei eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei

legi sînt valabile pînă la expirare.
(2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului va elabora, va prezenta spre

aprobare Guvernului şi, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în aplicare un plan 
etapizat de înregistrare a folosinţei speciale a apei pentru districtele bazinului hidrografic.

(3) Utilizatorii de apă care nu deţin autorizaţie de folosinţă specială a apei sînt obligaţi să
declare folosinţa specială a apei organului central al administraţiei publice în domeniul mediului 
în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Utilizatorilor de apă care au declarat folosinţa specială a apei în conformitate cu alin. (3) li
se acordă un termen de 6 luni pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a 
apei în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 62

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 18 luni de la data publicării.
(2) Guvernul:
a) în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, va înainta în Parlament propuneri privind

aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu legea;
b) în termen de 18 luni de la adoptarea prezentei legi:
va revizui şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia;
va elabora şi va aproba actele normative necesare implementării ei.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
Codul apelor nr. 1532-XII  din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,

1993, nr. 10, art. 287);
    art. XIX din Legea nr. 1592-XIII din  27 februarie 1998 pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 326);
    art. V din Legea nr. 493-XIV  din  9 iulie 1999 privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 90–92, art. 452);
    art. II din Legea nr. 454-XV din 30 iulie 2001 privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141–143, art. 1089);
    art. III din Legea  nr. 523-XV  din  11 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 131–132, art. 981);
    art. I din Legea nr. 446-XV din 13 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 40);
    art. X din Legea nr. 482-XV  din  4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 48);
    art. II din Legea nr. 252-XVI din 21 octombrie 2005 cu privire la abrogarea şi modificarea 



unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 151–153, art. 724);
    art. I din Legea nr. 202-XVI  din  26 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 599);
    art. IV din Legea nr. 280-XVI  din  14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 349);
    art. III din Legea nr. 131-XVIII  din 23 decembrie 2009 privind modificarea şi completarea 
unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 35).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 272. Chişinău, 23 decembrie 2011
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        Anexa nr.4 Numărul probelor, care ar putea devia de la solicitări 

        Anexa nr.5 Prescripţii referitoare la evacuările din staţiile de epurare 
   a apelor urbane uzate în zonele sensibile supuse eutrofizării 

Anexa nr. 6 METODOLOGIA de calcul al CMA ale substanţelor poluante în 
apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii 

    MODIFICAT 
    HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793 

    NOTĂ: 
    în titlul și textul hotărîrii, precum în titlul și textul Regulamentului, cuvintele „corp de apă”, la 
orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „emisar”, la forma gramaticală 
corespunzătoare;  
    pe tot parcursul textului Regulamentului şi al anexelor, cuvintele „operator de servicii 
publice”, „utilizator”, „ape uzate menajere”, „ape uzate urbane”, „apă industrială uzată” şi 
„aglomerare umană”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele 
„operator”, „consumator”, „ape menajere uzate”, „ape urbane uzate”, „ape industriale uzate” şi 
„aglomerare”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG722 din 08.06.16, MO163-
168/17.06.16 art.793 

    În temeiul art. 39 şi 40 din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate
în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale (se anexează). 

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 10 octombrie 2008 „Pentru aprobarea
Regulamentului privind condiţiile de evacuare a apelor urbane uzate în receptori naturali” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.189, art.1163). 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                    Iurie LEANCĂ 

    Contrasemnează: 
    Ministrul mediului                    Gheorghe Şalaru 
    Ministrul sănătăţii          Andrei Usatîi 

    Nr. 950. Chişinău, 25 noiembrie 2013. 
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Aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 
din 25 noiembrie 2013 
 
REGULAMENTUL 
privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor  
uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru 
localităţile urbane şi rurale 
Capitolul I  
Dispoziţii generale 
    1. Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul 
de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale (în continuare – Regulament) 
transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale. 
    2. Prezentul Regulament are drept scop: 
    1) stabilirea cerinţelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile 
urbane şi pentru exploatarea staţiilor de epurare, care trebuie să conţină prevederi referitor la:  
    a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de 
mărimea localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o 
staţie de epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate; 
    b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile sau 
mai puțin sensibile; 
    [Pct.2 subpct.1), lit.b) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în 
localităţile urbane, care trebuie să aibă loc în baza unui contract și/sau aviz eliberat de operator; 
    [Pct.2 subpct.1), lit.c) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare;  
    e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor 
acestora, precum şi faţă de cerinţele de raportare; 
    f) alte aspecte relevante. 
    2) stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale privind colectarea, 
depozitarea, epurarea şi deversarea apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv a cerinţelor 
de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a 
tehnologiilor şi a proceselor adecvate. 
    3. Pentru realizarea condiţiilor expuse în Regulament fiecare autoritate responsabilă de 
colectarea şi epurarea apelor uzate va prevedea resurse financiare în acest scop.  
Capitolul II 
Domeniul de aplicare 
    4. Prezentul capitol se referă la cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare şi epurare 
a apelor uzate în localităţile urbane . 
    5. Pentru staţiile de epurare încărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori 
echivalenţi (EL) şi se calculează în baza încărcării medii maxime săptămînale în consum 
biochimic de oxigen (CBO5) intrat în staţia de epurare în cursul unui an, exceptînd situaţiile de 
fenomene hidrometeorologice neobişnuite, excepţionale, cum sînt precipitaţiile abundente. 
    6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii: 
    ape urbane uzate – ape menajere uzate sau amestec de ape menajere uzate cu ape industriale 
uzate şi/sau ape de scurgere; 
    ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii 
publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-
sanitare şi deversate în sistemul de canalizare; 
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    apă industrială uzată – toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri 
comerciale sau industriale altele decît apele menajere uzate sau apele de scurgere”; 
    staţii de epurare noi – staţii de epurare proiectate, construite şi date în exploatare după 
aprobarea prezentului Regulament; 
    staţii de epurare retehnologizate/modernizate – staţii de epurare care prin dotarea tehnologică 
sau modernizarea procesului de epurare făcute permit obţinerea îmbunătăţirii gradului de 
epurare stabilite prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor; 
    punct de control – locul de unde se prelevează probe de apa în vederea efectuării analizelor de 
laborator, acest loc fiind: 

a) în cazul evacuărilor în reţeaua de canalizare a localităţii a apelor menajere uzate şi
industriale, ultimul cămin al canalizării interioare a consumatorului de apa înainte de debuşarea 
în reţeaua de canalizare a localităţii; 

b) în cazul efluenţilor din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, a apelor industriale
uzate sau a evacuărilor directe, punctul de evacuare final a apelor uzate în apa receptoare; 
    reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale 
colectoare şi conducte, cămine şi construcţii – anexe care asigură preluarea, evacuarea şi 
transportul apei uzate de la doi sau de la mai mulţi consumatori; 
    sistem de colectare – sistem de canalizare care adună şi transportă apele uzate; 
    normative de evacuare a apelor uzate – concentraţii maxim admisibile – indicatorii volumului 
şi componenţei apelor uzate stabiliţi de către operatorii, care ulterior se coordonează cu organele 
de mediu ale autorităţilor publice locale şi se aprobă de către organele centrale din domeniul 
apelor şi protecţiei mediului; 
    aglomerarea – zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sînt suficient de 
concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate orăşeneşti şi dirijarea lor spre o staţie 
de epurare sau spre un punct final de evacuare; 
    echivalent-locuitor (EL) – încărcarea organica biodegradabilă avînd un consum biochimic de 
oxigen la 5 zile – CBO5 - de 60 g O2/zi; 
    [Pct.6 noțiunea modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    epurare primară – epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică 
decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO5 al apelor uzate influente 
este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie – cu cel puţin 50%; 
    epurare secundară – epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară 
sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr.2 la 
prezentul Regulament; 
    epurare corespunzătoare – epurarea apelor uzate prin orice proces şi/sau sistem care după 
evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate 
prevăzute în normele tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare; 
    eutrofizare – îmbogăţirea apei cu nutrienţi, în special cu compuşi cu azot şi/sau fosfor, 
determinînd o creştere accelerată a algelor şi a altor forme vegetale superioare, care conduc la o 
perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă şi asupra calităţii apei; 
    autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei – document eliberat de instituţia 
subordonată organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, al cărei titular are 
dreptul la folosinţa specială a apei în anumite condiţii, conform prevederilor prezentului 
Regulament; 
    emisar – corp de apă artificial, de suprafaţă sau subteran, care primeşte apele uzate evacuate 
direct sau epurate din instalaţiile de epurare; 
    [Pct.6 noțiunea în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    CMA – concentraţia maxim admisibilă în apele uzate a substanţelor poluante la deversarea lor 
în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau emisari; 
    deversarea limitat admisibilă (DLA) – cantitatea de poluanţi conţinută în apele uzate maximal 
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admisă spre deversare într-o unitate de timp în apele de suprafaţă în regimul şi locul stabilit cu 
scopul asigurării normelor de calitate în secţiunea de control sau neînrăutăţirii calităţii formate 
dacă este mai joasă în raport cu cea normativă. 
    7. Prevederile prezentului Regulament se aplica la: 
    a) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea unor noi lucrări de folosire a apelor, precum 
şi la extinderea sau retehnologizarea obiectivelor existente care evacuează ape uzate epurate sau 
neepurate în condiţiile stipulate în punctul 2 din prezentul Regulament; 
    b) stabilirea gradului de preepurare necesar şi a tehnologiei de preepurare, precum şi a 
construcţiilor şi instalaţiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, 
înainte ca apele uzate să fie evacuate în condiţiile punctului 2 din prezentul Regulament; 
    c) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor şi 
al protecţiei mediului a reţelelor de canalizare şi, respectiv, a staţiilor de epurare noi, a celor 
existente sau a celor care fac obiectul unor completări ori extinderi; 
    d) elaborarea documentației pentru obținerea avizului de branșare/racordare la sistemul public 
de canalizare ale localităților; 
    [Pct.7 lit.d) în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    e) obţinerea avizului de branşare/racordare, încheierea contractului de prestare a serviciului 
public de canalizare între operatorii de canalizare care au în administrare şi în exploatare 
sistemul de canalizare (în continuare – operator) și consumatori; 
    [Pct.7 lit.e) în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    f) încheierea contractelor abonament - între operatorii şi unităţile industriale, pentru serviciul 
de preluare a apelor uzate direct în staţia de epurare, precum şi în sistemul de canalizare cu 
respectarea concentraţiilor maxim admisibile stipulate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament 
sau în studiile de specialitate elaborate de către operatorii, care ulterior se coordonează cu 
organele de mediu ale autorităţilor publice locale şi se aprobă de către organele centrale din 
domeniul apelor şi protecţiei mediului; 
    g) verificarea respectării prevederilor autorizaţiei de folosinţă specială a apelor şi, respectiv, a 
prevederilor contractuale cu privire la condiţiile cantitative de evacuare şi verificare a respectării 
prevederilor acceptului de evacuare cu privire la condiţiile de evacuare calitative de încărcare cu 
substanţe poluante a apelor, în reţelele de canalizare ale localităţilor, în condiţiile punctului 2 din 
prezentul Regulament. 
Capitolul III 
Colectarea şi evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare  
ale localităţilor şi în staţiile de epurare 
    8. Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele industriale 
uzate la evacuare în reţelele de canalizare ale localităţilor, precum şi în limitele maxime 
admisibile ce se măsoară în punctele de control sînt prevăzute în anexa nr. 1. la prezentul 
Regulament. 
    9. În funcţie de activitatea specifică desfăşurată apele uzate pot fi caracterizate şi prin alţi 
indicatori de calitate decît cei din anexa nr1 la prezentul Regulament. Limitele maxim admisibile 
pentru aceştia se vor stabili în baza studiilor de specialitate, la comanda consumatorului de apa. 
Studiile trebuie să cuprindă, de asemenea, metodele de analiză cantitativă si calitativă a 
substanţelor în cauză şi tehnologiile de epurare adecvate, elaborate de către operatorii, care 
ulterior se coordonează cu organele de mediu ale autorităţilor publice locale şi se aprobă de către 
autorităţile publice din domeniul apelor şi protecţiei mediului; 
    10. Consumatorii, alții decît cei casnici, au obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încît 
în punctul de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în avizul de 
branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum şi în 
normativele de evacuare, cu respectarea CMA. 
    [Pct.10 în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
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    11. În situaţia în care apele industriale uzate sînt evacuate direct în reţeaua de canalizare, se 
interzice descărcarea de substanţe periculoase şi prioritar periculoase, prevăzute în: 
    normativele de evacuare (CMA); 
    anexa nr. 1 la prezentul Regulament; 
    Regulamentul privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în 
scopul susţinerii vieţii piscicole. 
    12. Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisa numai dacă 
prin aceasta: 
    a) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului care exploatează sistemul 
de canalizare şi staţiile de epurare; 
    b) nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a conductelor/canalelor colectoare; 
    c) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare, ale staţiilor de epurare şi 
ale echipamentelor asociate acestora; 
    d) nu sînt perturbate procesele de epurare din staţiile de epurare, procesele de tratare a 
nămolurilor sau nu se diminuează capacitatea de prelucrare a acestora; 
    e) nu se creează pericol de explozie; 
    f) nu se afectează calitatea apelor uzate din sistemul public de canalizare. 
    13. Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile 
de epurare nu trebuie să conţină: 
    a) materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a 
canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stînjeni curgerea normală a fluxului de lichid, 
cum sînt: 
    materiale care, la vitezele realizate în conductele/colectoarele de canalizare corespunzătoare 
debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri; 
    diferite substanţe care se pot solidifica şi astfel pot obtura secţiunea conductelor/canalelor; 
    corpuri solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm 
între bare, iar în cazul fibrelor şi fibrelor textile ori al materialelor similare – pene, fire de par de 
animale, şerveţele umede, care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm; 
    suspensii dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele 
asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea conductelor/canalelor; 
    păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderenţă pot conduce 
la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii conductelor/canalelor colectoare; 
    substanţe care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de 
canalizare, coagulează, existînd riscul depunerii lor pe pereţii conductelor/canalelor, sau conduc 
la apariţia de substanţe agresive noi; 
    b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sînt realizate reţelele de 
canalizare şi echipamentele şi conductele din staţiile de epurare a apelor uzate; 
    c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, 
pot stînjeni exploatarea normală a reţelelor/canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau 
care împreuna cu aerul pot forma amestecuri explosive, cum sînt: benzina, benzenul, eterii, 
cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenţii, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, 
apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă; 
    d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în 
pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare; 
    e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sînt: 
    metalele grele şi compuşii lor; 
    compuşii organici halogenaţi; 
    compuşii organici cu fosfor sau cu staniu; 
    agenţii de protecţie a plantelor: pesticidele – fungicide, erbicide, insecticide, algicide – şi 
substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pielii sau a materialelor 
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textile; 
    substanţele chimice toxice, cancerogene, mutagene sau teratogene ca: acrilonitril, hidrocarburi 
policiclice aromatice, ca benzipiren, benzantracen si altele asemenea; 
    substanţele radioactive, inclusiv reziduurile; 
    f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce 
contribuie la poluarea mediului; 
    g) substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în 
reţeaua de canalizare sau în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor împreună cu apele 
uzate, modificarea culorii apei receptorului natural; 
    h) substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a 
nămolului; 
    i) substanţe organice greu biodegradabile; 
    j) substanţe care apar ca urmare a procesului de mătuire a sticlei. 
    14. Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la 
laboratoarele şi instituţiile de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum 
si de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce 
contaminarea cu agenţi patogeni, microorganisme, viruşi, ouă de helminţi – se descarcă în 
reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care au fost 
luate toate măsurile de dezinfectare, conform prevederilor actelor normative în vigoare. 
    Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate odată cu 
apele uzate din unităţile menţionate în alineatul unu al prezentului punct se certifica periodic 
prin buletine de analiză eliberate de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice. 
Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauza şi se transmit şi operatorilor, periodic sau la 
cerere. 
    15. Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza 
acceptului de evacuare dat în scris de operatorul care administrează şi exploatează reţeaua de 
canalizare şi staţia de epurare, precum şi a contractului de branşare/racordare şi utilizare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat cu acesta.  
    Normativele evacuării apelor uzate – concentraţiile maxim admisibile, se elaborează de către 
operatorul în conformitate cu cerinţele Regulilor recepţionării apelor uzate în sistemul comunal 
de canalizare, normativele deversărilor limitat admisibile (DLA), autorizaţiile de mediu pentru 
folosinţa specială a apelor, avizului Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, cu 
respectarea următoarelor condiţii:  
protecţia reţelelor şi instalaţiilor sistemului public (comunal) de canalizare de distrugeri în urma 
influenţei apelor uzate agresive, formării vaporilor inflamabili şi toxici, obturarea conductelor şi 
utilajelor cu substanţe ce se depun din nămol;  
asigurarea parametrilor de proiect ai staţiei de epurare a apelor uzate şi neadmiterea recepţionării 
de la consumatori, consumatori de apă, care evacuează ape uzate cu conţinut de substanţe ce 
afectează epurarea biologică a apelor uzate, unde raportul ce trebuie menţinut pentru 
funcţionarea stabilă a procesului de epurare biologic trebuie să fie CBO5:N:P = 100:5:1. 
    Concentraţiile parametrilor calităţii apelor uzate la evacuare în reţelele de canalizare, care nu 
sînt specificaţi în anexa nr. 1 se calculează conform prevederilor prezentului Regulament. 
    Valorile concentraţiilor maxim admisibile (CMA) ale substanţelor poluante în apele uzate 
evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se calculează conform prevederilor anexei nr. 6 la 
prezentul Regulament. 
    Condiţiile de evacuare a apelor uzate de către agenţii economici în sistemele de canalizare ale 
localităţilor, precum şi limitele concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate 
(CMA) se stabilesc de către operator, reieşind din normativele aprobate, conform legislaţiei în 
vigoare, pentru deversările limitat admisibile în emisar. 
    [Pct.15 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
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    16. Prin avizul de branşare/racordare eliberat de către operator şi ulterior prin contractele 
încheiate, se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decît cele prevăzute în anexa nr. 1, 
în baza încărcării deja existente cu poluanţi a apei uzate din sistemul de canalizare, respectiv la 
intrarea în staţia de epurare astfel încît să fie menţinut raportul CBO5:N:P = 100:5:1, care 
asigură funcţionarea eficace a procesului de epurare biologic. 
    [Pct.16 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    17. Pentru localităţile care au în curs de realizare staţii de epurare sau extinderi ale acestora, 
prevăzute prin programe de etapizare, autoritatea competentă stabileşte alte condiţii de evacuare 
pe perioada de derulare a programului, pînă la îndeplinirea obiectivelor acestuia, ţinîndu-se 
seama de prevederile prezentului Regulament. 
    Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor care 
nu au staţie de epurare se face de către operatorii care administrează şi exploatează sistemul de 
reţele de canalizare, în baza prevederilor prezentului Regulament şi în funcţie de punctul final de 
descărcare. 
    Condiţiile de evacuare în reţeaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platformă 
industrială se stabilesc de către operatorul care administrează şi exploatează reţeaua de 
canalizare şi staţia de epurare, ţinîndu-se seama de încărcări şi debitele pentru care a fost 
proiectată staţia de epurare aflată în gestiunea operatorului şi în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 
    18. La solicitarea avizului de racordare, a contractului de branşare/racordare şi utilizare a 
serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi a acceptului de evacuare, în vederea 
evacuării apelor uzate provenite de la un nou consumator de apă şi de extindere a capacitaţilor 
de producţie şi a instalaţiilor de preepurare, acesta va pune la dispoziţia operatorilor datele 
asigurate de proiectant/consumator, respectiv estimările debitelor şi a compoziţiei apelor uzate 
care urmează să fie descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţii de epurare. 
    19. Avizul de branșare/racordare a apelor uzate în sistemul public de canalizare al localității și 
contractul de furnizare a serviciului public de canalizare se eliberează de operator și include: 
    a) debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurităţilor apelor uzate evacuate în 
punctul de control; 
    b) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore; 
    c) măsurile de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute; 
    d) obligaţia montării de debitmetre cu înregistrare şi contorizare pe conducta/canalul de 
evacuare a apelor uzate şi a menţinerii lor în stare de funcţionare; 
    e) obligaţia abonatului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din 
instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare; 
    f) obligaţia de elaborare a planului de combatere a poluărilor accidentale, incluziv dotarea cu 
mijloace şi materiale pentru intervenţie, sau de încheiere a unui precontract cu o unitate 
specializată pentru intervenţii în caz de poluare accidentală; 
    g) punctele de control al calităţii apelor uzate evacuate şi frecvenţa de prelevare şi analiza a 
probelor de apă uzată. 
    [Pct.19 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    20. Avizul de branşare/racordare, contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi autorizaţia de folosinţă specială a apelor se revizuiesc potrivit 
reglementărilor în vigoare. 
    [Pct.20 în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    21. Pentru orice schimbare privind debitul și/sau calitatea apelor uzate descărcate în rețelele 
de canalizare ale localităților sau în stațiile de epurare, ca urmare a modificării capacităților de 
producție, a tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, consumatorul este obligat să solicite 
aviz de branşare/racordare şi să încheie un nou contract de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
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    [Pct.21 în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    22. Acceptarea în reţelele de canalizare a localităţilor şi/sau în staţiile de epurare a unor ape 
uzate ce implică modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiilor de epurare 
se ia în considerare numai după realizarea în staţia de epurare a tuturor lucrărilor necesare 
asigurării respectării condiţiilor de descărcare în emisaruri. 
    23. În scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului evacuarea/descărcarea în receptorii 
naturali a apelor uzate urbane şi industriale cu conţinut de substanţe poluante se face numai în 
condiţiile respectării prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului Regulament. 
Capitolul IV 
Evacuarea apelor uzate în emisaruri 
    24. Limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în 
emisare sînt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Ele se măsoară în punctul de 
control situat în amonte de descărcare. 
    Valorile admisibile specificate în alineatul unu al prezentului punct se stabilesc în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi se înscriu în : 
    a) avizele ce se emit pentru: 
    obiective noi; 
    obiective existente ce îşi modifică şi îşi îmbunătăţesc procesele tehnologice de producţie sau 
de epurare a apelor uzate; 
    obiective existente la care se prevăd extinderi de capacitate de producţie sau ale capacităţilor 
de epurare a apelor uzate; 
    alte obiective existente care prin lucrări de investiţie îşi modifică valoarea parametrilor de 
limită; 
    b) autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor emise: 
    consumatorilor noi, atunci cînd în aviz au fost prevăzute condiţii similare cu cele din 
prezentul Regulament; 
    consumatorilor de apă existenţi, numai după ce au realizat şi au pus în funcţiune capacităţi 
corespunzătoare de epurare a apelor uzate. 
    Prin avizele şi autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor emitentul acestora 
poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decît cele prevăzute în anexa nr.2, în baza 
încărcării în poluanţi deja existenţi în receptori, în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, 
şi avînd în vedere parametrii de calitate ai emisarilor. 
    La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie să tină seama de faptul 
că, deşi individual, concentraţia maximă admisibilă poate fi cea prevăzuta în anexa nr.2, atunci 
cînd în apele uzate sînt prezente mai multe metale grele (de exemplu, plumb, cadmiu, crom, 
cupru, nichel, zinc sau mercur), concentraţia totală a acestora în apă neputînd depăşi 2 mg/dm3. 
În privinţa mercurului concentraţia acestuia nu poate depăşi 0.05 mg/dm3 chiar în situaţia în care 
este unicul metal prezent în apele uzate. 
    Pentru substanţele pentru care nu sînt prevăzute limite maxime admisibile în standardele sau 
în normativele în vigoare, acestea se stabilesc în baza studiilor elaborate de institutele 
specializate, la comanda consumatorului de apă. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele 
de analiză calitativă şi cantitativă a substanţelor respective, precum şi tehnologiile de epurare 
adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de către autoritatea publică centrală din 
domeniul apelor şi protecţiei mediului. 
    Pentru substanţele poluante, altele decît cele prevăzute în anexa nr.2, limitele maxime 
admisibile se stabilesc prin avizele şi autorizaţiile de mediu pentru folosinţă specială a apelor, în 
funcţie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de 
caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate în acelaşi receptor, de cerinţele consumatorilor de 
apă de capacitatea şi eficienţa de epurare a staţiei de epurare şi de necesitatea protecţiei 
mediului. 
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    În cazul apelor uzate ce conţin substanţe poluante peste valorile limită stabilite prin prezentul 
Regulament, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de măsuri tehnologice adecvate, pînă 
la atingerea valorilor admise. 
    În situaţii excepţionale autorităţile publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului 
pot face derogări de la prezentul Regulament. 
    În cazuri speciale, după probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din staţiile de 
epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul execuţiei unor lucrări de retehnologizare sau 
extindere a capacităţii staţiei de epurare, este permisă depăşirea valorilor-limită ale indicatorilor 
de calitate, dacă prin aceasta nu se pune în pericol sănătatea populaţiei, a ecosistemelor acvatice 
sau nu se produc pagube materiale, şi numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor şi, 
după caz, al centrelor teritoriale de sănătate publică. Avizul se solicită de către consumatorul de 
apă cu cel puţin 30 de zile înainte de data programată pentru începerea reviziilor, reparaţiilor, 
reconstrucţiilor, altor lucrări, probelor tehnologice sau pentru amorsarea staţiilor de epurare 
biologică. Prin avizul respectiv se stabileşte durata depăşirilor, care nu poate fi mai mică decît 
perioada necesară pentru efectuarea reviziilor, reparaţiilor, reconstrucţiilor, modernizărilor, 
testărilor şi reglării staţiilor de epurare, precum şi valorile maxime admisibile ale indicatorilor de 
calitate pentru această perioadă. 
    Pentru consumatorii existenţi, care realizează capacităţi de epurare în conformitate cu 
programul de etapizare aprobat, în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apelor, emisă 
pe o perioada limitată, se înscriu valori ale concentraţiilor substanţelor poluante care nu depăşesc 
valorile-limită din anexa nr.2 la prezentul Regulament. 
    [Pct.24 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    25. Apele uzate care se evacuează în emisare nu trebuie să conţină: 
    a) concentraţii de substanţe poluante cu grad ridicat de toxicitate mai mari decît cele prevăzute 
în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, precum şi acele substanţe a căror interdicţie a fost 
stabilită prin studii de specialitate; 
    b) concentraţii de materii în suspensie peste limita admisă, care ar putea produce depuneri în 
albiile minore ale cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor; 
    c) substanţe care pot conduce la creşterea turbidităţii, formarea spumei sau la schimbarea 
proprietăţilor organoleptice ale apei receptorilor faţă de starea naturală a acestora. 
    Apele uzate provenite de la spitalele de boli infecţioase, sanatorii TBC, instituţii de pregătire a 
preparatelor biologice – seruri şi vaccinuri, alte instituţii medicale curative sau profilactice, de la 
unităţile zootehnice şi abatoare nu pot fi descărcate în receptori fără a fi supuse în prealabil 
dezinfecţiei specifice. În această situaţie se aplică prevederile punctului 14 din prezentul 
Regulament. 
    26. Descărcarea apelor uzate epurate în reţeaua de canale de desecare, de irigaţii ori pe 
terenuri agricole se face numai în condiţiile realizării unei epurări corespunzătoare şi cu avizul 
administratorului/deţinătorului acestora în baza autorizaţiei, astfel: 
    cînd apa din canale se foloseşte la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate 
se corelează şi cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole; 
    cînd apa uzată se descarcă într-un canal de desecare ce evacuează apele într-un emisar, 
limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzători prezentului Regulament. 
    27. La reglementarea amplasării de noi obiective în zone restrictive se aplică prevederile 
punctului 24 alineatul opt din prezentul Regulament. 
    28. Operatorii, deţinătorii staţiei de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în 
emisaruri sînt obligaţi să asigure montarea şi funcţionarea corespunzătoare a mijloacelor de 
măsurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu înregistrarea şi contorizarea debitelor, să prevadă 
facilităţi de prelevare a probelor de apă pentru analiză în locuri bine stabilite şi să instaleze 
sisteme automate de determinare a calităţii apelor uzate evacuate, cu măsurarea parametrilor 
specifici activităţii desfăşurate. Pentru debite mai mari de ape uzate de 500 l/s şi care se descarcă 
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în receptori cu debite de cel puţin 3 ori mai mari decît cele ale apelor uzate, în punctul de 
evacuare se prevăd sisteme de dispersie/difuzie. 
    29. În scopul prevenirii poluării resurselor de apă pot fi prevăzute următoarele: 
    se recomandă folosirea apelor uzate şi/ sau a nămolurilor care conţin nutrienţi la fertilizarea 
ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective şi 
cu avizul autorităţilor competente în domeniul îmbunătăţirilor funciare. În funcţie de natura 
culturii se va cere şi avizul centrului teritorial de sănătate publică; 
    în aceste cazuri este obligatorie asigurarea impermeabilizării tuturor depozitelor; eventualele 
exfiltraţii, precum şi apele din precipitaţii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate şi 
epurate astfel încît acestea să corespundă prevederilor prezentului Regulament. 
    30. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi la evacuarea apelor uzate în soluri 
permeabile sau în depresiuni cu scurgere gravitaţională asigurată natural. 
    31. Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate în anexa nr.2 la prezentul 
Regulament au caracter orientativ; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că 
acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie. 
    32. Punctul de prelevare a probelor de ape uzate evacuate în receptorii naturali, în vederea 
conformării cu prevederile prezentului Regulament, este punctul de descărcare finală a apelor 
uzate în receptor. 
Frecvenţa de monitorizare şi, respectiv, numărul minim de probe de prelevat la intervale regulate 
de timp, se stabilesc prin autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, în funcţie de 
mărimea staţiei de epurare şi de impactul calitativ al descărcării asupra emisarului. 
    33. Apele uzate urbane înainte de a fi evacuate în emisare trebuie monitorizate în concordanţă 
cu procedurile de control stabilite în prezentul Regulament. 
    34. Monitorizarea constituie obligaţia tuturor prestatorilor/operatorilor ai reţelelor de 
canalizare şi/sau ai staţiilor de epurare a apelor uzate urbane, ai staţiilor de epurare a apelor 
industriale uzate şi a oricăror evacuări direct în emisare. 
    35. Staţiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel încît din punctele de control 
stabilite să se poată preleva probe reprezentative din influentul staţiei şi din efluentul epurat sau 
din efluentul final, înainte de evacuare în receptori. 
    36. Metodele de monitorizare utilizate trebuie să corespundă standardelor de stat în vigoare 
elaborate, de regulă, în baza standardelor europene şi internaţionale, cu indicarea caracteristicilor 
metrologice de bază – limita de detecţie, exactitatea, precizia şi care trebuie să fie în concordanţă 
cel puţin cu nivelurile de referinţă prevăzute la punctul 37 literele b) şi c) şi punctul 38. 
    37. Din punctele de control se prelevează probe pe o perioada de 24 de ore sau la intervale 
regulate de timp, proporţionale cu debitul, la evacuare – dacă se consideră necesar, şi la intrarea 
în staţia de epurare – pentru a se urmării conformarea cu prescripţiile stabilite prin prezentele 
norme tehnice, după cum urmează: 
    a) la prelevarea probelor se aplică practicile naţionale şi, după caz, internaţionale de laborator 
– respective metodele ISO sau EN – pentru ca gradul de degradare a probelor apei între 
momentul prelevării şi cel al analizării să fie cît mai mic posibil; 
    b) numărul minim de probe prelevat, la intervale regulate de timp, în cursul unui an, se 
fixează în funcţie de capacitatea staţiei de epurare, după cum urmează: 
    pentru 2000-9999 EL – 12 probe în cursul primului an şi 4 probe în următorii ani, dacă se 
poate demonstra că în timpul primului an apele respectă prescripţiile din prezentele norme 
tehnice: dacă una din cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, în anul următor se vor 
preleva 12 probe; 
    pentru 10000- 49999 EL – 12 probe; 
    pentru 50000 EL sau mai mult – 24 de probe; 
    c) se consideră, că apele uzate tratate respectă valorile fixate pentru diferiţi parametri dacă, 
pentru fiecare parametru în parte, eşantioanele prelevate arată că se respectă valorile 
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corespunzătoare, în funcţie de următoarele dispoziţii: 
    pentru parametrii care figurează în anexa nr. 3 la prezentul Regulament numărul maxim de 
probe care nu corespund valorilor de concentraţie şi/sau procentelor de reducere indicate în 
anexele nr.3 şi nr.4 este precizat în anexa nr.4 la prezentul Regulament; 
    pentru parametrii care figurează în anexa nr. 3 şi care sînt exprimaţi în valori de concentraţie, 
numărul de probe prelevate în condiţii de exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai mult 
de 100% de valorile parametrilor. Pentru valorile de concentraţie care se raportează la totalul de 
materii solide în suspensie, abaterea poate ajunge pînă la 150% (1,5 ori); 
    pentru parametrii care figurează în anexa 5, media anuală a probelor trebuie să respecte 
valorile corespunzătoare, pentru fiecare parametru. 
    [Pct.37 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    38. Pentru cele menţionate la punctul 37 literele a), b) şi c) se folosesc metode alternative dacă 
se demonstrează că acestea permit obţinerea de rezultate echivalente. 
    39. Evacuările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie să corespundă 
prescripţiilor din anexa nr.3 la prezentul Regulament. 
    40. Nu se iau în considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective dacă acestea sînt 
rezultatul unor circumstanţe excepţionale, cum ar fi ploi torenţiale, evacuări accidentale în 
reţelele de canalizare şi în staţia de epurare. 
    [Pct.40 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]  
Capitolul V 
Utilizarea nămolului provenit de la staţiile de epurare  
a apelor uzate 
    41. Nămolurile rezultate de la procesele de epurare a apelor uzate sînt tratate conform 
proiectelor implementate la staţiile de epurare. Nămolurile generate, după prelucrare, se 
transportă sau se depozitează în zonele de depozitare ale staţiei de epurare. După efectuarea 
studiilor specializate, nămolul se utilizează în calitate de îngrăşăminte organice, se incinerează 
sau se îngroapă. 
    Utilizarea nămolului în agricultură se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare privind protecţia mediului şi, în special, a solului.  
    Cînd nămolul nu are calitatea necesară pentru utilizare în agricultură, există alte opţiuni de 
tratare, de exemplu, incinerarea lui. Companiile de fabricare a cimentului pot utiliza nămolul din 
staţiile de epurare ale aglomerărilor, ca alternativă de materie primă pentru producerea de 
energie.  
    42. La modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate urbane vor fi 
întreprinse măsuri pentru modernizarea epurării secundare-biologice şi îmbunătăţirea calităţii 
nămolului rezultat.  
    De asemenea, prin fermentarea anaerobă a nămolului se obţine gaz metan. În aceste procese, 
deshidratarea nămolului va fi mai eficientă, prin utilizarea de instalaţii noi şi mai performante.  
    43. Evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse 
eutrofizării trebuie să respecte suplimentar prescripţiile din anexa nr. 5 la prezentul Regulament. 
Prevederile anexei nr. 5 se aplică după identificarea și aprobarea listei zonelor sensibile. 
    [Pct.43 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]  
Capitolul VI 
Criterii pentru identificarea zonelor sensibile 
    44. Un emisar poate fi identificat ca zonă sensibilă dacă aparţine uneia dintre grupele de mai 
jos: 
    1) lacuri naturale cu apă dulce, alte ape dulci, care se dovedesc a fi eutrofe sau care în viitorul 
apropiat pot deveni eutrofe dacă nu se iau măsuri de protecţie. 
    Ca să se analizeze care nutrienţi trebuie redus printr-o epurare suplimentară, se vor lua în 
considerare următoarele elemente: 
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    a) lacuri şi cursuri de apă care ajung în lacuri naturale sau de acumulare, avînd un schimb de 
apă redus, ceea ce poate favoriza procesul de acumulare. În aceste zone trebuie inclusă 
îndepărtarea azotului şi fosforului, dar numai în cazul în care se demonstrează că acestea ar avea 
efect de reducere a nivelului de eutrofizare. Acolo unde se fac descărcări din localităţi mari se 
poate lua în considerare şi eliminarea azotului; 
    b) evacuările din localităţi mici au de obicei o importanţă mica în aceste zone, dar pentru 
localităţile mari trebuie prevăzută îndepărtarea fosforului şi/sau a azotului dacă se poate 
demonstra că aceasta va avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare; 
    c) apele de suprafaţă destinate captării apei pentru potabilizare şi care pot conţine concentraţii 
de azot mai mari decît cea stabilită în normele referitoare la calitatea apei cerută pentru apele de 
suprafaţă destinată apei pentru potabilizare; 
    d) zonele în care este necesară altă epurare decît cea prevăzută la capitolul V al prezentului 
Regulament, în vederea respectării reglementărilor în vigoare. 
    2) O zonă nu mai este considerată sensibilă dacă timp de 7 ani de la identificare corespunde 
cerinţelor din punctul de vedere al aportului în fosfor şi azot, prevăzute în anexa nr.2 la prezentul 
Regulament. 
    45. Pentru a se asigura că emisarele, identificate ca zone sensibile care sînt şi receptoare 
pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calităţii, reglementărilor în domeniu, 
autoritatea competentă stabileşte în avizele/autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a 
apelor prescripţii mai severe decît cele prezentate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, în 
dependenţă de gradul de poluare a apelor, pentru a nu admite eutroficarea lor. 
    46. În funcţie de specificul apelor industriale uzate care se deversează în reţelele de 
canalizare, de utilizările din aval şi de obiectivele de calitate ale emisarului, autoritatea 
competentă poate stabilii şi alte condiţii de calitate pentru efluenţii staţiilor de epurare a apelor 
uzate urbane, suplimentar celor prevăzute în anexele nr. 1 şi nr.2 la prezentul Regulament.  
    47. Punctele de evacuare pentru apele uzate urbane se aleg, avîndu-se în vedere maxima 
reducere a efectelor asupra emisarului. 
    48. Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de cîte ori acest lucru este posibil, cu avizul 
autorităţilor în domeniu, în funcţie de origine şi de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor 
ape trebuie să se facă în condiţiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului. 
    49. Nămolurile provenite din staţiile de epurare a apelor uzate se depozitează în mod 
corespunzător sau se utilizează ori de cîte ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau 
de utilizare a acestora trebuie să reducă la minimum efectele negative asupra mediului şi se 
precizează în avizele/autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor. 
    50. Utilizarea nămolurilor se poate face numai cu avizul autorităţii competente, în funcţie de 
origine şi de domeniul de utilizare. 
    51. Apele industriale uzate provenite din sectoarele industriale nominalizate în anexa nr. 2 vor 
respecta condiţiile prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament, înainte de evacuare în 
emisaruri. 
    [Pct.51 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]  
Capitolul VII 
Stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale 
    52. Atunci cînd instalarea unui sistem de colectare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că 
nu produce beneficii pentru mediu, fie pentru că necesită costuri ridicate, se utilizează sisteme 
individuale sau alte sisteme adecvate care să asigure acelaşi nivel de protecţie a mediului.  
    Această prevedere va fi respectată la elaborarea planurilor de urbanism, care trebuie să ţină 
seama de cerinţele privind colectarea şi epurarea apelor uzate în localităţile rurale. 
    53. Există două abordări posibile pentru conformarea cu cerinţele referitoare la dotarea cu 
sisteme individuale de epurare corespunzătoare pentru aglomerări cu mai mult de 2000 EL unde, 
pe lîngă sisteme de colectare centralizate, se acceptă şi sisteme individuale de epurare, acolo 
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unde condiţiile tehnico-economice şi geografice nu permit colectarea centralizată a apelor uzate. 
    54. Reguli generale pentru sistemele de colectare a apelor uzate în sistemul centralizat. 
    Cerinţe pentru proiectarea, construirea şi operarea în conformitate cu cele mai avansate 
cunoştinţe tehnice, însă care nu implică costuri ridicate:  
    dimensiunea/capacitatea sistemului de colectare în funcţie de volumul şi caracteristicile apelor 
uzate urbane;  
    prevenirea pierderilor în reţea;  
    limitarea poluării apelor receptoare datorită debitelor excedentare din reţelele de canalizare.  
    Sisteme individuale sau alte sisteme adecvate de epurare corespunzătoare – excepţie de la 
regulă.  
    Cerinţe pentru proiectare, construire şi operare care să asigure acelaşi nivel de protecţie a 
mediului ca şi sistemul de colectare centralizat.  
    Pot fi utilizate doar după evaluarea caz cu caz şi după o argumentare ce se referă la absenţa 
beneficiului pentru mediu faţă de sistemul de colectare centralizat, sau conform situaţiei în care 
sistemul de colectare necesită costuri excesive. 
    55. Sistemele individuale de colectare a apelor uzate recomandate de ghidurile Comisiei 
Europene sînt în principal bazine de colectare sau alte tipuri de containere, care sînt 
impermeabile, iar apele uzate sînt colectate şi transportate în mod regulat la o staţie de epurare. 
    56. De asemenea, referitor la sistemele individuale de epurare a apelor uzate sînt acceptate 
acele procese de epurare care să asigure efluenţi ai căror calitate să nu aibă efecte adverse asupra 
mediului. Pot fi utilizate bazinele de stocare a apelor uzate de tip etanş vidanjabil, iar calitatea 
apelor uzate colectate şi epurate să respecte cerinţele în vigoare.  
 
    anexa nr.1 
    [Anexa nr.1 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
Anexa nr.1 
la Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de 
canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 
 
Indicatorii de calitate ai apelor menajere uzate 
evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorilor/ 
parametrilor de calitate 

Unităţile 
de măsură

Valoarea 
admisibilă 

Metoda de 
analiză*** 

 
1 2 3 4 5 
 
1. 

Temperatura 0C Cel puţin 8 şi 
cel mult  30 

 

2. Concentraţia ionilor de hidrogen 
(pH) 

Unităţi pH 6,5-8,5 SM SR EN ISO 
10523 

3. Materii în suspensie  mg/dm3 350,0 SM STAS 6953 
4. Consum biochimic de oxigen în 

5 zile (CBO5) 
mgO2/dm3 225 sau 

conform 
proiectului 
staţiei noi de 
epurare  

SM SR EN 1899-2 

5. Consumul chimic de oxigen – 
metoda cu bicromat de potasiu 
(CCO Cr)* 

mgO2/dm3 500 sau 
conform 
proiectului 

SM SR ISO 6060 
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staţiei noi de 
epurare  

6. Substanţe extractibile cu 
solvenţi organici (grăsimi) 

mg/dm3 25,0 SM SR 7587 

7. Azot amoniacal (NH+
4) mg/dm3 30,0 SM SR ISO 5664, SM 

SR ISO 7150-1 
8. Fosfor total (P total) mg/dm3 5,0 SM SR EN ISO 6878 
9. Cianuri totale (CN) mg/dm3 1,0 SM SR ISO 6703-2, 

SM SR EN ISO 
14403 

10. Sulfuri şi hidrogen sulfurat  
(H2S) ** 

mg/dm3 1,0 SM SR ISO 10530,  
SM SR 7510 

11. Sulfiţi (SO3
2-) mg/dm3 2,0 SM STAS 7661 

12. Sulfaţi (SO4
2-) mg/dm3 400 sau 

conţinutul în 
apa potabilă 

SM STAS 8601 

13. Fenoli antrenabili cu vapori de 
apă (C6H5OH) 

mg/dm3 3,0 SM SR ISO 6439 

14. Produse petroliere mg/dm3 2,5 SM SR 7877-1, SM 
SR 7877-2 

15. Detergenţi sintetici anioni activi 
biodegradabili 

mg/dm3 2,5 SM SR EN 903 

16. Plumb (Pb2+) mg/dm3 0,2 SM SR ISO 8288 
17. Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0,2 SM SR EN ISO 5961 
18. Crom total (Cr3++Cr6+) mg/dm3 1,5 SM SR EN 1233 
19. Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0,2 SM SR EN 1233 
20. Cupru (Cu2+) mg/dm3 0,2 SM SR ISO 8288 
21. Nichel (Ni2+) mg/dm3 0,8 SM SR ISO 8288 
22. Zinc (Zn2+) ** mg/dm3 1,0 SM SR ISO 8288 
23. Clor rezidual total  mg/dm3 0,5 SM SR EN ISO 7393-

1, SM SR EN ISO 
7393-2, SM SR EN 
ISO 7393-3 

24. Cloruri (Cl-) mg/dm3 300,0 SM SR ISO 9297 
25. Fluoruri (F-) mg/dm3 1,50 SM SR ISO 10359-1, 

SM SR ISO 10359-2 
26. Acizi, amestecuri  inflamabile, 

toxice şi substanţe gazoase 
dizolvate 

       - nu se admit  

 
*  Valoarea concentraţiilor de CCO Cr trebuie să corespundă raportului CBO total/CCO de 0,67 
sau mai mare. 
** Pentru localităţile urbane în care apa livrată conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţii 
mai mari de 1 mg/dm3, va fi acceptată aceiaşi valoare. 
***Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au 
aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie. 
    anexa nr.2 
    [Anexa nr.2 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
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Anexa nr.2 
la Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul 
de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 
 

 
Valorile-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate 

industriale şi urbane evacuate în corpurile de apă 
 

Se aplică tuturor categoriilor de efluenţi proveniţi sau nu din staţiile de epurare. 
 

 
Nr. 
d/o 

 
Denumirea indicatorilor/ 
parametrilor de calitate 

 
Unităţile de 

măsură 

 
Valorile limită 

admisibile 
 

 
Metoda de 
analiză 6) 

 
1 2 3 4 5 

A. Indicatorii fizici 

1. Temperatura1) C0 30  

B. Indicatorii chimici 

2. Concentraţia ionilor de hidrogen 
(pH)  

Unităţi 
pH 

6,5-8,5 SM SR EN ISO 
10523 

3. Materii în suspensie (MS) mg/dm3 35,0 SM STAS 6953 
4. Consumul biochimic de oxigen 

în 5 zile (CBO5) 
mgO2/dm3 25,0 SM SR EN 

1899-2 
5. Consumul chimic de oxigen 

metoda cu bicromat de potasiu 
(CCO Cr) 

mgO2/dm3 125,0 SM SR ISO 
6060 

6. Azot amoniacal (NH4
+)5)  

 
mg/dm3 2,0 SM SR ISO 

7150-1 
7. Azot total Kjeldahl (NTK)5) mg/dm3 10,0 SM SR EN ISO 

13395 
8. Azotaţi (NO3

-) 5) mg/dm3 25,0 SM SR EN ISO 
13395 

9. Azotiţi (NO2
-) 5) mg/dm3 1,0 SM SR EN 

26777 
10. Sulfuri şi hidrogen 

sulfurat (S2-) 
 

mg/dm3 0,5 SM SR ISO 
10530, SM SR 
7510 

11. Sulfiţi (SO3)2-

 
mg/dm3 1.0 SM STAS 7661 

12.  Sulfaţi (SO4
2-) mg/dm3 400,0 sau 

conţinutul în apa 
potabilă 

SM STAS 8601 

13. Fenoli antrenabili cu 
vapori de apa (C6H5OH) 

mg/dm3 0,3 SM SR ISO 
6439 

14. Substanţe extractibile cu mg/dm3 10,0 SM SR 7587 
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solvenţi organici (grăsimi) 
15. Produse petroliere 4) mg/dm3 0,5 SM SR 7877-1, 

SM SR 7877-2 
16. Fosfor total(P total) 5) mg/dm3 2,0  SM SR EN ISO 

6878 
17. Detergenţi sintetici anioni activi 

biodegradabili 
mg/dm3 0,5 SM SR EN 903 

18. Cianuri totale (CN) mg/dm3 0,4 SM SR ISO 
6703-1 

19. Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0,2 SM SR EN ISO 
7393-1 

20. Cloruri (Cl -) mg/dm3 300,0 SM SR ISO 
8288 

21. Fluoruri (F-) mg/dm3 1,5 SM SR ISO 
10359-1 

22. Reziduu fix  mg/dm3 1500,0 SM STAS 9187 
23. Arsen (As+)2) mg/dm3 0,1 SM SR  ISO 

10566 
24. Aluminiu (Al3+) mg/dm3 5,0 SM SR ISO 

10566 
25. Calciu (Ca 2+) mg/dm3 300,0 SM SR ISO 

6058 
26. Plumb (Pb2+)2) mg/dm3 0,12 SM SR ISO 

8288 
27. Cadmiu (Cd2+) 2) mg/dm3 0,1 SM SR ISO 

8288 
28. Crom total( Cr3++Cr6+) 2) mg/dm3 1,0 SM SR EN  ISO 

18412 
29. 

Crom (Cr3) 
mg/dm3 0,9 SM SR EN  ISO 

18412 
30. Crom hexavalent (Cr6+) 2) 

 
mg/dm3 0,1 SM SR EN  ISO 

18412 
31. Fier total ionic (Fe2+,Fe3+) 

 
mg/dm3 5,0 SM SR ISO 

6332 
32. Cupru (Cu2+) 2) mg/dm3 0,1 SM SR ISO 

8288 
33. Nichel (Ni2+) 2) mg/dm3 0,5 SM SR ISO 

8288 
34. Zinc (Zn2+) 2) mg/dm3 0,5 SM SR ISO 

8288 
35. Mercur (Hg2+) 2) mg/dm3 0,05 SM SR EN ISO 

17852 
36. Argint (Ag+)  mg/dm3 0,1 GOST 18293-72 
37. Molibden(Mo2+)  mg/dm3 0,1 GOST 18308-72 
38. Seleniu (Se2+)  mg/dm3 0,1 GOST 19413-89 
39. Mangan total (Mn total)  mg/dm3 1,0 SM SR ISO 

6333 
40. Magneziu (Mg2+)  mg/dm3 100,0 SM SR ISO 

6059 
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41. Cobalt (Co2+)  
 

mg/dm3 1,0 SM SR ISO 
8288 

 
Note: 
1) Prin descărcarea apelor uzate, temperatura apei receptorului natural nu va depăşi 300C. 
2) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/dm3, valorile 

individuale fiind cele prevăzute în tabel. În situaţia în care resursa de apă/sursa de alimentare cu 
apă conţine Zn în concentraţie mai mare decît 0,5 mg/ dm3. Aceasta valoare se va accepta şi la 
evacuarea apelor uzate în resursa de apă, dar nu mai mult de 5 mg/ dm3. 

3) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte 
metode alternative putînd fi folosite dacă se demonstrează că acestea au indicele de exactitate şi 
precizie şi limita de detecţie. 

4) Suprafaţa receptorului în care se evacuează ape uzate nu trebuie să prezinte irizaţii. 
5) Valorile ce trebuie respectate pentru descărcări în zone sensibile supuse eutrofizării, 

conform anexei nr.5 la prezentul Regulament. 
6)Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au 

aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.  
 
    anexa nr.3 
    [Anexa nr.3 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
 

Anexa nr.3 
la Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în 
sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 

 
Prescripţii referitoare la evacuările provenite din staţiile 

de epurare  a apelor urbane uzate 
 

Se aplică valorile de concentraţie sau procentele de reducere. 

 
Parametrii 

 
Concentraţia  

 

Procentul  
minim de 

reducere 1) (%)

Metoda de măsurare 
de referinţă 

Consum 
biochimic 
 de oxigen (CBO5 
la 20 C), fără 
nitrificare2) 

25 mg/l O2 70 –90 Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată 
Determinarea oxigenului dizolvat  
 înainte şi după 5 zile de incubare,  
la 20C ± 1 C, la întuneric total 
Se adaugă  un inhibator de nitrificare 

Consum chimic 
de oxigen (CCO)  

125 mg/l O2 75 Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată 
Se utilizează metoda cu bicromat 
depotasiu 

Materii în 
suspensie3) 

35 mg/l 90 Filtrarea unei probe reprezentative pe o
membrană cu 0,45 µm, uscarea la 105 C 
şi cîntărirea, precum şi prin metode de 
centrifugare a unei probe reprezentative
(timp de 5 minute cu o acceleraţie 
medie 2800 – 3200 g), uscarea la 105C 
şi cîntărirea 
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Note: 
1)Reducere în raport cu valorile la intrare. 
2)  Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, şi anume : carbon organic total (COT) sau consum de 
oxigen total (OT), dacă se poate stabili o relaţie între CBO5 şi parametrul care îl substituie pe 
acesta. 
3)Analizele referitoare la descărcările din iazuri biologice şi/sau lagune se efectuează pe probe 
filtrate, iar concentraţia materiilor în suspensie în probe de apă nefiltrată nu trebuie să depăşească 
150 mg/l. 
 
    anexa nr.4 
    [Anexa nr.4 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
 
Anexa nr.4 
la Regulamentul privind cerinţele de colectare,  
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de 
canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru  
localităţile urbane şi rurale 

 
 

Numărul probelor, care ar putea devia de la solicitări 
 

Numărul de probe prelevate într-un an Numărul maxim admis de probe 
neconforme 

1 2 
4-7 1 
8-16 2 
17-28 3 
29-40 4 
41-53 5 
54-67 6 
68-81 7 
82-95 8 
96-110 9 
111-125 10 
126-140 11 
141-155 12 
156-171 13 
172-187 14 
188-203 15 
204-219 16 
220-235 17 
236-251 18 
252-268 19 
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269-284 20 
285-300 21 
301-317 22 
318-334 23 
335-350 24 
351-365 25 

 
    anexa nr.5 
    [Anexa nr.5 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
 
Anexa nr.5 
la Regulamentul privind cerinţele de colectare,  
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul  
de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru 
localităţile urbane şi rurale 

 
 

Prescripţii referitoare la evacuările din staţiile de epurare 
 a apelor urbane uzate în zonele sensibile supuse eutrofizării 

 
În funcţie de condiţiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori. 
Se aplică valorile de concentraţie sau procente de reducere. 
 

Indicatorii/parametrii 
de calitate 

Concentraţia 
Procentul 
minim de 

reducere (%)1) 

Metoda de 
determinare de 

referinţă 

Fosfor total 2 mg/l (10000-

100000 EL) 

1 mg /l (peste 

100 000 EL) 

80 Spectofotometrie prin 
absorbţie moleculară 

Azot  total 2) 15 mg/l (10000-

100 000 EL) 

10 mg /l (peste 

100000 EL 3) 

70-80 Spectofotometrie prin 
absorbţie moleculară 

 
Note:  
1) Reducere în raport cu cantitatea de efluent. 
2) Azot total – azotul total obţinut prin metoda Kjeldal (azot organic+azot amoniacal), 

azotul din azotat şi azotul din azotit. 
3) Aceste valori reprezintă concentraţii medii anuale. Altă posibilitate: media zilnică nu 

trebuie să depășească 20 mg/l N(azot). Această cerinţă se referă la o temperatură a apei de cel 
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puțin 120C pe durata funcţionării reactorului biologic al staţiei de epurare. Condiţia privind 
temperatura ar putea fi înlocuită printr-o limitare a timpului de funcționare, ţinînd cont de 
condiţiile climatice regionale. Această alternativă se aplică dacă se demonstrează că se obţin 
rezultate echivalente. 

 
    anexa nr.6 
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 

 
Anexa nr. 6 
la Regulamentul privind cerinţele de colectare,  
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul  
de canalizare şi/sau în emisar  
pentru localităţile urbane şi rurale  
 

METODOLOGIA 
  de calcul al CMA ale substanţelor poluante în apele uzate 

evacuate în sistemul de canalizare al localităţii 
 
1. Calculele valorilor de concentraţii maxim admisibile (CMA) ale substanţelor poluante 

în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se efectuează reieşind din relația 
balanţei materiale a substanţelor poluante (apele menajere uzate şi apele industriale uzate), 
intrate în staţia de epurare (ecuaţia (1)), eficacitatea epurării substanţelor date la staţia respectivă 
de epurare (E) şi deversarea limitat admisibilă (DLA) a acestor substanţe în apele uzate, 
evacuate în emisar după epurare la staţia de epurare.  

 
(1) Qmenajer x Cmenajer + Qind x Cind (CMA) < (Qmenajer+Qind) x Cadmisibil ,  

 
unde: 
Qind, Cind (CMA) – debitul apelor industriale uzate şi, respectiv, concentraţia maxim 

admisibilă a substanţelor poluante în aceste ape, permise spre evacuare în sistemul de canalizare 
al localităţii; 

Qmenajer, Cmenajer – debitul apelor menajere uzate şi, respectiv, concentraţia substanţelor 
poluante în aceste ape la intrare în staţia de epurare. 

Valoarea Cmenajer (mg/l) se stabileşte în baza datelor medii, obţinute în urma măsurărilor 
proprietăţilor şi conţinutului calitativ al apelor uzate, evacuate de la consumatorii din fondul 
locativ în sistemul de canalizare al localităţii, sau se calculează conform ecuaţiei (2): 

 
(2) Cmenajer = (N x m) / Qlim = (N x m) / (N x qn) (mg/l),  

 
unde: 
N – numărul de persoane care folosesc serviciile de canalizare; depinde de gradul de 

amenajare şi condițiile locative; 
m – cantitatea substanţelor poluante la o persoană (în g/zi), conform tabelului 1; 
qn – norma consumului de apă de către o persoană în 24 ore; 
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Qlim – debitul apelor menajere uzate, provenite de la populaţia din fondul locativ, care se 
calculează reieşind din consumul de apă potabilă sau din consumul-limită al apelor uzate, 
permise spre evacuare în emisar de către organele de protecție a mediului; 

Cadmisibil – concentraţia maxim admisibilă a substanţelor poluante în apele uzate la intrare 
în staţia de epurare, calculată conform ecuaţiei (3):  

 
(3) Cadmisibil = CDLA x [100/(100-E)],  

 
unde: 
CDLA – concentraţia maxim admisibilă (normativă) a substanţelor poluante conţinută în 

apele uzate  epurate la staţia de epurare şi evacuate în emisar, care este egală cu deversarea 
limitat admisibilă (DLA), aprobată de organele de protecție a mediului; 

E – eficienţa epurării substanţei poluante respective la staţia de epurare a localităţii date 
(%), care se determină conform datelor medii anuale, obţinute în procesul de exploatare a staţiei 
de epurare, sau conform documentaţiei de proiect, sau datelor prezentate în tabelul 2. 

 
Reieşind din ecuaţia (1), concentraţia admisibilă a substanţelor poluante în apele 

industriale uzate (Cind (CMA)), permisă spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii, se 
determină conform relaţiei (4): 

 
(4) Cind (CMA) < Cadmisibil x [(Qmenajer+Qind)/Qind] – Cmenajer x (Qmenajer/Qind), (mg/l) 
 
În cazul în care în apele uzate ale agenţilor economici sînt prezente substanţe poluante, 

care nu pot fi înlăturate de către construcţiile şi instalaţiile de epurare biologică, concentraţia 
admisibilă (Cind (CMA)) a acestora se admite la nivelul CMA în apa emisarului. În lipsa datelor 
privind valorile CMA, evacuarea substanţelor menţionate este interzisă. 

La efectuarea calculului concentraţiilor admisibile ale sulfurilor se va ţine cont că, în 
colectorul de presiune de canalizare, concentraţia lor se majorează cu aproximativ 10% la 
fiecare 1 km.  

 
2. Lista substanţelor poluante şi normativele CMA ale acestora se elaborează de către 

operatorii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare localitate şi agent economic în 
parte din raza teritorială de deservire, se coordonează cu organele de mediu și sănătate și se 
aprobă de către autoritatea administrativă publică locală. 

  
3. În cazul în care întreprinderea industrială (agentul economic) nu deversează în reţeaua 

publică ape industriale uzate, dar numai ape uzate menajere, calitatea acestora trebuie să 
corespundă compoziţiei apelor menajere uzate. 

Alţi poluanţi, care sînt, de regulă, specifici pentru apele industriale uzate, nu pot fi 
prezenţi în apele uzate cu caracter menajer. 

 
4. Calculele valorilor admisibile ale concentrațiilor de poluanți conținuți în apele uzate se 

efectuează în cazul schimbării condițiilor de folosire a apei de către operator sau la fiecare 2 ani 
pentru obiectivele existente, precum și de fiecare dată la proiectarea unor obiective noi, la 
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extinderea și retehnologizarea atît a rețelelor de canalizare, cît și a stațiilor de epurare sau în 
cazul modificării calității apelor uzate deversate în rețeaua publică ca urmare a schimbărilor de 
procese industriale etc. 

 
Tabelul 1 
Cantitatea de poluanţi pe cap de locuitor (g/zi) în apele menajere uzate, deversate 

în sistemul de canalizare al localităţii 
 

Nr. 
d/o 

Indicatorul de calitate 
Cantitatea de poluanţi pe cap 

de locuitor (g/zi) 

1. Materii în suspensie 65,0 

2. CBO5 60,0 

3. рН 6,5-8,5 

4. Temperatură sub 30 °С 

5. Azot amoniacal, N 8,0 

6. Fosfaţi (Р5О5) 3,3 

7. Clorizi (Cl) 9,0 

8. Detergenţi (anionici) 2,5 

9. CCO 120,0 

 
 
 
Tabelul 2 
Lista substanţelor poluante şi eficienţa epurării (reţinerii) lor 
în instalaţiile de epurare biologică 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea substanţelor poluante 

Eficacitatea epurării 
(reţinerii) substanţelor poluante 
la instalaţiile de epurare 
biologică (%) 

1. Materii în suspensii 90 

2. Consum biochimic de oxigen (CBO5) 70-90 

3. Compoziţie minerală 0 

4. Clorizi 0 

5. Sulfaţi, sulfiţi 0 

6. Nitriţi (N) - 

7. Nitraţi (azot) (N) - 

8. Azot amoniacal (NH4
+) 50 

9. Cupru 65 

10. Nichel 40 
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11. Zinc 60 

12. Fier 65 

13. Crom-3 65 

14. Crom-6 50 

15. 
Substanţe extractibile cu solvenţi 

organici (grăsimi vegetale şi animaliere) 
65 

16. 
Detergenţi sintetici anion activi, 
biodegradabili 

60 

17. 
Fenoli antrenabili cu vapori de apă 
(C6H5OH) 

80 

18. Produse petroliere 70 

19. Fosfor total 30 

20. Mercur 50 

21. Cadmiu 50 

22. Plumb 40 

23. Consum chimic de oxigen 75 

24. Cianuri totale 60 

25. Formaldehide 65 

26. Arseniu 0 

27. Aluminiu 0 

28. Cobalt 0 

29. Staniu 0 

30. Stronţiu 15 

31. Beriliu - 

32. Seleniu 40 

33. Molibden 30 
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HGM802/2013
ID intern unic:  350109 
Версия на русском

Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 802 
din  09.10.2013 

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile
de deversare a apelor uzate în corpurile de apă

Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 931 

  MODIFICAT
HG862 din 08.10.14, MO325-332/31.10.14 art.946

    În temeiul alin. (2) art. 34, art.35, art.36 şi alin. (2) art.44 din Legea apelor nr.272 din 23 
decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă
(se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului      Gheorghe Şalaru

    Nr. 802. Chişinău, 9 octombrie 2013.

regulament
    [Regulament în redacția HG862 din 08.10.14, MO325-332/31.10.14 art.946]



 Aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 

din 9 octombrie 2013 
 

REGULAMENTUL 
privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă 

 
Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de 

apă  (în continuare – Regulament) transpune: 
art. 3 pct. 1, 10, 43-45; art. 15 alin. (1) şi partea 2 a anexei VI din Directiva 

2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 334 din  
17 decembrie 2010;  

art. 2 şi 3 din Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de 
stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării 
apelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 1 august 
2009;  

anexa III din Directiva 91/271/CE a Consiliului din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 135 din 30 mai 1991;  

anexa VIII din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul  apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  
L 327 din 22 decembrie 2000;  

anexa I din Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanţe 
periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 64 din 4 martie 2006; precum şi, parţial: 

 
Directiva 2006/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau 
îmbunătăţiri în vederea întreţinerii vieţii piscicole, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 264 din 25 septembrie 2006. 

 
Capitolul I 

 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
1. Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile 

de apă are drept scop reglementarea condiţiilor de deversare, de introducere a 
substanţelor specifice într-un corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă 
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subterană sau în terenurile fondului de apă.  
2. Prezentul Regulament stabileşte:
1) substanţele specifice care se introduc în apele de suprafaţă în scopuri

de pescuit sau de acvacultură, dar care nu produc impact negativ asupra calităţii 
apelor receptoare şi pentru care nu este necesară obţinerea condiţiilor de 
deversare a apei uzate; 

2) substanţele prioritar periculoase care, din cauza naturii lor periculoase
sau a riscului sporit pe care îl prezintă pentru mediu, nu pot fi deversate în 
corpuri de apă de suprafaţă și subterane sau pe terenuri ale fondului apelor; 

3) cerinţele privind deversarea substanţelor periculoase, altele decît
substanţele prioritar periculoase; 

4) cerinţele privind evacuarea apei de drenaj de pe teren în cazul în care ar
putea provoca o poluare gravă a apelor sau respectarea cerinţelor de calitate a 
mediului. 

3. În sensul prezentului Regulament se folosesc următoarele noţiuni:
1) ape salmonicole – apele care întreţin sau pot deveni capabile de a

întreţine viaţa peştilor aparţinînd unor specii precum somonul (Salmo salar), 
păstrăvul (Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) şi peştele-alb 
(Coregonus); 

2) ape ciprinicole – apele care întreţin sau pot deveni capabile de a
întreţine viaţa unor peşti aparţinînd ciprinicolelor (Cyprinidae) sau altor specii, 
cum ar fi ştiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviantilis) şi ţiparul (Anguilla 
anguilla);  

3) ape de drenaj – apele în exces provenite din amenajările de desecare-
drenaj, evacuate în reţeaua hidrografică; 

4) deversare – introducerea în apele de suprafață a substanțelor menționate
în capitolul IV, cu excepția: 

a) deversărilor de nămol de dragare;
b) deversărilor operaționale de la nave în ape teritoriale;
c) imersiunilor de deșeuri de pe nave în ape teritoriale;
5) cele mai bune tehnici disponibile ( în continuare – BTD) – cel mai

eficient şi mai avansat stadiu de dezvoltare al activităţilor şi al metodelor de 
funcționare corespunzătoare, care indică posibilitatea practică a anumitor tehnici 
de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor 
condiţii de autorizare, proiectate pentru a preveni, iar în cazul în care în care 
acest fapt nu este posibil, pentru a reduce emisiile şi impactul asupra mediului în 
ansamblul său, unde: 

a) tehnici – tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată,
construită, întreţinută, exploatată şi scoasă din funcţiune; 

b) tehnici disponibile – tehnicile dezvoltate la un nivel care permite
punerea lor în aplicare în sectorul industrial relevant, în condiţii economice şi 
tehnice viabile, luîndu-se în considerare costurile şi avantajele, indiferent dacă 
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aceste tehnici sînt sau nu folosite ori produse pe teritoriul ţării, atîta timp cît 
acestea sînt accesibile, în mod rezonabil, operatorului; 

c) cele mai bune – cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general 
ridicat de protecţie a mediului în ansamblul său; 

6) conformitate de 80% – rezultatul obținut în urma unor acţiuni de 
monitorizare desfășurate într-o anumită perioadă de timp, care indică că 80% din 
valorile măsurate pentru un parametru al apelor uzate nu depăşesc valorile-limită 
de emisie corespunzătoare, precum şi nici o valoare de măsurare nu depăşeşte 
valorile-limită de emisie de 1,5 ori; 

7) incertitudine – parametrul asociat rezultatului unei măsurări, ce 
caracterizează dispersia valorilor care, în mod rezonabil, pot fi atribuite, 
măsurandului (EN ISO 17025:2005); 

8) incertitudine extinsă – mărimea ce defineşte un interval în care se 
încadrează rezultatele măsurărilor (de regulă 95% din măsurări, ceea ce 
reprezintă pînă la de două ori abaterea standard a metodei de măsurare); 

9) limita de detecţie – semnalul de ieşire sau valoarea concentraţiei peste 
care se poate afirma, cu un anumit nivel de certitudine, că o probă este diferită de 
o probă-martor care nu conţine un factor determinant de interes; 

10) limita de cuantificare – multiplul stabilit al limitei de detecţie pentru o 
concentraţie a determinantului, care poate fi rezonabil, la un nivel acceptabil de 
acurateţe şi precizie. Limita de cuantificare poate fi calculată utilizînd un 
standard sau un eşantion adecvat şi poate fi obţinută de la cel mai jos punct de 
calibrare de pe curba de calibrare, excluzînd proba-martor; 

11) probă la faţa locului (probă aleatoare, probă instantanee) – proba 
discretă, prelevată individual, la un anumit moment de timp şi într-un loc 
concret; 

12) probă compozită – două sau mai multe mostre sau subeşantioane 
(recoltate discret sau continuu) amestecate în proporţii adecvate, din care se 
poate obţine rezultatul mediu al unei caracteristici dorite; 

 
 
13) probă calificată la faţa locului – proba compozită care cuprinde cel 

puţin 5 probe la faţa locului, fiecare fiind recoltată în maximum două ore, la un 
interval de cel puţin două minute; 

14) probă compozită, proporţională cu debitul – proba compozită formată 
fie din volume de eşantionare egale, recoltate după ce volume egale de ape uzate 
evacuate au trecut de punctul de prelevare, fie din volume de eşantionare 
proporţionale cu debitul, recoltate la intervale egale de timp; 

15) probă compozită „24 ore” – proba compozită, proporţională cu 
debitul, recoltată într-o perioadă de 24 de ore; 

16) probă compozită „2 ore” – probă compozită, proporţională cu debitul, 
recoltată într-o perioadă de 2 de ore; 

17) purificarea apelor reziduale – tratarea apelor uzate pentru eliminarea 



4 
 

 

sau  aducerea poluanţilor în starea în care să nu constituie o ameninţare pentru 
mediu; 

18) regula „4 din 5” – aplicarea criteriului „conformităţii de 80%”  la  
5 valori măsurate consecutiv; 

19) substanţă – orice element chimic și compușii acestuia, cu excepţia 
substanţelor radioactive, a microorganismelor și a organismelor modificate 
genetic; 

20) dioxine și furani – toate dibenzo-p-dioxinele și dibenzofuranii 
policloruraţi enumeraţi în tabelul 10; 

21) compus organic – orice compus care conține cel puțin elementul 
carbon și unul sau mai multe dintre următoarele elemente: hidrogen, halogeni, 
oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu excepția oxizilor de carbon, a carbonaților 
și a bicarbonaților anorganici; 

22) compus organic volatil – orice compus organic, precum și fracțiunea 
de creozot avînd o presiune de vapori de minimum 0,01kPa la temperatura de           
293,15 K sau o volatilitate corespunzătoare în condiții speciale de utilizare. 

 
Capitolul II  

 
SUBSTANȚELE SPECIFICE CARE  

SE INTRODUC ÎN APELE DE SUPRAFAȚĂ 
 

4. Stabilirea substanţelоr specifice care se introduc în apele de suprafaţă în 
scopuri de pescuit sau de acvacultură, dar care  nu produc impact negativ asupra 
calităţii apelor receptoare şi pentru care nu este necesară obţinerea condiţiilor de 
deversare a apei uzate are drept scop protejarea şi îmbunătăţirea calităţii apelor 
dulci stătătoare sau curgătoare care întreţin sau care, dacă poluarea ar fi redusă 
sau eliminată, ar putea întreţine viaţa peştilor ce aparţin:  

1) speciilor autohtone cu mare diversitate naturală; sau  
2) speciilor a căror prezenţă este considerată oportună pentru gospodărirea 

apei de către autorităţile competente. 
 
5.  Se permite introducerea în apele de suprafaţă în scopuri de pescuit sau 

de acvacultură a îngrăşămintelor minerale şi organice, cu respectarea 
următoarelor norme: 

1) îngrăşămintele cu azot, administrate în cantitate de 50-100 kg substanţă 
activă/ha/an, aduc o sporire a productivităţii naturale de peste 50% în corpurile 
de apă destinate pisciculturii cu sol sărac în humus şi lipsite de mîl;  

2) azotatul de amoniu (33-34% N) şi ureea (46% N) se recomandă a se 
administra în 8-9 doze pe parcursul perioadei vegetative; 

3) îngrăşămintele cu fosfor contribuie la sporirea cu 50% a productivităţii 
piscicole și la îmbunătăţirea calităţii cărnii. Superfosfatul (18-20% P2O5) se 
administrează în cantităţi de 100-200 kg/ha/an, toamna timpuriu (pînă la mijlocul 
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lunii octombrie), înainte de a fi arat sau cu 25 de zile înainte de inundare, pe 
fundul zvîntat al heleșteului ori direct în apă: 50% din cantitatea totală cu 10-15 
zile înainte de populare şi 50% în luna august. Efectul fertilizării se poate 
prelungi, adeseori, şi în al doilea an sau chiar în al treilea an; 

4) îngrăşămintele minerale complexe se recomandă a fi atribuite în 
folosinţă bazinelor de creştere a crapului, asigurîndu-se un raport de 2:1:2 între 
azot–azotatul de amoniu şi de potasiu, fosfor–superfosfatul de potasiu. 
Cantităţile pot varia între 300-400 kg/ha, fiind mai mari pentru bazinele 
construite pe soluri nisipoase sau podzolite şi mai mici pentru cele de pe 
cernoziomuri; 

5) administrarea îngrăşămintelor în heleşteie: îngrăşămintele organice, 
precum gunoiul de grajd, compostul din plante cosite – 2-20 t/ha; îngrăşămintele 
minerale, precum superfosfatul – 400 kg/ha; azotatul de amoniu – 450 kg/ha; 

6) în tratamentul bolilor: var stins şi nestins, clorură de var, CuSO4, 
K2CrO4 , KMnO4, cloramfenicol sau levomicetină, actomar – B100, albastru de 
metilen, cristal-violet, briliant verde, furaje (cu ciprinocestină, camala), fenasal, 
fenotiazină, lizol; 

7) pentru furajul combinat: premix PŞ-3, cretă (CaCO3), sare (NaCl), 
aminoacizi, amestec vitamino-mineral;  

8) pentru măsuri sanitar-profilactice: clorură de var, var stins şi nestins, 
formol, NaCl neiodat. 

 
6. În scopul prevenirii bolilor umane provocate de substanţele toxice 

utilizate pentru creşterea peştelui, se vor utiliza tehnici moderne de cultivare şi 
tratare a peştilor:   

1) identificarea unor noi produse cu toxicitate mică; 
2) dezvoltarea unor noi forme de dozare cu doze reduse de medicamente 

cunoscute; 
3) utilizarea factorilor de mediu în combinaţie cu doze minime de 

chimioterapie; 
4) introducerea substanţelor biologic active peştelui – ca un agent 

profilactic sau pentru a reduce efectele imunosupresoare ale medicamentelor – 
vitamine, aminoacizi esenţiali etc.; 

5) vaccinarea; 
6) introducerea în microflora peştelui a componenţilor care inhibă 

creşterea agenţilor de boli; 
7) reproducerea şi genetica; 
8) altele. 
 
7. Prezentul Regulament reglementează calitatea apelor dulci și se aplică 

apelor desemnate ca necesitînd protecție sau îmbunătățire pentru a întreține viața 
piscicolă. Caracteristicile recomandate nu se aplică apelor din bazinele naturale 
sau artificiale folosite pentru creșterea intensivă a peștelui. Protejarea și  
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îmbunătățirea calității apelor stătătoare sau curgătoare care întrețin sau care, dacă 
poluarea ar fi redusă sau eliminată, ar putea întreține viața peștilor ce aparțin:  

1) speciilor autohtone cu mare diversitate naturală, sau 
2) speciilor a căror prezență este considerată oportună pentru gospodărirea 

apei de către autoritățile competente. 
71. Se  impune elaborarea programelor privind reducerea poluării și 

conformitatea apelor desemnate cu valorile stabilite. 
72. Apele desemnate se consideră în conformitate cu caracteristicile 

recomandate dacă probele prelevate din aceste ape, avînd frecvența minimă 
prevăzută în tabelul 2, în același loc de prelevare pe o perioadă de 12 luni, indică 
că apa corespunde atît valorilor stabilite, cît și observațiilor pentru  95% din 
probele pentru parametrii: pH, CBO5, amoniac neionizat, amoniu total, nitriți, clor 
rezidual total, zinc total și cupru dizolvat. Dacă frecvența de prelevare este de sub o 
probă pe lună, atunci pentru toate probele se respectă atît valorile, cît și 
observațiile menționate anterior: 

1)  procentele pentru parametrii temperatură și oxigen dizolvat; 
2) concentrația medie stabilită pentru parametrul materii solide în 

suspensie. 
73. Nerespectarea valorilor stabilite sau observațiile nu se iau în 

considerare la calcularea procentelor, dacă sînt consecința inundațiilor sau a altor 
catastrofe naturale. 

74. În cazul în care autoritatea competentă înregistrează o calitate a apelor 
desemnate puțin mai ridicată decît cea care ar rezulta din aplicarea valorilor 
stabilite, frecvența prelevărilor poate fi redusă. În cazul în care nu există poluare 
și nici risc de deteriorare a calității apelor, autoritatea competentă poate decide 
inutilitatea prelevării de probe. 

75. În cazul în care prelevarea arată că nu se respectă o valoare stabilită, 
autoritatea competentă stabilește dacă acest fapt este rezultatul hazardului, 
consecința unui fenomen natural sau se datorează poluării și adoptă măsurile 
corespunzătoare. 

76. Autoritatea competentă stabilește punctul exact de prelevare, distanța 
de la acest punct pînă la cel mai apropiat punct unde agenții poluanți sînt 
evacuați și adîncimea la care trebuie prelevate probele, în special în funcție de 
condițiile de mediu locale. Metodele de analiză de referință care trebuie utilizate 
pentru calculul valorii parametrilor respectivi sînt stabilite în tabelul 2. 

77. Caracteristicile recomandate pentru apele salmonicole şi ciprinicole 
sînt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 
 

Indicii Optimal  Admisibil 
Transparenţa, сm 50 pînă la  40 
Oxigen dizolvat, mg/l О2 pînă la 5 pînă la  4 
Aciditatea (pН) 6,8-8,0 6,5-8,5 
Consumul biochimic de oxigen pînă la 3 pînă la  6 
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(CBO5), mg/l О2 
Oxidabilitatea permanganat 
(CCO-Mn), mg/l О2 

10 pînă la  30 
 

Oxidabilitatea bicromat (CCO-
Cr), mg/l О2 

35-70 pînă la  100 
 

Duritatea totală, grade germane 10-20 pînă la  50 
Bioxid de carbon, mg/l 10-20 pînă la  25 
Hidrogen sulfurat, mg/l lipsă lipsă 
Nitriţi, mg/l 0,05 0,1 
Nitraţi, mg/l 1,0-1,5 pînă la  2,0 
 
8. Pentru apele salmonicole şi ciprinicole se aplică parametrii fizici şi chimici 
prezentaţi în tabelele 2 şi 3. 

 
Tabelul 2 

Lista parametrilor fizici şi chimici aplicaţi рentru  
apele salmonicole şi  ciprinicole 

 
Nr.
d/o 

Valoarea minimă, 
parametrii şi 

observaţii 
 

Ape salmonicole 
 

Ape ciprinicole 
 

Metode de 
analiză şi 
control 

 

Frecvenţa de 
recoltare şi 
măsurare 

 
G I G I 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Temperatura 
A se evita variaţiile 
(0C) foarte bruşte 
ale temperaturii 
 

Temperatura măsurată în aval de punctul de evacuare 
termică (la marginea zonei de amestec) nu trebuie să 
depăşească temperatura apei neafectate cu mai mult 
de: 
 
 

Termometrie  Săptămînal, în 
aval şi amonte de 
punctul de 
evacuare 

 1,50C  3,00C   
Derogările limitate ca arie geografică pot fi stabilite 
în anumite condiţii dacă autoritatea competentă poate 
dovedi că nu au consecinţe dăunătoare asupra 
dezvoltării echitabile a populaţiei piscicole 

  
  

  Evacuările termice nu trebuie să conducă la o creştere 
a temperaturii în aval de punctul de evacuare termică 
(la marginea zonei de amestec) de mai mult de: 

  
  

 21,5 (0)  28 (0)    

 10 (0)  10 (0)   
 
Limita de 100C se aplică doar în perioada de 
reproducere a speciilor care au nevoie de apă rece 
pentru reproducere şi doar în acele ape care conţin 
astfel de specii. 
Limitele de temperatură pot fi totuşi depăşite pe un 
termen de 2% din perioadă 

  
  

2. Oxigen dizolvat 
(mg/l O2)  
 
 

50%≥9 
100%≥7 

50%≥9 
Cînd 
concentraţia 
de O2 scade 
sub 6 mg/l, 
autoritatea 
competentă 

50%≥8 
100%≥5 

50%≥7 
Cînd 
concentraţia 
de O2 scade 
sub 4 mg/l, 
autoritatea 
competentă 

Metoda Winkler 
sau electrozi 
speciali (metoda 
electrochimică) 
 
 

Lunar 
Сel puţin o probă 
reprezentativă 
pentru condiţiile 
de cantităţi 
scăzute de O2 la 
data recoltării. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
stabilește 
dacă acest 
fapt este 
rezultatul 
hazardului, 
consecința 
unui 
fenomen 
natural sau a 
poluării și 
asigură că 
această 
situaţie nu 
prezintă 
pericol 
pentru 
dezvoltarea 
echilibrată a 
populaţiei 
piscicole 

trebuie să se 
asigure că 
această 
situaţie nu 
are 
consecinţe 
asupra 
dezvoltării 
echitabile a 
populaţiei 
piscicole 
 

Totuşi cînd se 
suspectează 
variaţii 
importante, se 
recoltează 
minimum două 
probe pe zi 
 
 
 

3.  pH  6-9  (0)                    
6-9   (0) 

Calibrarea 
electromecanică 
cu ajutorul a 2 
soluţii cu valori 
de pH 
cunoscute, de 
preferinţă în 
limitele şi în 
apropierea  
pH-lui măsurat 

Lunar 

4. Materii solide în 
suspensie 
Valorile indicate ale 
substanţelor solide 
în suspensie 
reprezintă 
concentraţii medii 
(mg/l) şi nu se 
aplică substanţelor 
solide în suspensie 
cu proprietăţi 
chimice nocive. 
Inundaţiile pot 
conduce la 
concentraţii 
deosebit de mari 

<=25 (0)  <=25 (0)  Filtrare printr-o 
membrană 
filtrantă de 
0,45µm sau 
uscarea prin 
centrifugare 
(timp de сel 
puţin cinci 
minute, la o 
acceleraţie de 
2800-3200g) la 
1050C şi 
cîntărire 

 

5. CBO5 (mg/l O2) 
 
 

<=3  <=6  Determinarea 
O2, prin metoda 
Winkler, înainte 
şi după 5 zile de 
incubaţie în 
întuneric 
complet, la 20± 
10C (a nu se 
inhiba 
nitrificarea) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6. Fosfor total (mg/l 

P) 
În cazul lacurilor cu 
o adîncime medie 
între 18 şi 300 m se 
aplică următoarea 
formulă 

    Spectrofoto-
metria prin 
absorbţie 
moleculară 
 
 

 

             Z 
L<=10 --- 
         T(w) 

 
1+\ 
T(w) 
 

  

    

 Unde: 
L=cantitatea 
exprimată ca mg P 
per m2 de suprafaţă 
a lacului într-un an; 
Z=adîncimea medie 
a lacului în metri; 
T(w)=timpul 
teoretic de reînnoire 
a lacului în ani. 
În alte cazuri se pot 
aplica orientativ 
valorile-limită de 
0,2 mg/l pentru 
apele salmonicole şi 
0,4 mg/l pentru 
apele ciprinicole, 
exprimate ca PO4, 
pentru a se reduce 
eutroficarea 

      

7. Nitriţi (mg/l NO2) <=0,01  <=0,03  Spectrofoto-
metria prin 
absorbţie 
moleculară 

 

8. Compuşi fenolici 
(mg/l C6H5OH) 
Analiza 
organoleptică se 
face doar dacă se 
suspectează 
prezenţa 
compuşilor fenolici 

    Analiză 
organoleptică 

 

9. Hidrocarburi de 
origine petrolieră 
Analiza vizuală se 
face în mod regulat, 
o dată pe lună, iar 
analiza 
organoleptică doar 
dacă se suspectează 
prezenţa 
hidrocarburilor 

    Analiza vizuală 
şi organoleptică 
 
 

Lunar 
 

10. Аmoniacul 
neionizat (mg/l 
NH3)  
Valorile 
amoniacului 
neionizat pot fi 

<=0,005 <=0,025 <=0,005 <=0,025 
 

Spectrofoto-
metria prin 
absorbţie 
moleculară 
folosind 
albastrul de 

Lunar 

Pentru a se diminua riscul de toxicitate datorat 
amoniacului neionizat, de consum de oxigen datorat 
nitrificării şi eutrofizării, concentraţiile de amoniu 
total nu pot depăşi valorile: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
depăşite sub forma 
unor vîrfuri minare 
în timpul zilei 

 indofenol sau 
metoda Nessler 
asociată cu 
determinarea  
pH-lui şi a 
temperaturii 

11. Amoniu total (mg/l 
NH4) 

<=0,04 <=1 <=0,02 <=1   

12. Clor rezidual total 
(mg/l HOCl)  
Valorile I corespund 
unui pH=6. Se pot 
accepta concentraţii 
mai ridicate de clor 
total dacă pH-ul 
este mai ridicat 

 <=0,005  <=0,005 Metoda DPD 
(dietil-p-
fenilendiamină) 
 

Lunar 
 

13. Zinc total 
Valorile I corespund 
unei durităţi a apei 
de 100 mg/l CaCO3. 

În cazul unor 
durităţi între 10 şi 
500 mg/l valorile- 
limită 
corespunzătoare 
sînt prezentate în 
tabelul 3  

 <=0,3  <=1,0 Spectrofoto-
metria prin 
absorbţie 
atomică 
 

Lunar 
 

14. Cupru izolvat 
Valorile G 
corespund unei 
durităţi a apei de 
100 mg/l CaCO3. 

În cazul unor 
durităţi între 10 şi 
300 mg/l valorile- 
limită 
corespunzătoare 
sînt prezentate în 
tabelul 3  

<=0,04  <=0,04  Spectrofoto-
metria prin 
absorbţie 
atomică 
 
 

Lunar 
 

 

Note: 
1. Variaţiile artificiale ale pH-ului faţă de valorile apei neafectate nu trebuie să 

depăşească ± 0,5 dintr-o unitate de pH cu limite situîndu-se între 0,6 şi 0,9, cu condiţia ca 
aceste variaţii să nu mărească nocivitatea substanţelor prezente în apă. 

2. Compuşii fenolici nu trebuie să fie prezenţi într-o concentraţie care să afecteze 
nefavorabil gustul peştilor.  

3. Produsele de origine petrolieră nu trebuie să fie prezente în apă în cantităţi care să: 
1) formeze o peliculă vizibilă pe suprafaţa apei sau să formeze depuneri pe fundul 

bazinelor, rîurilor şi lacurilor;  
2) atribuie peştelui un gust detectabil de „hidrocarbură”; 
3) producă efecte dăunătoare peştilor. 
4) În anumite condiţii geografice şi climatice deosebite, şi mai ales în cazul unor 

temperaturi scăzute ale apei şi nitrificării reduse, sau în cazul în care autoritatea competentă 
poate dovedi că nu există consecinţe nocive pentru dezvoltarea echilibrată a populaţiei 
piscicole, se pot stabili valori mai mari de 1 mg/l. 

Observaţii generale: 
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Trebuie remarcat faptul că valorile parametrilor conţinute în prezentul tabel pornesc de 
la ipoteza că ceilalţi parametri, menţionaţi sau nu în prezentul tabel, sînt favorabili. Aceasta 
înseamnă, în special, că concentraţiile altor substanţe nocive sînt foarte scăzute. 

Dacă două sau mai multe substanţe nocive sînt prezente în amestec, efectele de 
interdependenţă (aditive, sinergice sau antagoniste) pot fi considerabile: 

G = orientativ; 
I = obligatoriu; 
(0) = sînt posibile derogări.  
 

Tabelul 3 include detalii privind сoncentrațiile zincului total şi ale cuprului dizolvat 
(mg/l) pentru diferite valori ale durităţii apei evacuate în apele naturale destinate pisciculturii. 
Prezenţa peştilor în ape care conţin concentraţii ridicate de cupru poate indica o predominare a 
complecşilor organocuprici dizolvaţi. 

 
Concentraţia zincului total (mg/l) pentru diferite valori ale durităţii apei între  

10 şi 500 mg/l CaCO3 şi a cuprului dizolvat între 10 și 300 mg/l CaCO3 

 
 

Tabelul 3 

Concentraţia Tipul de ape 
 

Duritatea apei (mg/l CaCO3) 
 
10 50 100 500 

Zincului total, mg/l Ape salmonicole, mg/l 0,03 0,2 0,3 0,5 
 Ape ciprinicole, mg/l  0,3 0,7 1,0 2,0 
Cuprului dizolvat, mg/l Pentru diferite valori ale 

durităţii apei  
0,005 0,022 0,04 0,112 

 
 

Capitolul III 
 

SUBSTANȚELE PRIORITAR PERICULOASE CARE NU POT FI 
DEVERSATE ÎN CORPURI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ, ÎN CORPURI DE 

APĂ SUBTERANE SAU PE TERENURI ALE FONDULUI APELOR 
 

9. Se interzice evacuarea în receptorii naturali odată cu apele uzate a 
substanţelor prioritar periculoase care aparţin claselor sau grupelor de substanţe 
enumerate mai jos şi care au un grad ridicat de periculozitate: 

1) compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma asemenea 
compuşi în mediul acvatic; 

2) compuşi organostanici şi organofosforici; 
3) substanţe cu proprietăţi cancerigene; 
4) compuşi organici ai mercurului; 
5) compuşi organosilicici; 
6) deşeuri radioactive care să se concentreze în mediu sau în organismele 

acvatice. 
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Capitolul IV 
 

SUBSTANȚELE PERICULOASE, ALTELE DECÎT  
SUBSTANȚELE PRIORITAR PERICULOASE 

 
10. Substanțele periculoase, altele decît substanțele prioritar periculoase, 

care aparțin familiilor și grupelor de substanțe specificate în punctul 9 din 
prezentul Regulament și pentru care nu s-au stabilit valorile-limită pe baza 
elementelor privind toxicitatea, persistența și bioacumularea și au un efect nociv 
asupra mediului acvatic și care, cu toate acestea, pot fi limitate la o zonă dată,  
depinzînd de caracteristicile și situația geografică a apelor receptoare, constituie 
următoarele familii și grupe de substanțe:  

1) metaloizi, metale și compușii acestora: zinc, cupru, nichel, crom, plumb, 
seleniu, arsenic, antimoniu, molibden, titan, ctaniu, bariu, beriliu, bor, uraniu, 
vanadiu, cobalt, taliu, telur, argint; 

2) biocide și derivații acestora care nu sînt incluși în punctul 9 din 
prezentul Regulament; 

3) substanțe care au un efect nociv asupra gustului și/sau mirosului 
produselor destinate consumului uman obținute din mediul acvatic, precum și 
compușii care pot da naștere unor astfel de substanțe în apă; 

4) compușii organici persistenți sau toxici ai siliconului și substanțe care 
pot da naștere unor astfel de compuși în mediul acvatic, cu excepția celor 
inofensivi din punct de vedere biologic sau care se transformă rapid în substanțe 
inofensive în apă; 

5) compuși anorganici ai fosforului și fosfor elementar; 
6) uleiuri minerale nepersistente și hidrocarburi de origine petrolieră; 
7) cianuri și fluoruri; 
8) substanțe care influențează negativ balanța de oxigen, în special 

amoniacul și nitriții. 
 

Capitolul V 
 

CERINȚE TEHNICE PENTRU  
EPURAREA APEI DE DRENAJ 

 
11.  Pe terenurile umede, cu substrat de argilă, evacuarea apei în exces din 

interiorul solului se face cu ajutorul sistemului de drenaj. Drenurile de diferite 
tipuri (şanţuri umplute cu pietre, fascine, tuburi de ceramică sau plastic perforate, 
conducte de ciment poros etc.) formează o reţea subterană, care colectează apa 
din teren şi o evacuează într-un emisar natural sau într-un puţ absorbant, forat 
pînă la stratul permeabil al solului, sau în iazuri specialе de zone umede 
construite şi de filtre şi/sau se impune să aibă loc numai în temeiul condiţiilor de 
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deversare. Adîncimea de îngropare diferă de natura solului, în medie fiind de      
1 metru. 

 
12. Drenurile se dispun pe direcţia pantei maxime a terenului la distanţe în 

general cuprinse între 5 şi 10 metri  (sub 5 metri pentru anumite terenuri de 
sport), asigurîndu-se o înclinare minimă de 3 % şi mărirea progresivă a calibrului 
(8-30 cm) pe măsura apropierii de deversor. Lungimea unei linii de drenuri este 
în medie de 50-60 de metri, dar poate ajunge şi la 200 de metri. Pe lîngă drenajul 
general al terenurilor, în anumite situaţii se impune instalarea unor drenuri locale 
pentru arbori – exemplare situate în teren umed, arbori pentru plantaţii stradale, 
arbori existenţi în a căror zonă s-a modificat nivelul terenului. 

 
13. Lucrările care au ca scop captarea şi evacuarea apelor de suprafaţă şi 

subterane în exces, pentru asigurarea unui nivel maxim admis pe un teritoriu, sînt 
cunoscute sub denumirea de drenaje. După modul în care se manifestă excesul de 
umiditate, în partea superioară a terenului sau în adîncime, drenajul se clasifică 
astfel: 

1) drenaj orizontal; 
2) drenaj vertical. 
 
14.  Drenajul orizontal se execută pe suprafeţe întinse, urmărind 

eliminarea excesului de umiditate de pe partea superioară a terenului. Acesta se 
realizează printr-o reţea de drenuri absorbante, ce se descarcă în colectoare 
deschise sau închise. 

 
15.  Drenajul vertical interceptează, coboară şi menţine nivelul apelor 

freatice la adîncimea impusă de condiţiile proiectului. Drenajul vertical se 
realizează prin puţuri şi poate fi: 

1) drenaj vertical cu grupuri de puţuri; 
2) drenaj vertical cu şiruri de puţuri.  
 
16. Drenajul vertical cu grupuri de puţuri se foloseşte pentru coborîrea 

importantă a nivelului apelor freatice în zona unui obiectiv izolat, de obicei 
pentru facilitatea execuţiei în zona excavaţiilor adînci. 

 
17. Drenajul vertical cu şiruri de puţuri se utilizează, de regulă, cu rolul de 

a intercepta afluxul de apă subterană către incinta îndiguită. Se amplasează, de 
obicei, în lungul digurilor de contur ale acumulărilor, a teraselor, la piciorul 
acestora sau în lungul zonelor depresionare din incintă. 

 
18. Principalele utilaje folosite la execuţia reţelelor de drenaj sînt de două 

tipuri:  
1)  orizontale: 
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a) maşini de drenaj cu pozarea drenurilor în tranşee; 
b) maşini de drenaj cu pozarea tubului fără tranşee; şi 
2) verticale. 
Drenurile verticale pot fi executate manual sau mecanic. Forajul manual se 

execută, de regulă, tubat, menţinînd pereţii găurii de foraj cu tuburi de oţel 
introduse treptat pe măsura avansării forajului. Sculele de săpare şi extragere a 
materialului săpat sînt variate, cuprinzînd lingura de curăţat, pompa cu clapet, 
trepanul etc. Forajul mecanic se poate executa tubat sau netubat. Evacuarea 
detritusului se realizează continuu, prin circuitul fluidului de foraj, care are şi 
rolul de a exercita o presiune hidrostatică asupra pereţilor găurii şi de a le 
menţine stabilitatea. 

 
19. La execuţia reţelelor de drenaj orizontal se folosesc o gamă largă de 

materiale de construcţii (ciment, oţel-beton, agregate pentru betoane, confecţii 
metalice etc.), ponderea cea mai mare avînd-o însă materialele specifice acestor 
amenajări, adică tuburile de drenaj şi filtrele. Filtrul este un element constructiv, 
principal al drenurilor, necesar în majoritatea situaţiilor ce impun introducerea 
amenajărilor de drenaj. 

 
20. Ca materiale filtrante se folosesc materiale de tip granular, naturale 

sau sintetice, care îndeplinesc, parţial sau în totalitate, următoarele funcţiuni: 
1) protejează tubul împotriva colmatării cu particule solide transportate de 

apa ce se drenează din sol; 
2) reduc rezistenţa hidraulică în zona de acces a apei în dren; 
 
3) îmbunătăţesc condiţiile de aşezare a tuburilor în tranşee, sporind astfel 

durabilitatea tuburilor. 
 
21. Funcţionarea bună şi de durată a unui dren depinde, în mare măsură, 

de stratul permeabil creat în jurul coloanei filtrante, de modul de aşezare şi de 
diametrele granulelor din această zonă a stratului. Această zonă constituie filtrul 
propriu-zis. Cînd filtrul este realizat de însuşi stratul acvifer ca urmare a 
extragerii apei, acesta este strîns legat de compoziţia granulometrică a stratului 
şi, de raportul dintre particulele de nisip şi pietriş.  

 
22. Un filtru bun se formează în straturile cu compoziţie granulometrică 

variată. Filtrul poate fi realizat din pietriş, din pietriş legat cu lianţi şi din site 
metalice. Pietrişul filtrant trebuie să fie rotund şi neted, să aibă 25-35% goluri 
între granule, să conţină minimum 88% bioxid de siliciu (SiO2) şi maximum 
0,5% substanţe organice, precum şi să nu aibă corpuri străine. 

 
23. Căminul de vizitare se amplasează în partea superioară a drenului 

forat. Conform metodei de evacuare a apei din puţurile forate, se disting trei 
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scheme de evacuare: puţuri cu pompare individuală, puţuri sifonate şi puţuri 
autodeversante. 

 
24. În cazul poluării apelor, organul central al administraţiei publice în 

domeniul mediului va solicita gospodăriilor şi întreprinderilor să instaleze un 
sistem de epurare care va include, după caz, epurarea mecanică, filtrarea, crearea 
de iazuri speciale de zone umede construite cu o gură de evacuare prin infiltrare 
în sol sau în apele de suprafaţă, cu emiterea autorizaţiei de mediu pentru 
folosinţa specială a apei. 

 
25. Instalaţia trebuie să permită preluarea cu uşurinţă a probelor la 

punctele de intrare şi ieşire. 
 
26. Instalaţia trebuie să fie protejată de deteriorări produse de animale sau 

persoane. 
 

Capitolul VI 
 

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE PENTRU  
EVACUAREA APELOR UZATE 

 
27. Deversarea apelor uzate se efectuează în baza autorizaţiei de mediu 

pentru folosinţa specială a apei, eliberată în conformitate cu prevederile Legii 
apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. 

 
28. La eliberarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei care 

implică deversarea apelor uzate, autoritatea competentă trebuie să se asigure că 
încărcările şi concentraţiile de poluanţi din apele uzate, precum şi încărcarea 
căldurii reziduale sînt la nivelul care poate fi atins prin aplicarea BTD.  

Autorizaţia va conţine valorile-limită de emisie pentru substanţele 
poluante şi proprietăţile apelor uzate, precum şi limitele debitului apelor uzate, a 
încărcărilor de poluanţi şi căldurii reziduale. Valorile-limită de emisie, bazate pe 
BTD, pentru apele uzate din sectoarele (activităţile) industriale sînt stabilite în 
anexele la prezentul Regulament.  

 
29. La acordarea unei autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei 

care implică deversarea apelor uzate, autoritatea competentă va stabili încărcările 
maxime ale poluanţilor şi căldura reziduală  admisibilă pentru a fi evacuate     
într-un corp de apă de suprafaţă. Încărcările maxim admisibile vor fi determinate 
prin calcul, folosind debitul apelor uzate maxim admisibil pe zi şi/sau capacitatea 
de producţie maximă admisibilă pe zi. 

 
30. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că nici o poluare 
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semnificativă nu va fi cauzată şi că este atins un nivel ridicat de protecţie a 
mediului pentru ape. 

 
31. Evacuarea substanţelor periculoase este permisă numai în baza 

aplicării BTD. 
 
32. Valorile-limită de emisie pentru evacuările  apelor uzate din sectoarele 

(activităţile) industriale într-un corp de apă de suprafaţă sînt prezentate în 
anexele nr. 1-8 la prezentul Regulament. 

 
 

33. La evacuarea apelor uzate din mai multe sectoare sau activităţi, în 
vederea epurării combinate înainte de deversare sau deversării combinate după 
aplicarea epurării separate, valorile-limită de emisie pentru parametrii relevanţi 
de monitorizare a amestecului se calculează utilizînd următoarele metode: 

1) atribuirea amestecului la apele uzate sectorului care se apropie cel mai 
mult de consistenţa amestecului; 

2) aplicarea unui calcul pentru amestec; 
3) determinarea individuală. 
Selectarea metodei corespunzătoare de epurare se bazează pe consideraţii 

privind cantităţile mixte ale fluxurilor de ape uzate şi poluanţilor în subfluxurile 
amestecate, precum şi reacţiile acestora între ele. 

 

34. Pentru un amestec de ape uzate ale cărui subfluxuri vin în mod 
predominant şi temporal constant din sectoarele (activităţile) industriale, 
valoarea-limită de emisie pentru un anumit poluant poate fi calculată ca fiind 
încărcarea maximă admisă de poluanţi, rezultată din diferite fluxuri de ape 
reziduale de amestec ale sectorului. La baza calculelor trebuie să fie luate 
încărcările poluanţilor din subfluxurile care pot fi evacuate în conformitate cu 
valorile-limită de emisie corespunzătoare. Încărcarea maximă admisă pentru un 
poluant într-un amestec nu trebuie să fie mai mare decît suma încărcărilor 
maxime admisibile corespunzătoare în fiecare flux.  

 

35. Valoarea-limită de emisie  va fi respectată pentru un poluant periculos 
într-un subflux dintr-un amestec de ape uzate înainte de amestecarea acestora cu 
altă apă reziduală. Lista poluanţilor periculoşi sau a grupurilor de poluanţi 
periculoşi relevanţi pentru epurarea subfluxului unui amestec de ape uzate, 
rezultate din diferite sectoare, este prezentată în anexa nr. 9 la prezentul 
Regulament, cu excepţia cazului în care: 

1) în subflux se iau toate măsurile necesare pentru reducerea fluxului de 
ape uzate; 

2) sînt luate toate celelalte măsuri ale BTD interne pentru prevenirea sau 
reducerea deversării poluantului periculos; 

3) în cazul epurării a subfluxului împreună cu alte ape reziduale, poluantul 
periculos poate fi îndepărtat cu aceeaşi eficienţă de eliminare ca şi în cazul unei 
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epurări separate a subfluxului. 
 

36. Dacă cerinţele de calitate a mediului pentru ape necesită condiţii de 
emisii mai stricte decît cele rezultate din utilizarea valorilor-limită de emisie, 
conform cu pct. 34-37 din prezentul Regulament, în autorizaţia de mediu pentru 
folosinţa specială a apei care implică deversarea apelor uzate vor fi incluse 
măsuri suplimentare şi mai stricte. 

 
 37. Valorile-limită de emisie pentru un parametru al apelor uzate 

menţionate în pct. 32, 34-37 din prezentul Regulament  se referă la compoziţia 
unui flux de ape uzate sau al unui amestec de ape uzate la punctul de deversare 
finală într-un corp de apă recipient. 

 
38. Valorile-limită de emisie pentru un poluant periculos al apelor uzate 

menţionate în pct. 37 din prezentul Regulament se referă la compoziţia 
subfluxului apelor uzate înainte de amestecarea cu orice altă apă uzată. 

 
39. Valorile-limită de emisie pentru substanţele poluante se determină în 

punctul în care emisiile părăsesc instalaţia, iar la determinarea acestor valori nu 
se ia în considerare nici o diluare care intervine înainte de acest punct. 

În ceea ce privește evacuările indirecte de substanţe poluante în apă, se 
poate lua în considerare efectul unei instalaţii de epurare a apei la determinarea 
valorilor-limită de emisie ale instalaţiei în cauză, cu condiţia să fie asigurat un 
nivel echivalent de protecţie a mediului în ansamblul său și acest fapt să nu 
conducă la niveluri mai ridicate de poluare a mediului. 

 
40. Apele industrial uzate biodegradabile care provin de la instalațiile 

sectoarelor industriale enumerate și care nu intră în stațiile de epurare a apelor 
urbane reziduale, înainte de a fi evacuate în apele receptoare, vor respecta 
condițiile stabilite în reglementările prealabile și/sau în autorizațiile specifice ale 
autorității competente pentru toate evacuările care provin din instalații prevăzute 
pentru un echivalent locuitor (EL) de cel puțin 4000. 

 
Capitolul VII 

 
MONITORIZAREA EVACUĂRII  

APELOR UZATE 
 

41. Monitorizarea evacuării apelor uzate se realizează în conformitate cu 
specificaţiile din anexa nr.10 la prezentul Regulament şi va cuprinde activităţi 
privind: 

1) măsurarea debitului apelor uzate; 
2) prelevarea, conservarea şi pretratarea probelor; 
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3) analiza şi evaluarea rezultatelor măsurătorilor;  
4) verificarea respectării valorilor-limită de emisie. 
 
42. Monitorizarea evacuării apelor uzate se efectuează de către titularul 

autorizaţiei (automonitorizare) şi de către autoritatea competentă (monitorizare 
externă). Automonitorizarea şi monitorizarea externă nu se efectuează de către 
una şi aceeaşi persoană fizică sau juridică. 

 
43. În procesul de autorizare a folosinţei speciale a apei care implică 

deversarea apelor uzate, autoritatea competentă decide cu privire la aplicarea 
parametrilor relevanţi pentru monitorizarea apelor uzate, ținînd cont de sectorul 
şi activitatea de evacuare a apelor uzate, precum şi de poluanţii susceptibili de a 
fi emişi în cantităţi semnificative. Un parametru este relevant în cazul în care: 

1) apariţia este una tipică şi semnificativă pentru consistenţa apelor uzate; 
2) poluantul este evacuat; 
3) există pericolul depăşirii valorii-limită de emisie corespunzătoare. 
 
44. În concordanţă cu selectarea parametrilor de monitorizare, autoritatea 

competentă decide asupra parametrilor periculoşi în subfluxurile unui amestec de 
ape uzate şi asupra condiţiilor de monitorizare a subfluxului. 

 
Verificarea respectării valorilor-limită  
de emisie  în cadrul automonitorizării 

 
 45. Cu excepţia temperaturii şi a pH-ului, valoarea-limită de emisie nu 
trebuie să fie depăşită nici în cadrul automonitorizării şi nici în cadrul 
monitorizării externe. Astfel, valoarea-limită de emisie pentru un parametru al 
apelor uzate se consideră a nu fi depăşită în cazul în care, într-o perioadă de două 
luni, 80% din valorile măsurate nu sînt mai mari decît valoarea-limită de emisie, 
precum şi nici o valoare măsurată nu este de 1,5 ori mai mare decît valoarea-
limită de emisie (conformitate de 80%). 
 
 46. Valoarea-limită de emisie pentru parametrul „Temperatură” se 
consideră a nu fi depăşită dacă, în decursul unei zile, 80% din valorile măsurate 
nu sînt mai mari decît valoarea-limită de emisie, precum şi nici o valoare 
măsurată nu este de 1,2 ori mai mare decît valoarea-limită de emisie. Cînd este 
practicată măsurarea continuă, valoarea-limită de emisie se consideră a nu fi 
depăşită în cazul în care valoarea măsurată nu depăşeşte valoarea-limită de 
emisie cu mai mult de 80% pe durata unei zile. 
 
 47. Valoarea-limită de emisie pentru parametrul „pH” se consideră a nu fi 
depăşită dacă, în decursul unei zile, 80% din valorile măsurate cad în domeniul 
de emisie şi nici o valoare măsurată nu depăşeşte domeniul de emisie cu mai 
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mult de 0,3 pH-unităţi. Cînd este practicată măsurarea continuă, valoarea-limită 
de emisie se consideră a nu fi depăşită în cazul în care valoarea măsurată nu 
depăşeşte domeniul de emisie cu mai mult de 80% pe durata unei zile. 
 
 48. O singură valoare măsurată este mai mare decît valoarea-limită de 
emisie corespunzătoare în cazul în care aceasta depăşeşte valoarea-limită de 
emisie cu mai mult decît incertitudinea extinsă a metodei de analiză aplicate 
măsurării. Pentru pH, o singură valoare măsurată nu este conformă în cazul în 
care aceasta este în afara domeniului de emisie cu mai mult decît incertitudinea 
extinsă a metodei analitice aplicate măsurării. 

 

Verificarea respectării valorilor-limită de  
emisie în cadrul monitorizării externe 

 

 49. Cu excepţia temperaturii şi a pH-ului, valoarea-limită de emisie pentru 
un parametru al apelor uzate în conformitate cu pct. 36 din prezentul Regulament 
se consideră a nu fi depăşită într-o serie de 5 acţiuni de monitorizare consecutive, 
într-o perioadă anumită de timp, 4 dintre valorile măsurate nu sînt mai mari decît 
valoarea-limită de emisie, precum şi nici o valoare măsurată nu este de 1,5 ori 
mai mare decît valoarea-limită de emisie (conformitate de 80%). 
 

 50. Specificaţiile pentru măsurarea debitului de ape uzate, prelevarea de 
probe, pretratamentul probelor, analiza şi evaluarea rezultatelor de măsurare sînt 
prezentate în anexa nr.10 la prezentul Regulament.  
 
 
 

 51. Frecvenţa monitorizării se stabileşte în autorizaţie de către autoritatea 
competentă. Frecvenţa automonitorizării se stabileşte în conformitate cu anexa 
nr.10 la prezentul Regulament şi trebuie să fie mai mare decît frecvenţa de 
monitorizare externă. Activităţile de monitorizare se desfăşoară la intervale 
regulate de timp, de peste un an, cu excepţia cazului în care condiţiile specifice 
de evacuare a apelor uzate necesită frecvenţe mai mari în anumite perioade de 
timp definite. 
 

 52. Prevederile pct.42-53 din prezentul Regulament se aplică, de 
asemenea, amestecurilor de ape uzate din diferite sectoare industriale sau 
comerciale şi subfluxurilor amestecurilor de ape reziduale, selectate pentru 
tratarea subfluxului, respectiv pentru conformitatea cu valoarea-limită de emisie 
pentru o anumită substanţă periculoasă înainte de amestecarea cu altă apă uzată. 
 

53. În baza rezultatelor monitorizării deversării apelor uzate, precum şi a 
altor date relevante, titularul autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a 
apei care implică deversarea apelor uzate trebuie să furnizeze autorităţii 
competente, în mod regulat, informaţii (raport de emisii) care permit verificarea 
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respectării condiţiilor de autorizare. Rapoartele sînt prezentate anual, cu excepţia 
cazului în care autorizaţia nu prevede un interval de timp mai scurt. 
 

 54. În cazul încălcării unei valori-limită de emisie permise, urmate de 
afectarea semnificativă a mediului pentru ape, titularul autorizaţiei trebuie să 
informeze imediat autoritatea competentă şi să întreprindă toate măsurile 
corespunzătoare pentru a limita consecinţele asupra mediului şi pentru a preveni 
alte incidente sau accidente posibile. 
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Anexa nr.1 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 
 

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 
pentru abatoare şi prelucrarea cărnii şi a peştelui 

 
1. Valorile-limită de emisie pentru abatoare şi prelucrarea cărnii şi a 

peştelui se aplică evacuărilor de ape uzate provenite din: 
1) procesele din abatoare;  
2) prelucrarea şi ambalarea cărnii, inclusiv din procesele de prelucrare a 

intestinelor; 
3) producerea produselor alimentare semipreparate, în special constînd din 

carne; 
4) prelucrarea şi ambalarea peştelui;  
5) curăţarea abatoarelor şi a instalaţiilor de producţie, inclusiv a 

containerelor de transportare a animalelor, a cărnii și produselor din carne sau a 
produselor din peşte. 

 
2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 

provenite din: 
1) producerea aburului; 
2) sistemele de răcire; 
3) producerea uleiului sau grăsimilor din produse de origine animală.  
 
3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 

apelor uzate se referă la: 
1) optimizarea procedurilor de procesare a materiilor prime sensibile la 

degradarea rapidă şi de scurtare a perioadelor de stocare a materiilor prime; 
2) colectarea şi eliminarea, complet separate, din apele uzate: 
a) a sîngelui şi a gunoiului de grajd lichid; 
b) a conţinutului stomacului, intestinului sau rumenului;  
c) a părului, a fibrelor de lînă, a ouălor, a penelor sau a grăsimilor animale; 
3) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 

închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, produse chimice de 
procesare, de produse și apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de 
conducte şi a instalaţiilor care pot fi totalmente golite de materii prime şi 
produse; aplicarea măsurilor interne pentru a evita pierderile la perfuzie, 
umplere, scurgere sau spumare;  

4) utilizarea reziduurilor lichide de producţie sau a  subfluxurilor de ape 
uzate de înaltă concentraţie pentru producerea de energie (de exemplu, a 
biogazului);  
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5) aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii 
termice reziduale;  

6) reducerea consumului de apă dulce, cu ajutorul: 
a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau curăţarea materiilor prime şi a 

produselor, dacă transportul sau curăţarea uscată nu sînt aplicabile;  
b) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 

dispozitivele de producţie, înainte de utilizarea apei pentru operaţia de curăţare;  
c) automatelor de dezgheţare care economisesc apa pentru prelucrarea 

materialului congelat (în special a peştelui) şi al maşinilor de prelucrare care 
economisesc apa;  

d) procedurilor de curăţare uscată (aer comprimat, vacuum) sau al 
echipamentelor de curăţare cu un consum redus de apă (curăţare cu spumă la 
presiune joasă), precum și al buclelor pentru spălarea soluţiilor provenite din 
operaţiunile de curăţare;  

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; 
f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 

şi/sau al reutilizării apei ori a condensatelor de răcire în procesele de producţie; 
7) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 

sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a 
chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;  

8) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi 
dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat pentru curăţare şi dezinfectare; 
aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor 
care conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform 
destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, 
cuve şi rezervoare; 

9) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a 
apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei 
nepoluate din precipitaţiile atmosferice;  

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime; 

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică 
(sedimentare, separare, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru 
evacuarea apelor reziduale în sistemele publice de canalizare şi în corpurile de 
apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe 
şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă; 

12)  colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separată a reziduurilor din 
procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor 
uzate. 
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4. Valorile-limită de emisie pentru abatoare şi pentru prelucrarea cărnii şi a 
peştelui sînt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 b) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 b) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) d) 
pH (unități „pH”) 6,5-8,5 
Clor total, expr. ca Cl2 e) 
Amoniu, expr. ca N 5 mg/l f) 
Azot legat  total (TNb), expr. ca N 20   mg/l g) 
Fosfor total (PTOT), expr. ca P 1   mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C h) 30   mg/l 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 h) 90  mg/l 
Consumul biochimic de oxigen CBO5 expr. ca O2 20  mg/l 
Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl 0,1  mg/l 
Substanţe lipofile slab volatile 20  mg/l 
   

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera b) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor 

dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 
litera d) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de 

determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5; 
litera e) – clorul total nu va fi detectat; 
litera f) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 

uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 80 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei 
luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 
75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent şi 
efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită pentru TNb se aplică numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg TNb, şi 

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de 
tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C; 

litera h) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO. 
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Anexa nr.2 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 

 
VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 

pentru tratarea şi prelucrarea laptelui 
 

1. Valorile-limită de emisie pentru tratarea şi prelucrarea laptelui se referă 
la: 

1) colectarea, depozitarea şi decantarea laptelui;  
2) prelucrarea şi ambalarea laptelui;  
3) prelucrarea şi ambalarea produselor din lapte (de exemplu, a laptelui 

degresat, a laptelui covăsit, a laptelui praf, a untului, a brînzei, a iaurtului);  
4) prelucrarea subproduselor de procesare a laptelui (de exemplu, a 

zerului); 
5) producţia de îngheţată; 
6) curăţarea instalaţiilor pentru prelucrarea laptelui, inclusiv a 

containerelor pentru transportarea laptelui şi produselor lactate. 
 
2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 

provenite din: 
1) producerea aburului; 
2) sistemele de răcire. 
 
3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 

apelor uzate se referă la: 
1) optimizarea procedurilor pentru scurtarea perioadelor de stocare a 

laptelui sau produselor din lapte înainte de prelucrare şi/sau de ambalare;  
2) colectarea şi reutilizarea/eliminarea reziduurilor lichide, cum ar fi zerul 

sau saramura, separat de apele uzate; aplicarea măsurilor interne împotriva 
pierderilor de materii prime sau produse; 

3) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 
închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi 
apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor 
care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne 
pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare;  

4) aplicarea sistemelor de răcire indirectă, cum ar fi condensatoarele de 
suprafaţă răcite cu aer sau apă; neutilizarea condensatoarelor cu injecţie; 

5)  aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii 
termice reziduale; 

6) reducerea consumului de apă cu ajutorul buclelor de apă, dacă este 
necesar, prin aplicarea dispozitivelor de curăţare în interiorul buclelor (de 
exemplu, a rezervoarelor de sedimentare în cadrul ciclului de leşie), precum și a: 
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a) procedurilor secvenţializate automate de prelucrare, umplere şi curăţare; 
b) dispozitivelor de producţie şi de umplere care generează trasee scurte de 

curgere şi faze mixte reduse dintre produsele lichide şi apa de curăţare; 
c) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 

dispozitivele de producţie, înainte de a utiliza apa pentru operaţia de curăţare; 
d) procedurilor de curăţare uscată (aer comprimat, vacuum) sau a 

echipamentelor de curăţare cu consum redus de apă (de exemplu, curăţarea cu 
spumă la presiune joasă); 

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; a 
buclelor pentru soluţii de spălare de la operaţiunile de curăţare; 

f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 
şi/sau reutilizării apei sau a condensatelor de răcire în procesele de producţie;  

7)  utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 
sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a 
chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;  

8) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi 
dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert pentru 
curăţare şi dezinfectare; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau 
disociază oxigen în locul celor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea 
direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de 
conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare;  

9) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a 
apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei 
nepoluate din precipitaţiile atmosferice;  

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime; 

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică 
(sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru 
evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publică şi în corpurile de 
apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe 
şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă;  

12) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor 
provenite din procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate 
şi a apelor uzate. 

 
4. Valorile-limită de emisie pentru tratarea şi prelucrarea laptelui sînt 

prezentate în tabelul 2.  
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Tabelul 2 

Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 b) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 b) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) d) 
pH (unități „pH”) 6,5-8,5 
Clor total, expr. ca Cl2 e) 
Amoniu, expr. ca N 5   mg/l f) 
Azot legat total (TNb), expr. ca N 15 mg/l g) 
Fosfor total (PTOT), expr. ca P 1,5 mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C h) 25 mg/l 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2  h) 75 mg/l 
Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 20 mg/l 
Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl 0,1 mg/l 
Substanţe lipofile slab volatile 10  mg/l 
   

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera b) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor 

dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 
litera d) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de 

determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5; 
litera e) – clorul total nu va fi detectat; 
litera f) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 

uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 80 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei 
luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 
75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent şi 
efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică 
numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg de TNb, şi: 

2) pentru perioada în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de tratare 
biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C; 

litera h) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO. 
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Anexa nr.3 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 
pentru procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ 

 

1. Valorile-limită de emisie pentru procesele de la fabricile de bere şi 
casele de malţ se referă la: 

1) producţia de malţ din cereale; 
2) producţia de bere; 
3) producţia de bere fără alcool; 
4) producţia de băuturi mixte care conţin bere şi componente nealcoolice. 
 

2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 
provenite din: 

1) producerea aburului; 
2) sistemele de răcire. 
 

3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 
apelor uzate se referă la: 

1) optimizarea procedurilor pentru scurtarea perioadelor de stocare a 
materiilor prime vegetale sensibile la degradarea enzimatică sau microbiană  
rapidă; 

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 
închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi 
apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor 
care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne 
pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare; 

3) utilizarea de materii prime, materiale de prelucrare şi procese de 
producţie care permit utilizarea substanţială sau energetică a reziduurilor din 
producţie pentru izolarea: 

a) hranei pentru animale, a îngrăşămintelor, a pieliţei, a răsadurilor, a 
zaţurilor, a drojdiilor etc.; 

b) resurselor, cum ar fi drojdia de bere sau alte drojdii; 
4) aplicarea sistemelor de răcire indirectă (de exemplu, a condensatoarelor 

de suprafaţă răcite cu aer sau apă); neutilizarea condensatoarelor cu injecţie; 
5) aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii 

termice reziduale; 
6) reducerea consumului de apă, cu ajutorul: 
a) buclelor de apă pentru curăţarea materiilor prime (de exemplu, a 

producţiei de malţ), dacă este necesar, prin aplicarea dispozitivelor de curăţare în 
interiorul buclelor (de exemplu, a rezervoarelor de sedimentare), în măsura în 
care metodele de transportare uscată (mecanică, pneumatică) nu pot fi aplicate; 

b) buclelor pentru apa moale de la producţia de malţ; 
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c) utilizării multiple a apelor puţin încărcate de la diferite etape ale 
procesului sau operaţiunii de curăţare (de exemplu, apa de clătire) pentru alte 
etape de producţie; 

d) procedurilor secvenţializate automate de prelucrare, umplere şi curăţare; 
e) dispozitivelor de producţie şi de umplere care generează trasee scurte de 

curgere şi faze mixte reduse dintre produsele lichide şi apa de curăţare; 
f) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 

dispozitivele de producţie, înainte de utilizarea apei pentru operaţia de curăţare; 
g) buclelor pentru spuma din operaţiunile de curăţare a sticlelor şi 

butoaielor, în măsura în care nu pot fi aplicate metode de curăţare uscată (aer sub 
presiune); 

h) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; 
buclelor pentru soluţii de spălare de la operaţiunile de curăţare; 

i) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 
şi/sau reutilizării apei ori a condensatelor de răcire în procesele de producţie; 

7) utilizarea de etichete ori înscrieri libere de cerneluri sau vopseluri cu 
conţinut de metale grele; 

8) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 
sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, 
chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;  

9) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi 
dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert pentru 
curăţare şi dezinfectare; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau 
disociază oxigen în locul celor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea 
direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de 
conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare;  

10) aplicarea sistemelor separate de canalizare pentru evacuarea separată a 
apelor din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din 
precipitaţiile atmosferice;  

11) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime;  

12) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică 
(sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru 
evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publice şi în corpurile de 
apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe 
şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă; 

13) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din 
procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor 
uzate. 

 

4. Valorile-limită de emisie pentru procesele de la fabricile de bere şi 
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casele de malţ sînt prezentate în tabelul 3. 
Tabelul 3 

Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 a) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 a) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) c) 
Ph (unități „pH”) 6,5-8,5 
Clor total, expr. ca Cl2 d) 
Amoniu, expr. ca N 5 mg/l e) 
Azot legat total (TNb), expr. ca N 15 mg/l f) 
Fosfor total (PTOT), expr. ca P 1 mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C g) 30 mg/l 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 g) 90 mg/l 
Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 20 mg/l 
Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl 0,5 mg/l 
 

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera a) – se aplică o valoare-limită de emisie mai mare în cazul în care nu poate fi 

exclus pericolul de formare de vapori sau polei, precum şi pericolul pentru sănătatea 
personalului de operare al sistemului public de canalizare; 

litera b) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor 
dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 

litera c) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de 
degradare biologică într-o staţie de epurare; 

litera d) – valoarea-limita de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de 
determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5; 

litera e) – clorul total nu va fi detectat; 
litera f) – valoarea-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 

uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 80 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei 
luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 
75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice TNb în afluent şi 
efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică 
numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg TNb, şi 

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de 
tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C; 

litera h) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO. 
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Anexa nr.4 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 
pentru prelucrarea fructelor, a legumelor şi a cartofilor 

 
1. Valorile-limită de emisie se aplică evacuărilor de ape uzate provenite 

din producţia, prelucrarea, ambalarea sau umplerea/îmbutelierea următoarelor 
produse: 

1) produsele solide sau lichide constînd din fructe, legume sau ciuperci; 
2) produsele alimentare semipreparate constînd din fructe, legume sau 

ciuperci; 
3) produsele alimentare uscate sau congelate constînd din fructe, legume 

sau ciuperci;  
4) produsele alimentare constînd din cartofi uscaţi, proaspeţi, prăjiţi sau 

sterilizaţi; 
5) verza murată sau alte produse alimentare constînd din legume 

fermentate cu acid lactic. 
 
2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 

provenite din: 
1) producerea aburului; 
2) sistemele de răcire; 
3) producţia de produse alimentare semipreparate constînd, în special, din 

carne; 
4) producţia de sucuri de fructe sau a nectarului de fructe; 
5) prelucrarea cartofilor pentru producţia: 
a) alcoolului destinat consumului uman;  
b) hranei pentru animale;  
c) alcoolului rectificat;  
d) amidonului. 
 
3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 

apelor uzate se referă la: 
1) optimizarea procedurilor pentru procesarea materiilor prime sensibile la 

degradare enzimatică sau microbiană rapidă şi pentru scurtarea perioadelor de 
stocare de materii prime; 

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 
închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi 
apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor 
care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne 
pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare; 

3) utilizarea de materii prime şi materiale de prelucrare care permit 
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utilizarea substanţială sau energetică a reziduurilor din producţie pentru izolarea 
furajelor, îngrăşămintelor, corectivelor de structurare a solului sau energiei (de 
exemplu, a biogazului, etanolului, reziduurilor uscate de la distilare); 

4) aplicarea: 
a) metodelor de albire cu ajutorul aburului sau aerului cald; 
b) metodelor de exfoliere uscată sau de exfoliere cu ajutorul aburului; 
5) reducerea consumului de apă dulce cu ajutorul: 
a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau spălarea materiilor prime şi a 

produselor, în măsura în care transportul sau spălarea uscată nu este aplicabilă; 
b) fitingurilor şi echipamentelor de curăţare ce economisesc apa (de 

exemplu, al dispozitivelor de curăţare cu presiune înaltă); 
c) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 

dispozitivele de producţie, înainte de utilizarea apei pentru operaţia de curăţare; 
d) buclelor pentru soluţii de spălare de la operaţiunile de curăţare a 

sticlelor sau a altor recipiente, în măsura în care metodele de curăţare uscată nu 
sînt aplicabile; 

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; 
f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 

şi/sau reutilizării apei sau a condensatelor de răcire în procesele de producţie; 
6) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 

sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a 
chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;  

7) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi 
dezinfectare în conformitate cu un plan elaborat de către un expert; aplicarea 
preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor care 
conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform 
destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, 
cuve şi rezervoare; 

8) utilizarea de etichete sau înscrieri libere de cerneluri sau vopsele cu 
conţinut de metale grele; 

9) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a 
apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei din 
precipitaţiile nepoluate; 

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime; 

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică 
(sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru 
evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publică şi în corpurile de 
apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe 
şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă; 

12) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din 
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procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor 
uzate. 

 
4. Valorile-limită de emisie pentru prelucrarea fructelor, a legumelor şi a 

cartofilor sînt prezentate în tabelul 4. 
Tabelul 4 

 
Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 a) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 a) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) c) 
pH (unități „pH”) 6,5-8,5 
Clor total, expr. ca Cl2 e) 
Amoniu, expr. ca N 5   mg/l f) 
Azot legat total (TNb), expr. ca N 15  mg/l g) 
Fosfor total (PTOT), expr. ca P 1   mg/l 
Sulfură, expr. ca S h) 0,1 mg/l 
Sulfit, expr. ca SO3 1   mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C i) 30  mg/l j) 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 i) 90  mg/l k) 
Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 20   mg/l 
Halogeni legaţi organic adsorbabili (AOX), expr. ca Cl 0,5  mg/l 
Substanţe lipofile slab volatile 20   mg/l 
 

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera a) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor  

dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 
litera b) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de 

degradare biologică într-o staţie de epurare; 
litera c) – valoarea-limită de emisie nu este necesară; parametrul MSS TOT este acoperit 

de determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5; 
litera e) –  clorul total nu va fi detectat; 
litera f) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 

uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 60  mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei 
luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 
75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice TNb în afluent şi 
efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică 
numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg de TNb, şi 

2) pentru perioada de timp, în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de 
tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C; 
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litera h) – valorile-limită de emisie se aplică numai pentru apele uzate provenite din 
procesul de producţie a varzei murate sau a altor produse alimentare constînd din legume 
fermentate cu acid lactic. 

litera i) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO; 

litera j) – în cazul în care concentraţia de TCO în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 300  mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata 
unei luni), se aplică o concentraţie de TCO care corespunde unei eficienţe minime de 
eliminare de 90%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TCO 
în afluent şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare; 

litera k) – în cazul în care concentraţia de CCO în afluent la treapta biologică a staţiei 
de epurare este mai mare de 900  mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata 
unei luni), se aplică o concentraţie de CCO care corespunde unei eficienţe minime de 
eliminare din 90%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice CCO în 
afluent şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



34 
 

 

Anexa nr.5 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 

 
VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 

pentru producerea băuturilor 
 

1. Valorile-limită de emisie se aplică evacuării apelor uzate provenite din 
procesul de producţie  sau prelucrare a următoarelor produse: 

1) sucurile de fructe, nectarurile, siropurile de fructe şi sucurile de legume;  
2) apa îmbuteliată de masă, apa minerală și apa potabilă; 
3) băuturile răcoritoare nealcoolice. 
 
2. Valorile-limită de emisie specificate în prezenta anexă se aplică 

evacuării apelor uzate provenite din procesul de îmbuteliere a băuturilor, 
specificate în pct. 1 din prezenta anexă. 

 
3. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 

provenite din: 
1) producerea aburului; 
2) sistemele de răcire;  
3) tratarea şi prelucrarea laptelui; 
4) procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ;  
5) producţia alcoolului sau băuturilor alcoolice destinate consumului 

uman. 
 
4. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 

apelor uzate se referă la: 
1) optimizarea procedurilor pentru procesarea materiilor prime sensibile la 

degradarea enzimatică sau microbiană rapidă şi pentru scurtarea perioadelor de 
stocare de materii prime; 

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 
închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi 
apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor 
care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne 
pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare; 

3) utilizarea de materii prime şi materiale de prelucrare care permit 
utilizarea substanţială sau energetică a reziduurilor din producţie pentru izolarea 
furajelor, îngrăşămintelor, corectivelor de structurare a solului sau energiei (de 
exemplu, a  biogazului, etanolului, reziduurilor uscate de la distilare); 

4) reducerea consumului de apă, cu ajutorul: 
a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau spălarea materiilor prime, în 

măsura în care transportul sau spălarea uscată nu este aplicabilă; 
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b) fitingurilor şi echipamentelor de curăţare ce economisesc apa (de 
exemplu, a dispozitivelor de curăţare cu presiune înaltă);  

c) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 
dispozitivele de producţie, înainte de utilizarea apei pentru operaţia de curăţare; 

d) buclelor pentru soluţiile de spălare de la operaţiunile de curăţare a 
sticlelor sau a altor recipiente, în măsura în care metodele de curăţare uscată nu 
sînt aplicabile;  

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare;  
f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 

şi/sau reutilizării apei sau condensatelor de răcire în procesele de producţie; 
g) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 

sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a 
chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;  

5) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi 
dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert; aplicarea 
preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor care 
conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform 
destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, 
cuve şi rezervoare; 

6) utilizarea de etichete sau înscrieri libere de cerneluri sau vopsele cu 
conţinut de metale grele; 

7) aplicarea sistemelor separate de canalizare pentru evacuarea apelor din 
procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din precipitaţii; 

8) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime; 

9) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică 
(sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru 
evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publică şi în corpurile de 
apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe 
şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă;  

10) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din 
procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor 
uzate. 

 
5. Valorile-limită de emisie pentru prelucrarea fructelor, a legumelor şi a 

cartofilor sînt prezentate în tabelul 5. 
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Tabelul 5 
Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 a) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 a) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) c) 
 pH (unități „pH”) 6,5-8,5 
Fier, expr. ca Fe d) 2   mg/l 
Clor total, expr. ca Cl2 f) 
Amoniu, expr. ca N 5   mg/l g) 
Azot legat total (TNb), expr. ca N 15  mg/l h) 
Fosfor Total (PTOT), expr. ca P 1   mg/l 
Sulfură, expr. ca S d) 0,1  mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C i) 30   mg/l 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2  i) 90   mg/l 
Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 20  mg/l 
Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl 0,5  mg/l 
  

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera a) –  monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al 

unor dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 
litera b) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de 

degradare biologică într-o staţie de epurare; 
litera c) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS acoperit de 
determinarea pentru TCO, COD sau CBO5;  
litera d) – parametrul relevant doar pentru apele uzate provenite din procesul de 

producerea a apei de masă îmbuteliată, a apei minerale, a apei potabile sau a apei SPA; 
litera f) – clorul total nu va fi detectat; 
litera g) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 

uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera h) –  în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei 
de epurare este mai mare de 60 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata 
unei luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare 
de 75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent 
şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică 
numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg de TNb, şi 

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de 
tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C; 

litera i)  –  în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO. 
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Anexa nr.6 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 
 

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 
pentru producerea alcoolului şi băuturilor  

alcoolice destinate consumului uman 
 

1. Valorile-limită de emisie se aplică evacuării apelor uzate provenite din 
producţia, prelucrarea şi îmbutelierea următoarelor produse: 

1) vinul spumant din struguri sau alte fructe;  
2) alcoolul destinat consumului uman prin distilare, folosind vin sau 

produse agricole;  
3) băuturile care conţin alcool. 
 
2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 

provenite din: 
1) producerea aburului; 
2) sistemele de răcire;  
3) tratarea şi prelucrarea laptelui; 
4) procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ;  
5) producerea alcoolului rectificat. 
 
3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 

apelor uzate se referă la: 
1) optimizarea procedurilor pentru procesarea materiilor prime sensibile la 

degradare enzimatică sau microbiană rapidă şi pentru scurtarea perioadelor de 
stocare de materii prime; 

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 
închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi 
apă;  

3) utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a 
instalaţiilor care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de 
măsuri interne pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau 
spumare; 

4) utilizarea de materii prime şi materiale de prelucrare care permit 
utilizarea substanţială sau energetică a reziduurilor din producţie pentru izolarea 
furajelor, îngrăşămintelor, corectivelor de structurare a solului sau energiei (de 
exemplu, a biogazului, etanolului, reziduurilor uscate de la distilare); 

5) reducerea consumului de apă dulce, cu ajutorul: 
a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau spălarea materiilor prime, în 

măsura în care transportul sau spălarea uscată nu este aplicabilă; 
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b) fitingurilor şi echipamentelor de curăţare ce economisesc apa (de 
exemplu, a dispozitivelor de curăţare cu presiune înaltă); 

c) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 
dispozitivele de producţie, înainte de a utiliza apa pentru operaţia de curăţare; 

d) buclelor pentru soluţiile de spălare de la operaţiunile de curăţare a 
sticlelor sau a altor recipiente, în măsura în care metodele de curăţare uscată nu 
sînt aplicabile; 

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; 
f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 

şi/sau reutilizării apei sau a condensatelor de răcire în procesele de producţie; 
6) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 

sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a 
chimicalelor sau a substanţelor auxiliare; 

7) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi 
dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert; aplicarea 
preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor care 
conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform 
destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, 
cuve şi rezervoare; 

8) utilizarea de etichete sau înscrieri libere de cerneluri sau vopsele cu 
conţinut de metale grele; 

9) aplicarea sistemelor separate de canalizare pentru evacuarea separată a 
apelor din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din 
precipitaţii; 

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime; 

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică 
(sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru 
evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publică şi corpurile de apă 
de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe şi/ 
sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă; 

l2) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din 
procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor 
uzate. 

 
4. Valorile-limită de emisie pentru producerea alcoolului şi băuturilor 

alcoolice destinate consumului uman sînt prezentate în tabelul 6. 
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Tabelul 6 
Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 a) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 a) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) c) 
pH (unități „pH”) 6,5-8,5 
Cupru, expr. ca Cu d) 0,5   mg/l 
Clor total, expr. ca Cl2 e) 
Amoniu, expr. ca N 5   mg/l f) 
Azot legat total (TNb),  expr. ca N 15   mg/l g) 
Fosfor total (P TOT), expr. ca P 1  mg/l 
Sulfură, expr. ca S d) 0,1 mg/l 
Sulfit, expr. ca SO3 1  mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C i) 30   mg/l 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2  i) 90  mg/l 
Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 20  mg/l 
 

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera a) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor 

dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 
litera b) –  evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de 

degradare biologică într-o staţie de epurare; 
litera c) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSSTOT este acoperit de 

determinarea pentru TCO, COD sau CBO5; 
litera d) – parametrul se aplică numai pentru apele uzate provenite din procesul de  

producţie a  alcoolului destinat consumului uman prin distilare, folosind vin sau produse 
agricole; 

litera e) – clorul total nu va fi detectat; 
litera f) – valorile limită de emisie  se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 

uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 60  mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei 
luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 
75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent şi 
efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică 
numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg TNb, şi 

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de 
tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C; 

litera i) – în scopul monitorizării  este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO. 
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Anexa nr.7 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 

 
VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 

pentru producerea furajelor din legume 
 

1. Valorile-limită de emisie se aplică evacuării apelor uzate provenite din 
procesul de producere a hranei pentru animale din materii prime vegetale, cu 
ajutorul procedurilor directe sau indirecte de uscare. 

 
2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 

provenite din: 
1) producerea aburului; 
2) sistemele de răcire. 
 
3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 

apelor uzate se referă la: 
1) optimizarea procedurilor pentru procesarea materiilor prime sensibile la 

degradarea enzimatică sau microbiană rapidă şi pentru scurtarea perioadelor de 
stocare de materii prime; 

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 
închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi 
apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor 
care pot fi complet golite de materii prime şi produse;  

3) utilizarea de materii prime şi materiale de prelucrare care permit 
utilizarea substanţială sau energetică a reziduurilor din producţie pentru izolarea 
furajelor, îngrăşămintelor, corectivelor de structurare a solului sau a energiei;  

4) reducerea consumului de apă dulce, cu ajutorul: 
a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau curăţarea de materii prime şi 

produse, în măsura în care transportul uscat sau curăţarea uscată nu este 
aplicabilă (metode mecanice sau pneumatice); aplicării dispozitivelor de curăţare 
în interiorul buclelor de apă pentru îndepărtarea grilei şi a altor substanţe solide; 

b) aportului de apă din precipitaţii, de la siturile de producţie; a buclelor de 
transportare şi/sau curăţare a materiilor prime şi a produselor; 

c) fitingurilor şi echipamentelor de curăţare ce economisesc apa (de 
exemplu, a dispozitivelor de curăţare cu presiune înaltă); 

d) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 
dispozitivele de producţie, înainte de a utiliza apa pentru operaţia de curăţare; 

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; 
f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 

şi/sau reutilizării apei sau a condensatelor de răcire în procesele de producţie; 
g) colectarea şi reutilizarea separată a subfluxurilor cu sarcini organice 
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mari (de exemplu, dejecţiile de la depozitarea materiilor prime, fluidele 
amniotice rezultate de la strivirea materiilor prime, condensatele de la tratarea cu 
aburi a materiilor prime); 

5) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 
sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, 
chimicalelor sau substanţelor auxiliare;  

6) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a 
apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei 
nepoluate din precipitaţii; 

7) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime; 

8) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică              
(sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru 
evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publică şi corpurile de apă 
de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe 
şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă; 

9) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor 
provenite din procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate 
şi a apelor uzate. 

 
4. Valorile-limită de emisie pentru producerea furajelor din legume sînt 

prezentate în tabelul 7. 
                                                                                                  Tabelul 7 

Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 a) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 a) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) c) 
pH (unități „pH”) 6,5-8,5 
Amoniu, expr. ca N 5   mg/l d) 
Azot legat total (TNb), expr. ca N 15   mg/l e) 
Fosfor total (PTOT), expr. ca P 1   mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C           f) 30   mg/l 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2        f) 90   mg/l 
Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 20   mg/l 
 

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera a) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor 

dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 
litera b) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de 

degradare biologică într-o staţie de epurare; 
litera c) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de 

determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5; 
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litera d) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 
uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera e) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 60 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei 
luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 
75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent şi 
efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică 
numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg de TNb, şi 

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de 
tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12°; 

litera f) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO. 
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Anexa nr.8 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 
 

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE 
pentru producerea gelatinei şi adezivilor  

din piei brute şi prelucrate şi din oase 
 

1. Valorile-limită de emisie se aplică evacuării apelor uzate provenite din 
producerea gelatinei şi adezivilor din reziduuri animale, rezultate din procesele 
de sacrificare sau tăbăcire ori de producere a pielii şi blănurilor, precum şi din  
curăţarea instalaţiilor de producţie, inclusiv din procesul de curăţare a 
containerelor de transportare a materiilor prime. 

 
2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate 

provenite din: 
1) producerea aburului;  
2) sistemele de răcire;  
3) procesele din abatoare sau de prelucrare a cărnii şi a peştelui;  
4) tăbăcirea pieilor brute şi prelucrate. 
 
3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării 

apelor uzate se referă la: 
1) alocarea capacităţilor de prelucrare suficiente pentru reducerea la 

minimum a perioadei de timp între livrarea şi prelucrarea materiilor prime; 
asigurarea capacităţilor suficiente pentru răcirea materiilor prime; neutilizarea 
agenţilor de conservare în scopul întîrzierii sau blocării proceselor de 
descompunere a materiilor prime; 

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme 
închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi 
apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor 
care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne 
pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare; 

3) utilizarea metodelor biologice de curăţare a aerului evacuat din 
instalaţiile sau camerele de producţie (de exemplu, biofiltru, epurator biologic); 

4) utilizarea reziduurilor de producţie lichide sau a subfluxurilor apelor 
uzate cu o concentraţie ridicată pentru producerea de energie (de exemplu, a 
biogazului); 

5) aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii 
termice reziduale; 

6) reducerea consumului de apă dulce, cu ajutorul: 
a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau spălarea materiilor prime şi a 

produselor, în măsura în care transportul sau spălarea uscată nu este aplicabilă; 
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b) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din 
dispozitivele de producţie, înainte de a utiliza apa pentru operaţia de curăţare; 

c) buclelor pentru soluţiile de spălare din operaţiunile de curăţare; 
d) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; 
e) condensatelor sau a apelor uzate purificate biologic în procesele de 

producţie; 
f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor 

şi/sau reutilizării apei sau a  condensatelor de răcire în procesele de producţie; 
g) condensatoarelor de aerisire în locul condensatoarelor cu jet pentru 

tratamentul vaporilor/fumului; 
7) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase 

sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor 
ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, 
chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;  

8) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi 
dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert pentru 
curăţare şi dezinfectare; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau 
disociază oxigen în locul agenţilor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea 
direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de 
conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare; 

9) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a 
apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei 
nepoluate din precipitaţiile atmosferice; 

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; 
alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau 
poluante maxime; 

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică 
(sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie), precum şi a 
proceselor de dezodorizare biologică pentru evacuarea apelor reziduale în 
sistemele publice de canalizare; 

12) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică  şi a 
proceselor de tratare biologică suplimentare (aerobe şi/sau anaerobe) de 
purificare a deversărilor în corpurile de apă de suprafaţă; 

13) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din 
procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor 
uzate. 

4. Este interzisă evacuarea următoarelor substanţe: 
1) solvenţi halogen-organici de la extracţia de materii prime; 
2) substanţe care disociază halogeni, conţin halogeni sau halogen-organice 

provenite de la dezodorizarea aerului stricat. 
          5. Valorile-limită de emisie pentru producerea gelatinei şi adezivilor din 
piei brute şi prelucrate şi din oase sînt prezentate în tabelul 8. 
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Tabelul 8 

Parametrul Evacuarea în corpuri de apă 

Temperatura 30 °C 
Toxicitatea  
Toxicitatea faţă de bacterii 4 a) 
Toxicitatea faţă de icrele de peşte 2 a) 
Total materii solide în suspensie (MSS TOT) c) 
pH (unități „pH”) 6,5-8,5 
Clor total, expr. ca Cl2 d) 
Amoniu, expr. ca N 5   mg/l e) 
Azot legat total (TNb), expr. ca N 25   mg/l f) 
Fosfor total (PTOT), expr. ca P 1   mg/l 
Total carbon organic (TCO), expr. ca C g) 30   mg/l 
Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2  g) 90  mg/l 
Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 20  mg/l 
Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl 0,1  mg/l 
Substanţe lipofile slab volatile 20   mg/l 

 
Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea: 
litera a) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor 

dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor; 
litera b) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de 

degradare biologică într-o staţie de epurare; 
litera c) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de 

determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5; 
litera  d) – clorul total nu va fi detectat. 
litera e) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor 

uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare 
de 12° C; 

litera f) – în cazul în care concentraţia TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de 
epurare este mai mare de 165  mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata 
unei luni), se aplică o concentraţie TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 
85%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice TNb în afluent şi 
efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică 
numai: 

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere 
autorizată de mai mult de 50 kg TNb, şi 

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de 
tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C; 

litera g) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie 
pentru TCO sau CCO. 
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Anexa nr.9 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 

I. LISTA  
poluanţilor periculoşi sau a grupurilor de poluanţi periculoşi relevanţi pentru tratamentul  

subfluxului unui amestec de ape uzate, rezultate din diferite sectoare 
Tabelul 9 

Nr.  
d/o 

  Parametrul 

1. Toxicitate 
2. Antimoniu (Staniu) 
3. Arsen 
4. Bariu 
5. Plumb 
6. Cadmiu 
7. Crom total 
8. Crom  VI 
9. Cobalt 
10. Aur 
11. Cupru 
12. Molibden 
13. Nichel 
14. Paladiu 
15. Platină 
16. Mercur 
17. Rodiu 
18. Seleniu 
19. Argint 
20. Stronţiu 
21. Taliu 
22. Vanadiu 
23. Bismut 
24. Wolfram 
25. Zinc 
26. Staniu 
27. Clor liber 
28. Clor total 
29. Dioxid de clor/brom 
30. Amoniac (NH3) 
31. Amoniu 
32. Cianură liberă 
33. Cianură total 
34. Hidrazină 
35. Nitrit 
36. Disulfură de carbon 
37. Sulfură 
38. Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX) 
39. Halogeni legaţi organic extractibili (EOX) 
40. Indicele de hidrocarburi petroliere 
41. Halogeni legaţi organic lavabili (POX) 
42. Indicele de fenol 
43. Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) 
44. Hidrocarburi aromatice volatile (BTXE) 
45. Dioxine clorurate şi furani (PCDD) 
46. Hidrocarburi halogenate foarte volatile 
47. Alte substanţe organice periculoase unice (sau alte grupuri de substanţe organice periculoase), în 

conformitate cu D 2013/39/EU şi R (CE) Nr. 850/2004 
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II. Factori de echivalenţă pentru  

dibenzoparadioxine și dibenzofurani 
 

Pentru a determina concentraţia totală a dioxinelor și furanilor, se 
recomandă, înaintea adunării acestora, înmulţirea concentraţiilor masice ale 
dibenzoparadioxinelor și dibenzofuranilor enumeraţi în tabelul 10 cu următorii 
factori de echivalenţă: 

 
Tabelul 10 

 
Dibenzoparadioxinele şi dibenzofuranii Factorul de echivalenţă toxică 
2,3,7,8 – Tetraclorodibenzodioxină (TCDD) 1 
1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzodioxină (PeCDD) 0,5 
1,2,3,4,7,8 – Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1 
1,2,3,6,7,8 – Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1 
1,2,3,7,8,9 – Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1 
1,2,3,4,6,7,8 – Heptaclorodibenzodioxină (HpCDD) 0,01 
Octaclorodibenzodioxină (OCDD) 0,001 
2,3,7,8 – Tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,1 
2,3,4,7,8 – Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,5 
1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,05 
1,2,3,4,7,8 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1 
1,2,3,6,7,8 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1 
1,2,3,7,8,9 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1 
2,3,4,6,7,8 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1 
1,2,3,4,6,7,8 – Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01 
1,2,3,4,7,8,9 – Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01 
Octaclorodibenzofuran (OCDF) 0,001  
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Anexa nr.10 
la Regulamentul privind condiţiile de 

deversare a apelor uzate în corpurile de apă 
 

SPECIFICAŢIILE DE MONITORIZARE  
A EVACUĂRII APELOR UZATE 

 
I. Măsurarea debitului apelor uzate 

Pentru măsurarea debitului apelor uzate se aplică metodele indicate în 
tabelul nr. 11. 

Tabelul 11 
Metodele Standardele 

Măsurarea cu ajutorul canalului Venturi SM SR ISO 4359:1983; ISO 1088:2007; 
SM SR ISO 4373:2008 

Măsurarea prin metoda inductivă magnetic (MIM)  
Măsurarea prin metoda cu ultrasunete (acustică) SM SR ISO TC 6416:2004 
 

II. Prelevarea, conservarea şi pretratarea probelor 
Activităţile de prelevare a probelor se efectuează la un punct în care pot fi 

recoltate eşantioane reprezentative pentru consistenţa fluxului total de ape uzate 
sau în care, prin mijloace tehnice, poate fi cauzată o stare reprezentativă a 
probelor.  

Măsurile de conservare se aplică pentru analiza poluanţilor foarte variabili 
în timp, care nu pot fi analizaţi imediat după recoltarea probei. În cazul în care se 
solicită o analiză a conţinutului total al unui poluant, vor fi furnizate dispozitive 
de omogenizare, iar dacă proba conţine poluanţi volatili, omogenizarea se face în 
cuve închise şi răcite.  

Pentru aceasta vor fi aplicate metodele menționate în tabelul 12. 
 

Tabelul 12 
  

Metodele Standardele 
Prelevarea probelor SM SR EN ISO 5667-1:2011 

SM SR EN ISO 5667-16:2012 
Conservarea probelor SM SR EN ISO 5667-3:2011 
Omogenizarea probelor  
Tratarea probelor SM SR EN ISO 15587-1:2002  

SM SR EN ISO 15587-2:2002 
 

Valorile-limită de emisie  pentru concentraţiile, încărcările şi proprietăţile 
poluanţilor apelor uzate, precum şi pentru eficienţa de eliminare se referă la 
concentraţiile totale în probele întregi de apă (probe de 24 de ore – compozite 
nedecontate şi omogenizate), cu excepţia valorilor-limită de emisie ale 
următorilor parametri, care se referă la probele de la faţa locului – temperatura, 
total materii solide în suspensie (MSS TOT), pH, crom vi, clor liber, clor total, dioxid 
de clor, cianură liberă, cianură total, hidrazină, nitrit, disulfură de carbon, sulfură, 
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halogeni legaţi organic lavabili (POX), halogenuri de alchil volatile şi 
hidrocarburi aromatice volatile (BTXE). 

Valorile-limită de emisie ale următorilor parametri se referă la probele 
originale nedecontate şi nefiltrate (conţinutul total de poluanţi) – toxicitatea, 
total materii solide în suspensie (MSSTOT), culoarea, aluminiu, antimoniu, 
arsenic, bariu, plumb, bor, cadmiu, crom - total, cobalt, fier, aur, cupru, mangan, 
molibden, nichel, paladiu, platină, mercur, rodiu, seleniu, argint, stronţiu, taliu, 
vanadiu, bismut, wolfram, zinc, staniu, cianură total, fluorură total, azot legat total 
(TNb), fosfor total (PTOT), disulfură de carbon, TOC, COD, CBO5, halogeni legaţi 
organic absorbabili (AOX), halogeni de extracţie legaţi organic (EOX), substanţe 
lipofile slab volatile, indicele de hidrocarburi petroliere, halogeni legaţi organic 
lavabili (POX), indicele de fenol, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), 
surfactanţi, hidrocarburi aromatice volatile (BTXE), dioxine clorurate şi furani 
(PCDD), halogenuri de alchil volatile şi substanţe organice periculoase unice. 

 
III. Metodele de analiză şi evaluare a rezultatelor măsurătorilor 

Pentru analiza şi evaluarea rezultatelor măsurătorilor vor fi utilizate metodele 
standard menționate în tabelul 13. 

 Tabelul 13 
Nr. 
d/o 

Parametrul Standardele 

1. Temperatură  
2. Toxicitate 
2.1. Toxicitatea faţă de alge SM EN ISO 8692:2013(E) 
2.2. Toxicitatea faţă de bacterii EN ISO 11348-1:2009 

EN ISO 11348-2:2009 
2.3. Toxicitatea faţă de dafnii SM SR EN ISO 6341:2012 
2.4. Toxicitatea faţă de icrele de peşte SM SR EN ISO 15088:2012 
2.5. 

Inhibarea consumului de oxigen de către 
nămolul activ 

SM SR EN ISO 8192:2012 

Inhibarea nitrificării la microorganismele de 
nămol activat 

SM SR EN ISO 9509:2012 

3. Biodegradabilitatea compuşilor organici în 
mediu apos 

SM SR EN ISO 9887:2012 

3.1. Biodegradabilitatea aerobă rapidă a 
compuşilor organici în mediu apos – Metoda 
prin analiza carbonului organic dizolvat 
(COD) 

SM SR EN ISO 7827:2012 

3.2. Biodegradabilitatea aerobă finală a 
compuşilor organici în mediu apos 

SM SR EN ISO 9888:2012 (Metoda 
Zahn–Wellens) 

4. Total solide în suspensie (MSS TOT) SM SR EN 872:2012 
5. Culoare SM SR EN ISO 7887:2012 (Metoda C) 
6. pH SM SR ISO 10523:2011 
7. Aluminiu SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 

cu apă regală 
SM SR EN ISO 15586:2011 
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8. Stibiu SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu apă regală 
SM SR EN ISO 15586:2011 

9. Arseniu SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 11969:2012 
SMV EN 26595:2009 

10. Bariu SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu apă regală 
SM SR EN ISO 14911:2012 

11. Plumb SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu acid azotic 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 8288:2006 

12. Bor SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu apă regală 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 9390:2012  

13. Cadmiu EN ISO 5961-3:1994 
EN ISO 17294-2:2004  
SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 8288:2006 

14. Crom Total SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu apă regală 
SM SR EN ISO 15586:2011 

15. Crom VI SM SR EN ISO 10304-3:2012 
SM SR EN ISO 18412:2012 
SMV ISO 11083:2009 

16. Cobalt SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu acid azotic 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 8288:2006 

17. Fier SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu apă regală 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 6332:2001 

18. Aur SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 15586:2011 

19. Cupru SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu acid azotic 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 8288:2006 

20. Mangan SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu acid azotic 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR EN ISO 14911:2012 

21. Molibden SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu acid azotic  
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SM SR EN ISO 15586:2011 
22. Nichel SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 

cu acid azotic 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 8288:2006 

23. Paladiu SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 

24. Platină SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 

25. Mercur EN ISO 12846:2012 
EN ISO 17294-2:2004 
SMV EN 1483:2010 
SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN 1483:2012 

26. Rodiu SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 

27. Seleniu SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 11969:2012 

28. Argint SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 15586:2011 

29. Stronţiu SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR EN ISO 14911:2012 

30. Taliu SM SR EN ISO 17294-2:2012 
SM SR EN ISO 11885:2012 

31. Vanadiu SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 15586:2011 

32. Bismut SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 15586:2011 

33. Wolfram SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu acid azotic 

34. Zinc SM SR EN ISO 11885:2012 
SM SR EN ISO 15586:2011 
SM SR ISO 8288:2006 

35. Staniu SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu apă regală 

36. Clor liber SM SR EN ISO 7393-1:2012 
37. Clor total SM SR EN ISO 7393-3:2011 
38. Amoniac (NH3) SM SR ISO 5664:2007 
39. Amoniu SM SR ISO 5664:2007 

SM SR ISO 7150 – 1:2005 
SM SR EN ISO 11732:2012 

40. Bromură SM SR EN ISO 10304-1:2012 
41. Clorură SM SR EN ISO 10304-1:2012 
42. Cianură liberă SM SR ISO 6703-2:2012 
43. Cianură Total SM SR ISO 6703-1:2011 
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44. Fluorură-Ion SM SR EN ISO 10304-1:2012 
SM SR EN ISO 10359-2:2011 

45. Fluorură  TOT SM SR EN ISO 10304-1:2012 
SM SR ISO 10359-1:2011 
SM SR ISO 10359-2:2011 

46. Azot legat TOT – (TNb) 
Suma NH4-N, NO2-N, NO3-N şi N organic 
legat 

SM SR EN 12260:2012 
(temperatura de combustie mai mare 
decît 700 °C) 
SVM SR EN 25666:2009 
SM SR ISO 7890-3-2006 

47. Nitrat SM SR EN ISO 10304-1:2012 
48. Nitrit SM SR EN ISO 10304-1:2012 

SM SR EN 26777:2006 
49. Fosfat-Fosfor (PO4-P) SM SR EN ISO 10304-1:2012 
50. Fosfor total (PTOT) SM SR EN ISO 6878:2011 – tratarea cu 

potasiu peroxodisulfat 
SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea 
cu acid azotic 

51. Disulfură de carbon SM SR ISO 13358:2012 
52. Sulfat SM SR EN ISO 10304-1:2012 

SM STAS 8601:2007 
53. Sulfură SM SR ISO 13358:2012 

SM SR ISO 10530:2012 
SVM SR EN 7510:2007 

54. Sulfit SM SR EN ISO 10304-1:2012 
55. Carbon organic total (COTOT) SM SR EN 1484:2012 
56. Consumul chimic de oxigen (CCO) SM SR ISO 6060:2006 

SM SR EN ISO 8467:2006 
SM SR EN ISO 7827:2012 
SM SR 7510:2007 

57. Consumul biochimic de oxigen (CBO5) SM SR EN 1899-1:2012 
SM SR EN 1899-2:2007 

58. Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX) SM SR EN ISO 9562:2012 – Metoda 
coloanei 

59. Halogeni legaţi organic extractibili (EOX) SM SR EN ISO 6468:2007 
SM SR EN ISO 10301:2012 
SM SR EN ISO 11369:2012 
SM SR EN ISO 15680:2012 
SM SR EN 12673:2012 
SM SR EN ISO 22032:2012 

60. Substanţe lipofile slab volatile ISO 11349:2010 
61. Indicele hidrocarburilor petroliere SM SR EN ISO 9377-2:2012 
62. Halogeni legaţi organic lavabili (POX) SM SR EN ISO 6468:2007 

SM SR EN ISO 10301:2012 
SM SR EN ISO 11369:2012 
SM SR EN ISO 15680:2012 
SM SR EN 12673:2012 
SM SR EN ISO 22032:2012 

63. Indicele de fenol SM SR EN ISO 14402:2012 
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SM SR ISO 6439:2012 
64. Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) SM SR EN ISO 17993:2012 
65.  

Surfactanţi anionici SM SR EN 903:2012 
  
Surfactanţi neionici SM SR ISO 7875-2:2012 

66. Hidrocarburi aromatice volatile (BTXE) SM SR EN ISO 15680:2012 
67. Hidrocarburi halogenate foarte volatile SM SR EN ISO 10301:2012 
68. Alte substanţe organice periculoase unice (sau alte grupuri de substanţe organice 

periculoase) 
68.1. Alaclor SM SR EN ISO 6468:2007 
68.2. Antracen SM SR EN ISO 17993:2012 
68.3. Atrazin SM SR EN ISO 10695:2012 
68.4. Bentazon SM SR EN ISO 15913:2012 
68.5. Benzo(a)piren SM SR EN ISO 17993:2012 
68.6. Benzo(g,h,i)perilen SM SR EN ISO 17993:2012 
68.7. Benzen SM SR ISO 11423-2:2012 
68.8. Difenileter bromurat SM SR EN ISO 22032:2012 
68.9. Tetraclorură de carbon SM SR EN ISO 10301:2012 
68.10. Cloroalcani, C10-13 SM SR EN ISO 15680:2012 
68.11. Clordan SM SR EN ISO 6468:2007 
68.12. Clordecon SM SR EN ISO 15680:2012 
68.13. Clorfenvinfos SM SR EN 12918:2012 
68.14. Clorpirifos SM SR EN 12918:2012 
68.15. Cipermetrin SM SR EN ISO 10695:2012 
68.16. Di-(2-etilhexil) ftalat (DEHP) SM SR EN ISO 18856:2012 
68.17. 1,2 - Dicloretan SM SR EN ISO 10301:2012 
68.18. 1,2 - Dicloreten SM SR EN ISO 10301:2012 
68.19. Diclormetan SM SR EN ISO 10301:2012 
68.20. Diclorvos SM SR EN 12918:2012 
68.21. Diclor-Difenil-Tricloretan (DDT) SM SR EN ISO 6468:2007 
68.22. Diuron SM SR EN ISO 11369:2012 
68.23. Pesticide ciclodiene (aldrină, dieldrină, 

endrină şi izodrină) 
SM SR EN ISO 6468:2007 

68.24. Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA) SM SR EN ISO 16588:2012 
68.25. Endosulfan SM SR EN ISO 6468:2007 
68.26. Etilbenzen SM SR ISO 11423-2:2012 
68.27. Fluoranten SM SR EN ISO 17993:2012 
68.28. Heptaclor SM SR EN ISO 6468:2007 
68.29. Hexaclorobenzen SM SR EN ISO 6468:2007 
68.30. Hexaclorbutadienă SM SR EN ISO 10301:2012 
68.31. Hexaclorciclohexan SM SR EN ISO 6468:2007 
68.32. Hexabromociclododecan SM SR EN ISO 6468:2007 
68.33. Heptaclor şi epoxidul de heptaclor SM SR EN ISO 6468:2007 
68.34. Indeno (1,2,3-c, d)-piren SM SR EN ISO 17993:2012 
68.35. Izoproturon SM SR EN ISO 11369:2012 
68.36. Naftalină SM SR EN ISO 15680:2012 

SM SR EN ISO 17993:2012 
68.37. Nonilfenoli SM SR EN ISO 18857 – 1:2012 



54 
 

 

68.38. Octilfenoli SM SR EN ISO 18857 – 1:2012 
68.39. Bifenil  policlorid (PCB) SM SR EN ISO 6468:2007 
68.40. Centaclorbenzen SM SR EN ISO 6468:2007 
68.41. Pentaclorfenol SM SR EN 12673:2012 
68.42. Simazin SM SR EN ISO 10695:2012 
68.43. Terbutrin SM SR EN ISO 10695:2012 
68.44. Tetracloretilenă SM SR EN ISO 10301:2012 
68.45. Compuşi tributilstanici (expr. ca 

Tributilstaniu - cation, TBT) 
SM SR EN ISO 17353:2012 

68.46. Triclorbenzen SM SR EN ISO 6468:2007 
68.47. Tricloretilenă SM SR EN ISO 10301:2012 
68.48. Triclormetan SM SR EN ISO 10301:2012 
68.49. Trifluralin SM SR EN ISO 10695:2012 
 

O metodă alternativă pentru un (parametru) poluant poate fi aplicată în 
cazul în care este demonstrată echivalenţa acesteia. Drept cerinţă minimă, o 
metodă de analiză este considerată ca fiind echivalentă cu metoda standard dacă 
limita sa de cantitate (LOQ) nu este mai mare decît LOQ a metodei standard, iar 
incertitudinea sa extinsă este mai mică decît incertitudinea extinsă a metodei 
standard. 

 

IV.  Asigurarea calităţii de monitorizare 
Pentru automonitorizarea şi monitorizarea externă se  utilizează  un sistem 

analitic de asigurare a calităţii, documentat de un manual de asigurare a calităţii 
conform standardelor naționale (cerinţe generale pentru competenţa 
laboratoarelor de testare şi etalonare şi ghid de verificare a calităţii analitice 
pentru analizele chimice şi fizico-chimice ale apei).  

Respectarea permanentă a determinărilor prevăzute în manualul de 
asigurare a calităţii trebuie să fie documentată. 
 

V. Frecvenţe minime de automonitorizare 
În cazul în care debitul maxim admisibil al apei uzate de deversare (Fd, max) 

prevăzut în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei este mai mare de 
50 m³/zi, măsurarea şi înregistrarea debitului apelor uzate se efectuează în mod 
continuu. 

Pentru un debit maxim admisibil al apei uzate de deversare (Fd, max) 
prevăzut în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, măsurarea şi 
înregistrarea se efectuează o dată pe zi, în perioadele de debit ridicat de ape 
uzate. 

Măsurarea şi înregistrarea pH-ului şi a temperaturii se efectuează în mod 
continuu. 

În funcție de debitul maxim admisibil al apei uzate de deversare (Fd, max) 
prevăzut în autorizaţie, se aplică frecvenţele minime pe an de auto-monitorizare 
prezentate în tabelul 14. 
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Tabelul 14 
 

Parametrul (poluantul) Fd,max nu mai 
mare de 100 

m³/zi 

Fd,max mai mare de 100 
m³/zi dar nu mai mare de 

1000 m³/zi 

Fd,max mai 
mare de 1000 

m³/zi 
1.  MSS TOT 36 72 108 
2.  Alte metale decît nr.3 60 120 180 
3.  As, Cd, Hg, Ni, Pb, Se, Sr, 
Tl 

120 180 240 

4.  Clor (liber şi total), ClO2, 
cianură (liberă şi totală), 
fluorură, sulfură, sulfit, sulfat şi 
alte substanţe sau grupe de 
substanţe unice anorganice 

60 120 180 

5.  NH4 – N, NO2 – N, NO3-N 60 
90(*) 

120 
180(*) 

180 
365(*) 

6.  TNb, Ptot, CBO5 52 52 52 
7.  COT, CCO 90 180 365 
8.  AOX, indicele 
hidrocarburilor petroliere, 
POX, indicele de fenol, 
BTX(E), alte substanţe 
organice sau grupuri de 
substanţe, cu excepţia celor 
prevăzute în anexa B 1 nr. 71 

60 120 180 

9.  Substanţe sau grupuri de 
substanţe organice periculoase 
în conformitate cu anexa B 1 
nr. 71 

120 180 240 

(*) Frecvenţa pentru NH4-N în cazul în care este aplicat un proces de 
tratare biologică.” 
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    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16 
    LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270 
    LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145 
    LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14 
    LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493 
    LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15 
    LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247 
    LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222 
    LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13 
    LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586 
    LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12 
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12 
    LP42 din 17.03.11, MO46-52/01.04.11 art.107 
    HCC5 din 18.02.11, MO34-36/04.03.11 art.7; în vigoare 18.02.11 
    LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 10.11.10 
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443 
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10 
    LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157 
    LP313-XVI din 26.12.08, MO12-15/27.01.09 art.36 
    LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576, în vigoare 01.11.08 
    LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407 
    LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376 
    LP241-XVI din 15.11.07, MO51-54/14.03.08 art.155 
    LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599 
    LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418 

LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243 
LP291-XVI din 06.10.06, MO168-169/27.10.06 art.766 
LP34-XVI din 24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312 
LP262-XVI din 27.10.05, MO157-160/25.11.05 art.784 
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06 

    Titlul legii în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376 
*Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.176. 
    Modificată şi completată prin Legile: 

1) nr.1044-XV din 08.05.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.63-64,
art.499; 

2) nr.1114-XV din 06.06.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.74,
art.616; 

3) nr.1179-XV din 28.06.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119,
art.948; 

4) nr.1265-XV din 19.07.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119,
art.954; 
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5) nr.1542-XV din 13.12.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185-
189, art.1412; 

6) nr.149-XV din 27.03.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79,
art.352; 

7) nr.203-XV din 15.05.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103,
art.440; 

8) nr.250-XV din 19.06.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149,
art.602; 

9) nr.333-XV din 24.07.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203,
art.773; 

10) nr.430-XV din 31.10.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239-242,
art.956; 

11) nr.454-XV din 14.11.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25,
art.131; 

12) nr.482-XV din 04.12.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12,
art.48; 

13) nr.87-XV din 25.03.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66,
art.348; 

14) nr.176-XV din 03.06.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111,
art.572; 

15) nr.214-XV din 24.06.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137,
art.698 

    NOTĂ: 
    În cuprinsul legii, cuvintele „suspendare temporară” se substituie cu cuvîntul „suspendare” 
prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
    Articolul 1. Destinaţia şi sfera de aplicare a prezentei 

legi 
(1) Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin

licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării 
prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru 
desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere. 

(2) Modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilităţii şi
retragere a licenţelor, de eliberare a copiilor şi duplicatelor, de ţinere a dosarelor de licenţiere 
şi a registrelor de licenţiere, controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor 
de licenţiere şi aplicarea măsurilor şi sancţiunilor respective pentru genurile de activitate pe 
piaţa financiară bancară şi nebancară sînt prevăzute de legile ce reglementează expres aceste 
genuri de activitate. 
    [Art.1 în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vogoare 10.11.10] 
    [Art.1 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    [Art.1 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418; în vigoare 
01.10.08]  
    Articolul 2. Noţiuni principale 
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 

 licenţă - act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în 
procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de 
a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

195



parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere; 
    solicitant de licenţă - persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica 
Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi 
forma juridică de organizare, precum şi persoană fizică ce poate practica unele genuri de 
activitate supuse licenţierii în temeiul unor alte acte legislative, care depune la autoritatea de 
licenţiere declaraţie şi documentele necesare eliberării licenţei; 

 titular de licenţă - persoană juridică sau fizică ce a obţinut licenţă; 
    condiţii de licenţiere - totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce 
reglementează expres activităţile licenţiate, a căror respectare este obligatorie pentru 
solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea genului respectiv de activitate; 
    licenţiere - totalitatea procedurilor de reglementare a activităţii de întreprinzător legate de 
eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţelor, 
eliberarea copiilor şi duplicatelor acestora, ţinerea dosarelor de licenţiere şi a registrelor de 
licenţe, controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere, 
adoptarea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere; 
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 
    aprobare tacită - fapt prin care se consideră că licenţa este eliberată, reperfectată dacă 
autoritatea de licenţiere nu răspunde solicitantului de licenţă la declaraţia pentru eliberarea 
licenţei, la cererea de reperfectare a licenţei în termenele şi în condiţiile prevăzute de prezenta 
lege sau de legile ce reglementează expres activităţile licenţiate;  
    registrul licenţelor - totalitatea informaţiilor cu privire la licenţele eliberate, reperfectate, 
suspendate, reînnoite şi retrase; 
    ghişeu unic - procedură prin care autoritatea de licenţiere, în colaborare cu alte autorităţi 
publice ori instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, verifică 
autenticitatea informaţiei prezentate de solicitantul/titularul de licenţă şi/sau remite actele 
recepţionate autorităţilor de specialitate pentru aprobare, în cazurile în care legislaţia prevede 
aprobarea lor, în regim on-line, prin intermediul reţelelor electronice la care are acces 
autoritatea de licenţiere, sau în alt mod stabilit de aceste autorităţi, fără implicarea în acest 
proces a solicitantului/titularului de licenţă. 
    [Art.2 noțiunea în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 

e-licenţiere – serviciu electronic de licenţiere ce oferă posibilitatea pentru solicitanţii sau
titularii de licenţă, prin intermediul unei interfeţe web, să expedieze on-line declaraţii de 
eliberare/prelungire sau cereri de reperfectare a licenţelor şi să recepţioneze electronic 
confirmarea privind aprobarea sau respingerea solicitării, procedură cu valoare juridică 
echivalentă celei prevăzute de prezenta lege; 

 [Art.2 noţiunea introdusă prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    suspendarea licenţei – privarea titularului de licenţă, pe un termen stabilit, de dreptul de a 
desfăşura un anumit gen de activitate, conform procedurii prevăzute de lege; 
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 
    retragerea licenţei – privarea titularului de licenţă de dreptul de a desfăşura un anumit gen 
de activitate, conform procedurii prevăzute de lege 
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10]  
    Articolul 3. Principiile de bază ale licenţierii 
    Principiile de bază ale licenţierii sînt: 

a) asigurarea egalităţii în drepturi şi a intereselor legitime ale tuturor întreprinderilor,
organizaţiilor, persoanelor fizice;  

b) transparenţa actelor necesare iniţierii şi/sau desfăşurării afacerii;
c) stabilirea unui mod unic de licenţiere pe teritoriul Republicii Moldova;
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d) transparenţa decizională în domeniul licenţierii;
e) previzibilitatea procesului de licenţiere;
f) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi procedurilor de

licenţiere; 
g) declararea de către solicitantul de licenţă a răspunderii sale pentru autenticitatea

documentelor prezentate autorităţii de licenţiere şi pentru respectarea condiţiilor de licenţiere 
la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţa; 
    [Art.3 lit.g) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

h) neimplicarea de către autoritatea de licenţiere a solicitantului/titularului de licenţă în
procesul de verificare, aprobare a actelor, stabilite de lege spre recepţionare, verificare sau 
aprobare, conform principiului ghişeului unic; 

i) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea de licenţiere a termenului stabilit
pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea licenţei şi în lipsa unei comunicări scrise din 
partea acesteia, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege sau de legile ce reglementează expres 
activităţile licenţiate; 
    [Art.3 lit.i) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

j) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile întreprinzătorilor
la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de licenţiere, precum şi la 
suspendarea/retragerea licenţelor.  
    [Art.3 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    Articolul 4. Criteriile de determinare a genurilor de 

activitate supuse reglementării prin   
licenţiere 

    La genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere se atribuie genurile de activitate 
care corespund unuia sau ambelor criterii indicate la lit.a) şi b), coroborate cu criteriul stabilit 
la lit.c), şi anume: 

a) implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;
b) necesitatea stabilirii condiţiilor şi cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificării

respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, 
intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului; 

c) licenţierea nu dublează alte proceduri de reglementare, stabilite de lege pentru alocarea
resurselor limitate ale statului şi/sau asigurarea respectării condiţiilor şi cerinţelor speciale 
pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului 
înconjurător şi securităţii statului. 
    [Art.4 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    Articolul 5. Politica statului în domeniul reglementării  

prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 
(1) Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

este promovată de Ministerul Economiei. 
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] 

(2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa
Ministerului Economiei, acesta îndeplineşte următoarele atribuţii: 
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] 

a) monitorizează modul de implementare a prezentei legi de către autorităţile de licenţiere şi
prezintă semestrial rapoarte în acest sens Parlamentului şi Guvernului; 

b) generalizează experienţa din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de
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întreprinzător, elaborează şi promovează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în 
domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu 
principiile stabilite în Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de 
reglementare a activităţii de întreprinzător; 

c) verifică şi avizează rapoartele privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de
acte normative ce vizează reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu 
consultarea obligatorie a sectorului privat. 

(3) Autorităţile de licenţiere, stabilite în prezenta lege, participă la promovarea politicii
statului şi îndeplinesc atribuţiile respective în domeniul reglementării prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător în limitele prevederilor prezentei legi, precum şi ale legilor ce 
reglementează expres activităţile licenţiate. 
    [Art.5 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
   [Art.5 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]  
    Articolul 6. Autorităţile de licenţiere 

(1) Autorităţile de licenţiere sînt:
a) Agenția Servicii Publice;
b) Banca Naţională a Moldovei;
c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei; 
f) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
(2) Autorităţile de licenţiere reglementează prin licenţiere genurile de activitate conform

competenţelor stabilite la art.8. 
    [Art.6 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  

    [Art.6 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418] 
    [Art.6 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784] 
    Articolul 7. Agenția Servicii Publice

(1) Agenţia Servicii Publice este o instituție publică fondată de Guvern, care își desfășoară
activitatea în modul stabilit de Guvern.
   [Art.7 al.(1) în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

    [Art.7 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] 

(2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Agenției,

aceasta îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, reia valabilitatea licenţelor, eliberează copii şi

duplicate ale acestora, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, 
recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor; 
    [Art.7 al.(2), lit.a) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 
    a1) eliberează, prelungeşte şi reperfectează licenţele prin serviciul e-licenţiere; 
    [Art.7 al.(2), lit.a1) introdusă prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

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

c) asigură verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere în baza declaraţiei
pentru eliberarea licenţei şi a documentelor anexate, dacă legile care reglementează activitatea 
pentru care se solicită licenţa nu stabilesc expres verificarea încadrării solicitantului în 
condiţiile de licenţiere la faţa locului; 
    [Art.7 al.(2), lit.c) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 

10.11.10] 
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d) emite prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
[Art.7 al.(2), lit.d) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
e) ţine dosarele de licenţiere, inclusiv recepţionate prin intermediul serviciului e-licenţiere,

şi registrul de licenţiere; 
    [Art.7 al.(2), lit.e) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    e1) gestionează şi asigură funcţionalitatea serviciului e-licenţiere; 
    [Art.7 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    e2) suspendă  eliberarea, prelungirea şi reperfectarea licenţelor prin intermediul serviciului e-
licenţiere în cazurile în care: 

– serviciul respectiv este nefuncțional;
– în sistemul informațional al serviciului respectiv au fost depistate date eronate;
– se constată o tentativă de manipulare tendențioasă a serviciului e-licenţiere;
[Art.7 al.(2), lit.e2) introdusă prin LP296 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.34]

f) comandă şi păstrează formularele de licenţă;
[Art.7 al.(2), lit.f) abrogată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; învigoare 10.11.10]

g) generalizează experienţa din domeniul de competenţă şi prezintă Ministerului Economiei
propunerile respective; 
    [Art.7 al.(2), lit.g) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

 [Art.7 al.(2), lit.g) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] 
h) prezintă Ministerului Economiei dări de seamă anuale privind activitatea sa în domeniul reglementării

prin licențiere a activității de întreprinzător
 [Art.7 al.(2), lit.h) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

[Art.7 al.(2), lit.h) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; învigoare 10.11.10]
 [Art.7 al.(2), lit.h) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443] 

(3) Deciziile Agenției pot fi contestate în instanţa judecătorească.

[Art.7 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    Articolul 8. Genurile de activitate supuse reglementării  

prin licenţiere 
(1) Se supun reglementării prin licenţiere următoarele genuri de activitate:
a) de către Agenția Servicii Publice:

1) activitatea de audit;
2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.3) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 

4) activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.5) abrogat prin LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5]
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în

vigoare 13.01.12] 
6) importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei

alcoolice şi/sau a berii importate; 
   7 ) fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor 
obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 
57/2006, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, 
cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în 
sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni;
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.7)  în redacția LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în 
vigoare 30.05.17]
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.7) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 
11.02.13]

8) importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului;
fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a 
tutunului fermentat; 
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9) activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii
desfăşurate de serviciul veterinar de stat);   
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.10) abrogat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577] 
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.10) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

11) transportul rutier contra cost;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.11) în redacția LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270]
111) activitatea de autogară;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.111) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
12) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi

reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări; 
13) construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico-

edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;  
14) extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale

potabile; 
15) activitatea topogeodezică şi/sau cartografică;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.15) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
16) colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi

deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare 
prelucrată;  

17) importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi
materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj;  
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.18) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 

19) activitatea particulară de detectiv sau de pază;
20) montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de

stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în 
caz de incendiu; 

21) producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi
muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă; 

22) producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor
explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil; 
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.22) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

23) producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea
articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” 
cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională; 
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.23) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

24) importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice
şi tehnice de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a 
informaţiei; prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei 
(cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); 

25) activitatea farmaceutică;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.25) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
26) importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor

medicale şi/sau a opticii; 
    [Art.8 al.(1), lit.a) pct.26) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

27) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.27) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
28) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate,

activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care 
prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de 
timp, în perioada vacanţei de vară; 

 [Art.8 al.(1), lit.a) pct.28) modificat prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 
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art.586] 
29) activitatea de turism;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.30) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
31) activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic;
32) activitatea de broker vamal;
321) activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier;
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.321) introdus prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449;

în vigoare 25.01.15] 
b) de către Banca Naţională a Moldovei:
322) activitatea în domeniul jocurilor de noroc: întreținerea cazinourilor;

[Art.8 al.(1), lit.a) pct.322) introdus prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17
art.284]
33) activitatea băncilor;
[Art.8 al.(1), lit.b) pct.33) în redacția LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
331) activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile);
[Art.8 al.(1), lit.b) pct.331) introdus prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
332) activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile

emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale; 
    [Art.8 al.(1), lit.b) pct.332) introdus prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]   

333) activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă
electronică; 
    [Art.8 al.(1), lit.b) pct.333) introdus prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247] 

c) de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare:
34) activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
35) activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii;
36) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut;
37) activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare;
38) activitatea birourilor istoriilor de credit;
d) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
39) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a

gazului lichefiat la staţiile de alimentare; 
391) producerea combustibilului regenerabil;
[Art.8 al.(1), lit.d) pct.391) introdus prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]
40) producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei

electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; 
furnizarea energiei electrice; 
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.40) în redacția LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439] 

41) producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale;
stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate 
pentru vehicule la stațiile de alimentare; 
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.41) în redacția LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439] 

411) furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de
regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună; 
    [Art.8 al.(1), lit.d) pct.411) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 

412) producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice;
[Art.8 al.(1), lit.d) pct.412) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
e) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi

Tehnologia Informaţiei: 
42) utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul

furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;  
43) serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor

informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program; 
f) de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
44) activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică
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terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre. 
[Art.8 al.(1), lit.g) abrogată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
[Art.8 al.(1), lit.a) pct.45) abrogat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 
art.284]
[Art.8 al.(1), lit.g) introdusă prin LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5]
[Art.8 al.(1) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare

10.11.10] 
 [Art.8 al.(1) modificat prin LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576; în 

vigoare 01.11.08] 
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP241-XVI din 15.11.07, MO51-54/14.03.08 art.155; în vigoare 
14.09.08] 

(2) Genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte
administrative cu efect similar, cu excepţia autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru 
confirmarea unor cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect.  

(21) Licenţa pentru comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de
baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe 
teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pentru 
exportul acestora se eliberează pe bază de concurs, conform regulamentului aprobat de 
Guvern. 

    [Art.8 al.(21) introdus prin LP313-XVI din 26.12.08, MO12-15/27.01.09 art.36] 
(22) Licenţa pentru activităţile indicate la alin. (1) lit. a) pct. 12), 13), 26) și 27) se eliberează

cu avizarea pozitivă a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 
Radiologice. 
    [Art.8 al.(22) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.8 al.(22) introdus prin LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493] 

(3) Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este posibilă
numai prin modificarea şi completarea listei genurilor de activitate supuse reglementării prin 
licenţiere, stabilite la alin.(1). 

(4) Condiţiile de licenţiere, lista documentelor ce se anexează la declaraţia de
eliberare/prelungire a licenţei, temeiurile de suspendare şi retragere a licenţei pentru activitatea 
de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd 
componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în 
perioada vacanţei de vară, sînt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege. 
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.8 al.(4) introdus prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586] 

(5) Nu se supune reglementării prin licențiere comercializarea de către organul fiscal a
bunurilor sechestrate. 
    [Art.8 introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 
01.07.16] 
    [Art.8 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    [Art.8 modificat prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]  
    [Art.8 modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243] 
    [Art.8 modificat prin LP34 din 24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312] 
    [Art.8 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784] 
    [Art.8 modidficat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]  

 Articolul 9. Conţinutul licenţei 
(1) Formularele de licenţă sînt documente de strictă evidenţă. Formularele tipizate au serie şi

numerotare continuă. Tipul formularului de licenţă şi al anexei la aceasta se aprobă de Guvern. 
(2) Licenţa conţine:
a) denumirea autorităţii de licenţiere;
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b) seria, numărul şi data eliberării/prelungirii licenţei;
[Art.9 al.(2), lit.b) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în

vigoare 10.11.10] 
c) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă

întreprindere sau organizaţie, persoană juridică sau fizică ori numele, prenumele şi adresa 
titularului de licenţă persoană fizică;  

d) data adoptării deciziei de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei, IDNO al
întreprinderii sau al organizaţiei ori seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP al 
persoanei fizice; 
    [Art.9 al.(2), lit.d) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.9 al.(2), lit.d) în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  

e) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;
f) termenul de valabilitate a licenţei;
g) semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată

prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi. 
    [Art.9 al.(2), lit.g) modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 

(3) Anexa la licență este parte integrantă a acesteia și conține toate condițiile de licențiere,
precum și lista filialelor și subdiviziunilor separate ale titularului de licență la care va fi 
efectuată activitatea pe baza licenței obținute, lista specialiștilor angajați (art. 8 alin. (1) lit. a) 
pct. 1), 2), 9)–11), 15), 19), 20), 22)–29) și 321)), lista utilajului de joc (art. 8 alin. (1) lit. a) 
pct. 5)), lista unităților de transport (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 11) și 321)), lista produselor (art. 
8 alin. (1) lit. a) pct. 8)), procesele tehnologice sau comerciale (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 7) și 
25)), lista lucrărilor/serviciilor prestate (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 4), 12), 13), 19), 25), 27) și 
321)). 
    [Art.9 al.(3) în redacția LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(4) Procurarea, evidenţa şi păstrarea formularelor de licenţă ţin de competenţa autorităţii de
licenţiere abilitate cu dreptul de a elibera licenţe, conform atribuţiilor stabilite la art. 8. 
    [Art.9 al.(4) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    Articolul 10. Documentele necesare pentru obţinerea 

sau prelungirea licenţei 
    [Art.10 titlul modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(1) Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana
împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea de licenţiere respectivă 
personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document 
electronic cu semnătură digitală, sau prin intermediul serviciului e-licenţiere) o declaraţie de 
modelul stabilit de această autoritate, semnată olograf sau digital de persoana care depune 
declaraţia, ce conţine:  
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei
ori numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice; 

b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă
intenţionează să obţină licenţă sau să o prelungească; 
    [Art.10 al.(1), lit.b) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 

c) asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru
respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită 
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licenţă şi pentru autenticitatea documentelor prezentate. 
    [Art.10 al.(1), lit.c) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

(2) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează:
a) copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de

identitate al persoanei fizice; 
    [Art.10 al.(2), lit.a) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

b) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce
reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în 
original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere) sau în copii, inclusiv pe 
suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite spre 
verificare prin procedura ghişeului unic. 
    [Art.10 al.(2), lit.b) modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.10 al.(2), lit.b) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 

(21) La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită
actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei. 
    [Art.10 al.(21) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(22) Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului e-
licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta 
sau persoana fizică, în regim on-line, va accesa site-ul www.servicii.gov.md. 
    [Art.10 al.(22) introdus prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

(3) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute de prezentul articol se interzice.
(4) Documentele se depun în original sau în copie. Datele din documentele şi informaţiile

depuse se verifică prin procedura ghişeului unic. 
(5) Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la ea se

înregistrează conform borderoului, a cărui copie se expediază (se înmînează) solicitantului de 
licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării declaraţiei, autentificată prin semnătura 
persoanei responsabile a autorităţii de licenţiere. 
    [Art.10 al.(5) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(51) Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei, depusă prin intermediul serviciului e-
licenţiere, este confirmată de borderoul expediat solicitantului/ titularului prin poşta 
electronică, ce va conţine numărul şi data înregistrării acesteia. 
    [Art.10 al.(51) introdus prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

(6) Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul
serviciului e-licenţiere, nu se înregistrează în cazul în care: 
    [Art.10 al.(6) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.10 al.(6) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are împuternicirile necesare;
[Art.10 al.(6), lit.a) modificată prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.
(7) Despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv

depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, solicitantul/titularul de licenţă este informat în 
scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului. 
    [Art.10 al.(7) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.10 al.(7) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(8) După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării declaraţiei pentru
eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, 
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solicitantul/titularul de licenţă poate depune o nouă declaraţie,  inclusiv prin intermediul 
serviciului e-licenţiere, care se examinează în modul stabilit. 
    [Art.10 al.(8) în redacția LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.10 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    Articolul 11. Decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei  

sau privind respingerea declaraţiei pentru   
eliberarea licenţei 

(1) Autoritatea de licenţiere, în baza declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi
documentelor anexate, adoptă decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei sau privind 
respingerea declaraţiei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.  

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazurile expres stabilite de legile care
reglementează activitatea licenţiată respectivă, poate fi stabilit un termen mai mare pentru 
adoptarea de către autoritatea de licenţiere a deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei sau 
privind respingerea declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei. 

(3) Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei se comunică
solicitantului cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. 

(4) Temei pentru respingerea declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei este
depistarea de către autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în documentele prezentate de 
către solicitantul de licenţă. 

(5) În caz de respingere a declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, solicitantul poate
depune o nouă declaraţie după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru 
respingerea declaraţiei precedente. 

(6) Licenţa se consideră eliberată dacă autoritatea de licenţiere nu răspunde solicitantului de
licenţă în termenele prevăzute de lege. După expirarea termenului cumulativ stabilit pentru 
înştiinţarea despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, despre 
respingerea acesteia sau despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei, cu 
condiţia lipsei unei comunicări scrise despre temeiurile refuzului înregistrării şi/sau respingerii 
declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, solicitantul de licenţă poate desfăşura 
activitatea pentru care a solicitat licenţa. Licenţa este eliberată/prelungită și în cazul în care 
autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare 
prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b). 
    [Art.11 al.(6) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 

(7) În cazul survenirii situaţiei prevăzute la alin.(6), autoritatea de licenţiere perfectează
licenţa în condiţiile art.14 alin.(1).  

(8) Procedura aprobării tacite, prevăzute la alin.(6), se aplică tuturor licenţelor, cu excepţia
celor emise de autorităţile de reglementare din sectorul financiar (bancar şi nebancar), în 
domeniul activităţilor care vizează regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor. 

(9) Răspunsul negativ, dat în termenele prevăzute de lege, nu echivalează cu aprobarea
tacită. 

(10) Prevederile prezentului articol sînt aplicabile şi în cazul utilizării serviciului e-
licenţiere. 
    [Art.11 al.(10) introdus prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.11 modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    [Art.11 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
   Articolul 12. Sfera de acţiune a licenţei 

(1) Licenţele eliberate de autorităţile de licenţiere indicate în prezenta lege sînt valabile pe
întreg teritoriul Republicii Moldova dacă legile care reglementează activitatea licenţiată 
respectivă nu prevăd limitări teritoriale. 

(2) Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei în conformitate
cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
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(3) Licenţele eliberate de autorităţile de licenţiere din străinătate sînt valabile şi pe teritoriul
Republicii Moldova în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova 
este parte. 
  [Art.12 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 

    Articolul 13. Termenul de valabilitate a licenţei 
(1) Pentru genurile de activitate specificate la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1), 2), 4), 9), 12)–17),

19)–29), 31)–321) și lit. e) pct. 43), licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani. 
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577] 
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270] 
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 
25.01.15] 
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a), pct. 5), 6) şi 8), licenţa se
eliberează pe un termen de un an. 
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(3) Pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) lit. a) pct.7), licenţa se eliberează pe un
termen de 3 ani, cu indicarea anuală în conţinutul acesteia a termenului pentru care s-a achitat 
taxa pentru licenţă. 
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(31) Pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 11), licența se eliberează pe
un termen de 8 ani. 
    [Art.13 al.(31) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.13 al.(31) introdus prin LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270] 
    [Art.13 al.(4) abrogat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(5) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–
38), lit. d) pct. 39)–412), lit. e) pct. 42) și lit. f) pct. 44), termenul de valabilitate a licenţei se 
stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă. 
    [Art.13 al.(5) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.13 al.(5) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10]  
    [Art.13 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]      
    [Art.13 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784] 
    Articolul 14.  Eliberarea sau prelungirea licenţei 
    [Art.14 titlul în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(1) Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, începînd cu ziua primirii
documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data 
primirii documentului, care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei, se face pe 
borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă sau pe versoul deciziei de 
eliberare/prelungire a licenţei, în cazul utilizării serviciului e-licenţiere. 
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

(2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat)
înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei, 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

206



nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea 
sau reperfectarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licenţa perfectată, 
autoritatea de licenţiere este în drept să anuleze decizia privind eliberarea/prelungirea sau 
reperfectarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă. 
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(3) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat
în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept să solicite, inclusiv prin 
intermediul serviciului e-licenţiere, prelungirea termenului de valabilitate a licenţei pe 
termenele prevăzute la art. 13, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilită conform legii, cu cel 
mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de 
ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. În acest caz, pe licenţă se va aplica 
menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. 
Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe acelaşi formular 
al licenţei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de 
valabilitate a licenţei. În cazul dat, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi 
calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind 
prelungirea valabilităţii licenţei se autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu 
semnătura conducătorului. 
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.14 al.(3) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(4) Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei
persoane. 
[Art.14 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 

(5) Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi
efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii 
autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a 
titularului de licenţă de a desfăşura activităţi pe baza licenţei obţinute. 
    [Art.14 al.(5) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(6) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă nouă subdiviziune
separată, el este obligat să depună la autoritatea de licenţiere o cerere, inclusiv prin intermediul 
serviciului e-licenţiere, de reperfectare a licenţei în vederea includerii în anexa la licenţă a unei 
noi adrese de desfăşurare a activităţii, cu solicitarea copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă, 
precum şi documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b). 
    [Art.14 al.(6) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.14 al.(6) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(7) În caz de lichidare a filialei sau a altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă care a
desfăşurat activităţi  conform licenţei obţinute, acesta depune la autoritatea de licenţiere o 
сerere, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, de reperfectare a licenţei în vederea 
excluderii adresei respective din anexa la licenţă. Modificările respective se includ în registrul 
licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost adoptată decizia 
privind reperfectarea licenţei. 
    [Art.14 al.(7) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.14 al.(7) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10]  

 Articolul 15. Reperfectarea licenţei 
(1) Temeiurile pentru reperfectarea licenţei sînt schimbarea denumirii titularului de licenţă şi

modificarea altor date ce se conţin în licenţă. 
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(2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei titularul acesteia este obligat, în
termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritate de licenţiere, inclusiv prin intermediul 
serviciului e-licenţiere, o cerere de reperfectare a licenţei împreună cu licenţa care necesită 
reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru 
verificare, cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere), ce confirmă 
modificările în cauză. 
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

(3) Autoritatea de licenţiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii, inclusiv
prin intermediul serviciului e-licenţiere, a cererii de reperfectare a licenţei şi a documentelor 
anexate la ea, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei şi o comunică solicitantului. Licenţa 
reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se 
cont de modificările indicate în cerere; totodată se eliberează copiile necesare de pe această 
licenţă. 
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.15 al.(3) în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 

(31) Licenţa se consideră reperfectată dacă autoritatea de licenţiere nu-i comunică
solicitantului de licenţă decizia în termenul prevăzut la alin.(3). După expirarea termenului de 
adoptare a deciziei privind reperfectarea licenţei şi în lipsa unei comunicări în scris privind 
respingerea cererii de reperfectare a licenţei, se consideră că licenţa a fost reperfectată. Licența 
este reperfectată și în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării 
tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării licenţei. 
     [Art.15 al.(31) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.15 al.(31) introdus prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  

(4) Termenul de valabilitate a licenţei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate
indicat în licenţa precedentă. 

(5) La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un
formular nou, autoritatea de licenţiere adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii 
licenţei precedente, introducînd modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai tîrziu 
de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. 

(6) În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei titularul acesteia îşi poate
continua activitatea în baza unui certificat eliberat de autoritatea de licenţiere. 

(7) Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit se recunoaşte ca fiind nevalabilă.
[Art.15 al.(7) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222]
(8) Temei pentru respingerea cererii privind reperfectarea licenţei este depistarea de către

autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în documentele prezentate de către titularul de 
licenţă. 
    [Art.15 al.(8) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(9) Cererea de reperfectare a licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-
licențiere, nu se înregistrează în cazul în care: 

a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are împuternicirile necesare;
b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor alin. (2).
[Art.15 al.(9) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]
(10) Despre refuzul înregistrării cererii de reperfectare a licenţei, inclusiv depuse prin

intermediul serviciului e-licenţiere, titularul de licenţă este informat în scris în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului. 
    [Art.15 al.(10) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 

(11) După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării cererii de
reperfectare a licenţei, inclusiv depuse prin intermediul serviciului e-licenţiere, titularul de 
licenţă poate depune o nouă cerere, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, care se 
examinează în modul stabilit de lege.  
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    [Art.15 al.(11) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    Articolul 16. Modificarea datelor indicate în  

documentele anexate la declaraţia 
pentru eliberarea licenţei 

    Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze autoritatea de licenţiere despre toate 
modificările datelor indicate în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea licenţei. 
Înştiinţarea se prezintă la autoritatea de licenţiere, în persoană, prin scrisoare recomandată sau 
prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală), în termen de 
10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce 
confirmă modificările în cauză. 
    [Art.16 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
  Articolul 17. Eliberarea duplicatului licenţei 

(1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea sau deteriorarea
acesteia. 

(2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare,
să depună la autoritatea de licenţiere, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă 
electronică, o cerere de eliberare a duplicatului licenţei, precum şi confirmarea publicării în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind pierderea licenţei. 
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

(3) În cazul în care licenţa este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la
autoritatea de licenţiere, împreună cu licenţa deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului 
acesteia. 

(4) Autoritatea de licenţiere este obligată să elibereze duplicatul licenţei în termen de 3 zile
lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului licenţei. 

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului licenţei nu poate depăşi termenul indicat în
licenţa pierdută sau deteriorată. 

(6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei, autoritatea de licenţiere adoptă decizia de
anulare a licenţei pierdute sau deteriorate, cu introducerea modificărilor respective în registrul 
licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. 

(7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia
îşi poate desfăşura activitatea pe baza unui certificat eliberat de autoritatea de licenţiere. 
    [Art.17 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    Articolul 18. Taxa pentru licenţă 

(1) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a)
pct. 1), 2), 4), 9)–17), 19)–29), 31)–321), lit. d) pct. 40)–412) și lit. e) pct. 43) este de 3250 lei. 
Taxa pentru eliberarea licenţei pentru unităţile farmaceutice, cu excepţia unităţilor 
farmaceutice veterinare, din localităţile rurale este de 2340 lei. Taxa pentru eliberarea licenţei 
pentru activitatea farmaceutică veterinară în localităţile rurale este de 390 de lei. Taxa pentru 
eliberarea licenţei pentru asistenţă veterinară în localităţile rurale nu se percepe. 
    [Art.18 al.(1) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 
25.01.15] 
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 
27.07.12] 
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157] 

(11) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii
declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50 la sută din 
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taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea 
în domeniul jocurilor de noroc, producţiei alcoolice, tutunului şi al produselor petroliere, 
precum şi asupra solicitanţilor de reperfectare a licenţei şi/sau de eliberare a copiilor autorizate 
de pe aceasta. 
    [Art.18 al.(11) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.18 al.(11) introdus prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(2) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a)
pct. 5), 6), 8) și lit. d) pct. 39) se achită anual conform anexei nr.1 la prezenta lege. Taxa pentru 
eliberarea licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc se achită în termenele 
prevăzute la pct.3 din nota anexei  nr.1 la prezenta lege. 
    [Art.18 al.(2) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 

 [Art.18 al.(2) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586] 
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a)
pct.7) se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la 
expirarea fiecărui an din data eliberării licenţei - conform taxei anuale stabilite în anexa nr.1 la 
prezenta lege. În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă ce confirmă dreptul 
filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a desfăşura activitatea în 
baza licenţei obţinute. 
    [Art.18 al.(3) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586] 
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    [Art.18 al.(4) abrogat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.18 al.(4) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(5) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. b)
pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–38), lit. e) pct. 42) și lit. f) pct. 44) se stabileşte prin legile care 
reglementează genul respectiv de activitate licenţiat. 
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(6) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul
extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie 
de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru 
eliberarea duplicatului licenţei – de 585 de lei. Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau 
eliberarea copiei de pe aceasta nu se percepe la includerea şi/sau excluderea unităţilor de 
transport în/din anexa la licenţă pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 
11). 
    [Art.18 al.(6) în redacția LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 
27.07.12] 
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(7) Sumele taxelor pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe
aceasta pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. a) pct. 1), 2), 4)–17), 19)–29), 
31)–322) se varsă la bugetul de stat. 

    [Art.18 al.(7) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 

 [Art.18 al.(7) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
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    [Art.18 al.(7) modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 
25.01.15] 
    [Art.18 al.(7) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(8) Sumele taxelor pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe
aceasta pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 
34)–38), lit. d) pct. 39)–412), lit. e) pct. 42), 43) și lit. f) pct. 44) se varsă la bugetul de stat sau 
la bugetele autorităţilor de licenţiere competente în conformitate cu legile care reglementează 
genul respectiv de activitate licenţiat. 
    [Art.18 al.(8) modificat prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 
    [Art.18 al.(8) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

    [Art.18 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    [Art.18 modificat prin LP34 din 24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312; pct.(7)-(10) devin 

pct.(8)-(11)] 

    [Art.18 modificat prin LP291-XVI din 06.10.06, MO168-169/27.10.06 art.766] 
    [Art.18 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784] 

    [Art.18 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 
01.01.06]   

    
    Articolul 20. Suspendarea temporară şi reluarea 

valabilităţii licenţei 
    [Art.20 titlul în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(1) Licenţa poate fi suspendată temporar în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.  
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(2) Drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege pentru suspendarea temporară 
a licenţei servesc: 
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 

    Статья 19. Контроль в сфере лицензирования
    (1) Лицензирующему органу вменяется в обязанность проверять соблюдение лицензионных 
условий осуществления деятельности, на которую им выдаются/продлеваются лицензии.
    [Ст.19 ч.(1) изменена ЗП176 от 15.07.10, МО141-144/10.08.10 ст.499; в силу с 10.11.10]
    (2) При проверке соблюдения лицензионных условий лицензирующий орган руководствуется 
следующими принципами:
    a) законность и соблюдение установленной законом компетенции;
    b) недопущение применения санкций, не уста-новленных законом;
    c) толкование сомнений, возникающих при применении законодательства, в пользу лицензиата;
    d) осуществление затрат, необходимых для проведения проверки, за счет государства;
    e) выдача предписаний об устранении выявленных при проверке нарушений;
    f) право обжалования действий лицензирующего органа.
    (3) Государственный контроль с целью проверки соблюдения лицензионных требований и 
условий планируется, осуществляется и регистрируется в соответствии с положениями Закона о 
государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.
    [Ст.19 ч.(3) в редакции ЗП230 от 23.09.16, МО369-378/28.10.16 ст.755]
    [Ст.19 ч.(4)-(6) утратили силу согласно ЗП230 от 23.09.16, МО369-378/28.10.16 ст.755]
    [Ст.19 ч.(7) изменена ЗП176 от 15.07.10, МО141-144/10.08.10 ст.499; в силу с 10.11.10]
    [Ст.19 ч.(9)-(10) утратили силу согласно ЗП230 от 23.09.16, МО369-378/28.10.16 ст.755]
    [Ст.19 в редакции ЗП281-XVI от 14.12.07, МО102/10.06.08 ст.376]
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10.11.10] 
a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea acesteia;
[Art.20 al.(2), lit.a) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în

vigoare 10.11.10] 
b) neachitarea anuală, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă;
[Art.20 al.(2), lit.b) modificată prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în

vigoare 27.07.12] 
c) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a

duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate; 
d) desfăşurarea de către filială şi/sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a

activităţii licenţiate fără copia autorizată de pe licenţă, în cazurile cînd obligativitatea obţinerii 
copiilor autorizate de pe licenţă este stabilită prin lege. 

(21) Licenţa se suspendă şi în alte cazuri prevăzute expres de legile care reglementează genul
de activitate licenţiat. 
    [Art.20 al.(21) introdus prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439] 

(3) Decizia privind suspendarea temporară a licenţei se aduce la cunoştinţă titularului de
licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei. Termenul de suspendare a licenţei 
nu poate depăşi 2 luni, dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu 
prevăd altfel.  
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(4) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea de licenţiere despre
înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea temporară a licenţei. 
    [Art.20 al.(4) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(5) Decizia privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de autoritatea de licenţiere în
temeiul cererii titularului de licenţă pentru circumstanţa prevăzută la alin. (2) lit. a) sau al 
hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare a acesteia, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data primirii cererii titularului de licenţă sau a înştiinţării instanţei de judecată. 
Decizia se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
adoptării acesteia. 
    [Art.20 al.(5) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Art.20 al.(5) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 

(6) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de sistare temporară a
acesteia. 
    [Art.20 al.(6) modificat prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în vigoare 
10.11.10] 
    [Art.20 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    [Art.20 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418]  
    Articolul 21.Retragerea licenţei  

(1) Licenţa poate fi retrasă în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de
bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.  

(2) Drept temei pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii licenţei
servesc: 

a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere;
d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în

scopul desfăşurării genului de activitate licenţiat;  
e) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea temporară
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a  licenţei; 
    [Art.21 al.(2), lit.e) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 

f) nerespectarea a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de
condiţiile de licenţiere; 
    [Art.21 al.(2), lit.f) în redacţia LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 

g) neachitarea lunară şi trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.
[Art.21 al.(2), lit.g) introdusă prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în

vigoare 27.07.12] 
(3) Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legile ce reglementează genul de

activitate licenţiat. 
(4) Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei se înscrie în

registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.  
(5) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
(6) Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării

deciziei de retragere a licenţei, să depună la autoritatea de licenţiere licenţa retrasă. 
    [Art.21 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376] 
    [Art.21 modificat prin LP262 din 27.10.05, MO157/25.11.05 art.784] 

 Articolul 22. Lucrările de secretariat în domeniul 
licenţierii 

(1) Autoritatea de licenţiere formează un dosar de licenţiere pentru fiecare întreprindere,
organizaţie, persoană fizică care a depus declaraţia, inclusiv prin intermediul serviciului e-
licenţiere, pentru eliberarea licenţei, iar pe fiecare gen de activitate licenţiat se ţine registrul de 
evidenţă a declaraţiilor şi a licenţelor eliberate. 
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 

(2) În dosarul de licenţiere se păstrează toate documentele primite de la titularul de licenţă,
precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile autorităţii de licenţiere, ce se referă la acesta. 

(3) Registrul de evidenţă a declaraţiilor şi licenţelor eliberate conţine datele despre
solicitantul de licenţă, data primirii documentelor, data şi numărul deciziilor adoptate de 
autoritatea de licenţiere, data eliberării licenţei şi semnătura persoanei care a primit licenţa. 

(4) Autoritatea de licenţiere formează şi ţine registrul de licenţiere, separat, pentru fiecare
gen de activitate licenţiat. 

(5) În registrul de licenţiere se indică:
a) datele despre titularul de licenţă;
b) genul de activitate licenţiat;
c) data şi numărul deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei;
[Art.22 al.(5), lit.c) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în

vigoare 10.11.10] 
d) seria, numărul şi data eliberării licenţei;
e) termenul de valabilitate a licenţei;
f) informaţia privind reperfectarea licenţei, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe aceasta;
g) temeiurile, data şi numărul prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile

de licenţiere; 
h) temeiurile, data şi numărul deciziei privind suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii

licenţei; 
    [Art.22 al.(5), lit.h) modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499; în 
vigoare 10.11.10] 

i) temeiurile, data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei;
j) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea licenţei ca fiind nevalabilă.
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(6) Informaţia cuprinsă în registrele de licenţiere este transparentă şi accesibilă prin Internet.
[Art.22 în redacţia LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
Articolul 23. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere

cu prezenta lege; 
    va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege; 
    va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor 
normative care contravin prezentei legi; 
    va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi. 

(3) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră valabile pînă
la expirarea termenului acestora. 

(31) Licența pentru  genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1)  lit. a) pct. 111) se eliberează
începînd cu 1 ianuarie 2018. 
    [Art.23 al.(31) introdus prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419] 

(4) Licenţele pentru efectuarea genurilor de activitate neprevăzute în prezenta lege se
declară ca fiind nevalabile. 

(5) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.332-XIV din 26 martie 1999
privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate se abrogă. 

(6) Provizoriu, pînă la 31 decembrie 2003, data liberalizării complete a pieţei serviciilor de
telecomunicaţie, serviciile de telefonie fixă locală, prevăzute la art.8 alin.(1) pct.51), vor fi 
prestate de operatori în toate zonele ţării, cu excepţia municipiului Chişinău şi a centrelor 
raionale, rezervate operatorului naţional de telecomunicaţii - Societatea pe Acţiuni 
"Moldtelecom".  

(7) Guvernul va revizui condiţiile de licenţiere şi lista documentelor suplimentare necesare
pentru obţinerea licenţelor la genurile de activitate care au fost modificate. 

(8) Licenţele pentru transportul energiei electrice, pentru furnizarea energiei electrice la
tarife reglementate, pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate, pentru 
furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife 
nereglementate, eliberate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire 
la energia electrică şi a Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, se consideră 
valabile pînă la expirarea termenului acestora. 
    [Art.23 al.(8) introdus prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439] 

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC 

    Chişinău, 30 iulie 2001. 
    Nr. 451-XV. 

    anexa nr.1 
    [Anexa nr.1 modificată prin LP292 din 16.12.16, MO2-8/06.01.17 art.5] 
    [Anexa nr.1 modificată prin LP127 din 09.06.16, MO193-203/08.07.16 art.419]  
    [Anexa nr.1 modificată prin LP26 din 13.03.14, MO92-98/18.04.14 art.222] 
    [Anexa nr.1 modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 
11.02.13] 
    [Anexa devine anexa nr.1 prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586] 
    [Anexa modificată prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514]  
    [Anexa modificată prin HCC5 din 18.02.11, MO34-36/04.03.11 art.7; în vigoare 18.02.11] 
    [Anexa modificată prin LP42 din 17.03.11, MO46-52/01.04.11 art.107]  
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    [Anexa modificată prin LP176 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.499]  
    [Anexa modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609] 
    [Anexa modificată prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]  
    [Anexa modificată prin LP262-XVI din 27.10.05, MO157-160/25.11.05 art.784]  
    [Anexa modificată prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611] 

 Anexa nr.1  

Taxa pentru licenţă pentru anumite genuri de activitate 

Genul de activitate Cuantumul taxei, 
în lei 

1. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc:

e) întreţinerea
cazinourilor

600000 lei pentru fiecare masă de 
joc 
130000 lei pentru fiecare unitate 
de exploatare a meselor  de ruletă 

2. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a
producţiei alcoolice şi a berii:

a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic rafinat 52000 

b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi băuturilor pe bază de vin

26000 

c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii 26000 

3. Importul şi comercializarea angro a alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice
şi a berii importate:

a) importul alcoolului etilic 52000 

b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate 52000 

c) importul şi comercializarea angro a berii Importate 52000 

4. Importul şi comercializarea angro a articolelor din tutun; importul şi
prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului
fermentat:

a) importul articolelor din tutun 26000 

b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea
angro a tutunului fermentat

26000 

c) fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun 26000 

d) comercializarea angro a articolelor din tutun 26000 

5. Importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei,
motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare:

a) importul şi comercializarea angro a benzinei şi motorinei 260000 

b) importul şi comercializarea angro a gazului lichefiat 260000 

c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei la staţiile de
alimentare, pentru fiecare staţie amplasată:

- în municipii, centre raionale, oraşe, de-a lungul drumurilor naţionale 26000 

- în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia drumurilor
naţionale

13000 

d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare,
pentru fiecare staţie

13000  

Notă:  
1. În cazul majorării numărului de automate de joc cu cîştiguri băneşti sau de mese de joc

existente la momentul eliberării licenţei, taxa pentru eliberarea a licenţei pentru activitatea în 
domeniul jocurilor de noroc se va stabili în funcţie de numărul de zile calendaristice rămase pînă 
la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.  
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2. Taxa pentru eliberareaa licenţei reperfectate pentru activitatea legată de jocurile de
noroc şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în mărime de 3600 lei, iar de eliberare a duplicatului 
licenţei – în mărime de 16000 lei. 

3.Taxa pentru eliberareaa licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc
(exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, desfăşurarea loteriilor momentane şi 
întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în rate egale, pînă la începutul fiecărui 
trimestru de gestiune. Taxa pentru eliberareaa licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor 
de noroc (depunerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură şi organizarea loteriilor 
cifrice) se achită lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare.  

4. Taxa anuală pentru licenţă la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere
(pentru fiecare staţie) poate fi achitată trimestrial, în rate egale. 

5. În cazul micşorării numărului de automate de joc cu cîstiguri băneşti sau de mese de joc
la momentul reperfectării licenţei, taxa pentru licenţă se va recalcula în funcţie de numărul de 
zile rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.  

6. În cazul suspendării temporare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de
noroc, la cererea titularului acesteia taxa pentru licenţă se va recalcula din ziua calendaristică în 
care a fost adoptată decizia privind suspendarea temporară a licenţei. 

Anexa nr. 2 

Licenţierea activităţii de încadrare/înscriere a studenţilor 
în programe de schimb educaţional-cultural 

1. Condiţiile de licenţiere pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe
de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul 
muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară: 

a) deţinerea unor spaţii (încăperi nelocative) şi dotări tehnice şi tehnologice necesare pentru
buna desfăşurare a activităţii licenţiate (computer, telefon, fax); 

b) contracte de colaborare încheiate cu intermediarii/angajatorii străini – persoane juridice
autorizate de autoritatea publică competentă din străinătate să implementeze programe de 
schimb educaţional-cultural, întocmite în conformitate cu dreptul internaţional privat şi cu 
legislaţia civilă a Republicii Moldova; 

c) existenţa următoarelor clauze minime în contractele de colaborare cu
intermediarii/angajatorii străini: 

- asigurarea medicală (durata ei, cine o achită şi pe teritoriul cărui stat);
- asigurarea pentru accidente de muncă;
- compensarea daunelor şi prejudiciilor produse prin accidentele de muncă;
- transportul accidentatului sau al defunctului în ţară;
- expedierea actelor constatatoare ale accidentelor de muncă la misiunile diplomatice şi

oficiile consulare ale Republicii Moldova; 
d) prestarea serviciilor de mediere a procesului de înscriere/încadrare în programele de

schimb educaţional-cultural doar în baza unor contracte încheiate cu participanţii la program 
(în conformitate cu contractele de colaborare menţionate la lit. b)), în care vor fi expres 
prevăzute serviciile oferite şi costurile acestora. O clauză contractuală obligatorie se va referi 
la faptul că participantul la program îşi asumă responsabilitatea de a informa autorităţile 
moldoveneşti, prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din străinătate, 
privind noul său loc de muncă şi şedere temporară; asigurarea reparării prejudiciilor suferite de 
participanţii la programe cauzate prin neonorarea clauzelor contractului de prestare a 
serviciilor de mediere, precum şi a clauzelor din alte contracte sau antecontracte, inclusiv din 
cele nenumite, încheiate cu participanţii la programe; 

e) prestarea serviciilor de mediere a participării studenţilor la programele de schimb

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

216



educaţional-cultural contra unei sume ce va include toate taxele şi plăţile aferente serviciilor 
respective; 

f) deţinerea unei pagini web funcţionale, pe care vor fi plasate şi actualizate informaţii
privind condiţiile de participare la program şi ofertele veridice privind locurile de muncă, 
datele de contact ale persoanelor responsabile ale titularului de licenţă; 

g) existenţa unui personal calificat:
- conducătorul – cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent pe teritoriul

acestei ţări, avînd studii superioare sau studii medii de specialitate, cunoscător al uneia din 
limbile de circulaţie internaţională şi fără antecedente penale nestinse; 

- angajatul – persoană cu studii superioare sau studii medii de specialitate, cunoscătoare a
uneia din limbile de circulaţie internaţională; 

h) asigurarea aducerii la cunoştinţa participanţilor la program a datelor de contact ale
intermediarului/angajatorului (sponsorului) autorizat; 

i) crearea şi gestionarea propriei baze de date prin înregistrarea tuturor participanţilor la
programe, a ofertelor veridice de locuri de muncă, precum şi a perioadei de valabilitate a 
ofertelor; 

j) asigurarea confidenţialităţii datelor personale ale participanţilor la programe şi utilizarea
acestora doar în scopuri legate de activitatea licenţiată; 

k) organizarea sesiunilor de orientare pentru participanţii la programe, cu prezentarea
informaţiei complete şi veridice privind posibilitatea de angajare în străinătate, privind 
condiţiile stipulate în ofertele angajatorului străin, condiţiile climatice şi de trai, cultura ţării de 
destinaţie; 

l) întocmirea şi ţinerea registrelor de evidenţă a persoanelor înscrise/ selectate/încadrate în
programe şi a certificatelor eliberate de instituţiile de învăţămînt superior; 

m) transmiterea lunară, pe adresa Camerei de Licenţiere şi a Ministerului Afacerilor Interne
(în format electronic sau pe suport de hîrtie), a listelor participanţilor înscrişi/încadraţi în 
programe, cu indicarea, pentru fiecare participant, a perioadei de valabilitate a ofertei de 
muncă acceptate şi a locului de şedere a acestuia, în baza Regulamentului cu privire la 
mobilitatea studenţilor încadraţi în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd 
componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în 
perioada vacanţei de vară, elaborat de Ministerul Educaţiei şi aprobat prin hotărîre de Guvern; 

n) încadrarea/înscrierea în programe doar a persoanelor ce întrunesc următoarele condiţii:
- student la învăţămîntul de zi, fapt confirmat prin certificatul eliberat de instituţia de

învăţămînt superior; 
- cunoaşterea suficient de bună (la nivel de conversaţie) a limbii ţării în care urmează să fie

încadrat în muncă, fapt confirmat de întocmirea fişei test de cunoaştere a limbii; 
o) asigurarea participanţilor la programe, în proporţie de 100%, cu locuri de muncă anterior

plecării din ţară. 
2. Lista documentelor suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din

prezenta lege care se anexează la declaraţia de eliberare a licenţei: 
a) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau a contractului de locaţiune a

imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată; 
b) copia contractului de colaborare încheiat cu intermediarul/angajatorul străin;
c) copia documentului ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului străin de a derula

activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care 
prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de 
timp, în perioada vacanţei de vară, legalizat în modul stabilit; 

d) proiectul contractului de prestare a serviciilor de mediere;
e) copiile diplomelor de studii superioare sau studii medii de specialitate ale conducătorului

şi angajaţilor; 
f) copiile buletinelor de identitate ale conducătorului şi angajaţilor;
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g) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului privind lipsa antecedentelor penale.
3. Suspendarea temporară a licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în

programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în 
cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară. 
    3.1. Licenţa poate fi suspendată temporar în conformitate cu Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 
2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 
    3.2. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de suspendare a licenţei servesc: 

a) expirarea termenului documentului eliberat de autoritatea publică competentă, ce
confirmă dreptul intermediarului/angajatorului (sponsorului) străin de a implementa programe 
de schimb educaţional-cultural, legalizat în modul stabilit, şi/sau a termenului contractului de 
colaborare cu intermediarul/angajatorul (sponsorul) din ţara de destinaţie; 

b) netransmiterea lunară, pînă la data de 5 a următoarei luni, pe adresa Camerei de
Licenţiere, a listelor participanţilor încadraţi în programe, conform condiţiilor de licenţiere; 

c) în alte situaţii prevăzute de art. 20 din prezenta lege.
4. Retragerea licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de

schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii 
pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară. 
    4.1. Licenţa poate fi retrasă în conformitate cu Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu 
privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 
    4.2. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de retragere a licenţei servesc: 

a) existenţa unei sentinţe definitive a instanţei de judecată privind condamnarea titularului
de licenţă sau a unei persoane responsabile a acestuia pentru infracţiunile de trafic de fiinţe 
umane, organizarea migraţiei ilegale sau falsul în acte publice; 

b) desfăşurarea activităţii de către titularul de licenţă în lipsa unui contract de colaborare cu
intermediarul/angajatorul (sponsorul) străin sau în baza unui contract cu termenul expirat, sau 
cu un intermediar/angajator (sponsor) străin neindicat în licenţă; 

c) desfăşurarea activităţii de către titularul de licenţă fără a avea încheiate contracte de
prestare a serviciilor de mediere cu participanţii la programe; 

d) efectuarea directă sau indirectă a publicităţii false privind ofertele de muncă în străinătate;
e) desfăşurarea activităţii la o altă adresă decît cea indicată în licenţă;
f) neexecutarea obligaţiilor de reparare a prejudiciilor cauzate participanţilor la programe

prin neonorarea obligaţiilor contractuale; 
g) repetarea uneia din situaţiile care au condus la suspendarea temporară a licenţei, cu

excepţia cazului de sistare temporară a licenţei la iniţiativa titularului de licenţă; 
h) alte cazuri prevăzute la art. 21 din prezenta lege.
4.3. Titularul licenţei retrase are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenţe după expirarea

termenului de 3 ani de la data retragerii primei licenţe. 
5. Contractul de colaborare cu intermediarul/angajatorul străin şi termenul de valabilitate al

acestuia şi al actelor permisive de rigoare vor fi indicate în anexa la licenţă. 
    [Anexa nr.2 modificată prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 
15.08.14] 

 [Anexa nr.2 introdusă prin LP127 din 08.06.12, MO177-180/24.08.12 art.586] 
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HGM191/2002 
ID intern unic:  295931  

Fişa actului juridic  

 
Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 191  
din  19.02.2002 

despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare  
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul 
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora  

de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă 

 

Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 263 
 
 
REGULAMENTULcu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor 
locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea 
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele 
de încălzire şi alimentare cu apă 
 

I.   Dispoziţii generale 
 
II.  Tipurile serviciilor prestate 
 
III. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor pentru serviciile 

locative, comunale şi necomunale 
 
IV. Plata pentru serviciile locative,comunale şi necomunale 

 
V. Modul şi termenele de achitare a plăţilor pentru  
          serviciile locative, comunale şi necomunale 

 
VI. Condiţiile de reducere a plăţii în caz de nerespectare a  
        termenelor, volumelor şi calităţii serviciilor prestate 
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VII. Cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi 
necomunale în caz de nerespectare de către furnizori a termenelor de 
prestare sau de prestare a lor la nivel nesatisfăcător 

 
Anexa nr.1 Lista lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia  

    şi gestionarea fondului de locuinţe 
 

  Anexa nr.2 Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor  
   din contul proprietarilor şi chiriaşilor de locuinţe 

 
  Anexa nr.3 Lista lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor 

locative, finanţate de la bugetele locale 
 
  Anexa nr.4 Modul de percepere a plăţilor pentru serviciile locative, 

comunale şi necomunale,  în caz de absenţă a locatarului 
   
  Anexa nr. 5 Modul de instalare în apartamente/încăperile locuibile  

în cămine şi încăperile nelocuibile în blocul locativ a contoarelor  
de evidenţă a consumului de apă potabilă şi apă caldă menajeră  
şi de achitare a apei consummate 
 

          CONTRACT – MODEL de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă 
menajeră* a apartamentelor din blocurile locative/ încăperilor 
locuibile în cămine 

 
Anexa nr.6 Condiţiile deconectării/reconectării individuale a 

apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor  
nelocuibile de la/la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră 

 
Anexa nr.7 Condiţiile deconectării/reconectării individuale 

de la/la sistemul de încălzire 
 

Anexa nr.8 CONTRACT-MODEL de alimentare cu energie termică pentru 
încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine, caselor 
individuale (în cazul cînd ele sînt dotate cu contoare de termoficare 
sau repartizatoare de costuri) 

 
Anexa nr.9 exclusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
 
Anexa nr. 10 Modalitatea de încheiere a contractelor de prestare a serviciilor  
             de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate între prestatorii de  

servicii şi consumatorii din apartamentele blocurilor locative şi 
încăperile locuibile în cămine 
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 Anexa nr.11 CONDIŢIILE Contractuale stadard pentru deservirea şi  
întreţinerea locuinţelor 

    MODIFICAT 
    HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793 
    HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687 
    HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778 
    HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414 
    HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44 
    HG1228 din 13.11.07,MO180-183/23.11.07 art.1287 
    HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057 
    HG468 din 02.05.06, MO73/12.05.06 art.507 
    HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470 
    NOTĂ: 
    În tot textul Regulamentului, cuvîntul “arendaş“ se substituie prin cuvîntul “locatar” prin 
HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44 
    Acţiunea contractelor-model din anexele nr. 5 şi 8 se extind şi asupra furnizorilor prin 
HG1339 din 16.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470 
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:  
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, 
comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile 
deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (se 
anexează).  
    2. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică, ministerele şi departamentele, autorităţile administraţiei publice 
locale în termen de trei luni vor aduce actele lor normative în conformitate cu sus-numitul 
regulament şi vor monitoriza executarea lui de către toţi furnizorii serviciilor comunale şi 
necomunale, gestionarii fondului de locuinţe şi consumatorii.  
    3. Se abrogă:  
    poziţia "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale: 
Tarifele pentru servicii ascensoare" din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de 
către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 
426);  
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 463 din 16 mai 1997 "Despre aprobarea 
Regulamentului privind modul de achitare de către populaţie a plăţii pentru serviciile locativ-
comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune" 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova" 1997, nr. 40, art. 442).  
 
    PRIM-MINISTRU  
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Vasile TARLEV 

    Contrasemnată:  
    Viceministru al economiei                                                        Elena Gorelova  
    Ministrul ecologiei, construcţiilor  
    şi dezvoltării teritoriului                                                           Gheorghe Duca  
    Ministrul justiţiei                                                                      Ion Morei 

    Chişinău, 19 februarie 2002. Nr. 191. 
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Aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 191 
din 19 februarie 2002 

REGULAMENTUL 
cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, 
comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor  
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire 
 şi alimentare cu apă 
I. Dispoziţii generale 
    1. Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi 
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării 
acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa (în continuare-
Regulamentul) a fost elaborat în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul 
locativ, Legea cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor, Legea cu privire la arendă, 
Legea condominiului în fondul locativ, altor documente normative şi stabileşte modul de 
achitare de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii de apartamente, încăperi locuibile în cămine 
şi încăperi cu altă destinaţie decît aceea de locuinţe a plăţilor pentru serviciile locative, 
comunale şi necomunale şi reglementează relaţiile contractuale între furnizorii (gestionarii) şi 
consumatorii acestor servicii. 
    Acţiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra caselor individuale în ceea ce 
priveşte deservirea tehnică a blocului locativ. 
    [Pct.1 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică: 
    proprietar - persoană fizică ori juridică sau un grup de persoane care posedă, utilizează şi 
dispun de proprietatea lor (apartament în blocul locativ, încăpere locuibilă în cămin, încăpere 
nelocuibilă în blocul locativ, precum şi de proprietatea indiviză în blocul locativ) în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 
    chiriaş - persoană fizică, căreia locuinţa i se acordă în chirie în baza unui contract de 
închiriere, încheiat cu gestionarul fondului locativ pe termen limitat sau nelimitat şi contra 
plată, în conformitate cu actele legislative în vigoare; 
    locatar - persoană fizică sau juridică ce posedă şi foloseşte, în baza contractului de 
locaţiune, o încăpere în blocul locativ sau cămin, cu altă destinaţie decît cea de locuinţe ce îi 
aparţine proprietarului; 
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    gestionar al fondului locativ - întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, 
întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a 
locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor 
privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ; 
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]  
     prestator de servicii - agent economic sau gestionar al fondului locativ care prestează sau 
distribuie consumatorilor, în baza de contract, servicii locative, comunale şi necomunale; 
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    consumator – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul 
apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, 
precum și al casei individuale) care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale 
și necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii; 
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    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
     furnizor - agentul economic care, în baza contractului încheiat cu gestionarul sau direct cu 
consumatorul, livrează energie electrică, termică, gaze, apă potabilă şi apă caldă menajeră sau 
evacuează apele uzate; 
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    casa individuală - locuinţă destinată traiului permanent, de regulă al unei familii, fiind 
constituită din una sau mai multe camere de locuit şi încăperile auxiliare respective; 
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470; al.7-
14 devin 9-16] 
    apartament - locuinţă alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, care satisfac 
cerinţele de trai permanent al unei persoane sau familii şi face parte din blocul locativ; 
    încăpere locuibilă în cămin - locuinţă constituită din una sau două camere de locuit cu dotări 
(bucătărie, toaletă, cameră de baie etc.) parţiale sau fără ele, care face parte din cămin; 
    suprafaţa încălzită a apartamentului, casei individuale - suprafaţa camerilor de locuit, 
bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.); 
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]  
    încăpere de uz comun - casa scării, subsolul şi alte încăperi auxiliare, care se află în folosinţa 
comună a tuturor locatarilor din blocul locativ; 
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    locatari provizorii - locatari care subînchiriază sau arendează casa individuală, apartamentul 
sau încăperea locuibilă în cămin (o parte din ele) pentru locuire temporară (cel puţin 15 zile); 
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]  
    încăpere nelocuibilă -  încăpere cu altă destinaţie decît de locuinţe; 
    suprafaţa casei individuale, încălzită a apartamentului  - suprafaţa camerelor de locuit, 
bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.); 
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]  
    [Pct.2 noţiunea"suprafaţa încălzită indirect" exclusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-
143/17.10.02 art.1470]  
    hotar de delimitare a reţelelor - loc în care reţelele şi instalaţiile ce aparţin consumatorului 
se racordează la reţelele furnizorului sau la sistemul de distribuţie din interiorul blocului (după 
caz); 
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    echipamente tehnice interioare - reţele inginereşti şi sisteme de distribuţie din 
interiorul  blocului (apartamente), prin care se prestează servicii; 
    [Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    apă potabilă - apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, un timp îndelungat 
fără a-i prejudicia sănătatea; 
    [Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    apă menajeră - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igieno-
sanitare;  
    [Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    consumator casnic – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul 
apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, 
precum și al casei individuale) care utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare în baza unui contract încheiat cu furnizorul/operatorul sau gestionarul fondului 
locativ, precum și servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu 
alți prestatori de servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea 
profesională. 
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
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    3. Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi 
locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ sau 
cu furnizorul/operatorul, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare. 
    Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră din interiorul blocurilor 
locative pot fi transmise, prin acordul comun al părţilor, în gestiune furnizorilor de servicii 
publice de gospodărie comunală, conform contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi 
gestionarul fondului locativ. Rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare din blocurile 
locative se transmit operatorului în condiţiile Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractelor încheiate între 
gestionarii fondului locativ şi operatori.     
    Lucrările de reparaţie capitală a blocurilor locative multietajate, cu  apartamente privatizate, 
gestionate de întreprinderile municipale, sînt finanţate din mijloacele bugetelor locale numai în 
cazul instituirii în aceste blocuri a asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate sau 
asociaţiilor de coproprietari în condominiu, în termen de o lună, după includerea blocului 
locativ respectiv în planul de reparaţie a fondului locativ al localităţii, cu încheierea ulterioară a 
contractului între asociaţie şi primărie privind efectuarea lucrărilor de reparaţie. 
    [Pct.3 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    [Pct.3 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    [Pct.3 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
II. Tipurile serviciilor prestate 
    4. Servicii locative: 
    a)  închirierea apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine din fondurile de stat 
(departamental), municipal, obştesc şi cu statut special; 
    b) darea în chirie a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine proprietate privată, de stat 
(departamentală), municipală şi obştească. 
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    5. Servicii comunale: 
    a) încălzirea caselor individuale, apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine şi 
încăperilor de uz comun din blocurile locative şi cămine; 
    [Pct.5 lit.a) în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    b) alimentarea cu apă caldă menajeră; 
    c) alimentarea cu apă potabilă; 
    d) evacuarea apelor uzate; 
    [Pct.5 lit.e)-f) excluse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057; lit.g)-i) 
devin lit.e)-g)] 
    e) transportul deşeurilor menajere solide şi lichide; 
    f) servicii ascensor; 
    g) deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente, a blocurilor căminelor 
cu încăperi locuibile; 
    h) deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului; 
    [Pct.5 lit.h) introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    i) salubrizarea locurilor de uz comun şi a terenurilor aferente blocului locativ. 
    [Pct.5 lit.i) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    6. Servicii necomunale: 
    a) reţeaua de radiodifuziune prin fire; 
    b) sistemul de televiziune prin cablu; 
    [Pct.6 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    c) servicii de telecomunicaţii; 
    d) alimentarea cu energie electrică a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine, 
locurilor de uz comun din blocurile locative şi funcţionarea ascensoarelor; 
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    e) alimentarea cu gaze naturale utilizate pentru aragaze, boilere sau instalaţiile de încălzire 
autonomă a apartamentelor; 
    [Pct. 6 lit.d) -e) introduse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    f) sistemul de semnalizare incendiară. 
    [Pct.6 lit.f) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
III. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor  
pentru serviciile locative, comunale şi necomunale 
    7. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor se efectuează în modul următor: 
    a) tarifele pentru închirierea sau arendarea apartamentelor, încăperilor locuibile din cămine 
ori încăperilor nelocuibile din blocul locativ, apa caldă menajeră, deservirea tehnică şi reparaţia 
echipamentelor tehnice din interiorul blocului, deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ 
de stat sau municipal şi utilajului, transportul deşeurilor menajere solide şi lichide, deservirea 
tehnică a ascensoarelor şi a sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune - de 
către organele administraţiei publice locale. 
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778] 
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
 
    b) tarifele pentru sursele energetice (gazele naturale, precum şi energia electrică şi serviciile 
publice de alimentare cu energie termică prin sisteme centralizate - de către Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică ; 
    [Pct.7 lit.b) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778] 
    [Pct.7 lit.b) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]  
    c) tarifele pentru serviciile de radiodifuziune prin fire - de către Agenţia Naţională de 
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică; 
    d) tarifele pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative, precum şi deservirea 
tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocurilor aflate în gestiunea 
asociaţiilor de proprietari ai apartamentelor privatizate, încăperilor locuibile în cămine, 
asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor - de 
către adunarea generală a membrilor acestora. 
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    e) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare vor fi 
reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în baza art. 7 și 35 ale 
Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare. 
    [Pct.7 lit.e) introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
IV. Plata pentru serviciile locative,comunale şi necomunale 
    8. Plata pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru 
deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente privatizate. 
    Tarifele pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru 
deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative se calculează pentru un metru pătrat de 
suprafaţă a apartamentului, încăperilor locuibile în cămine.  
    Plata pentru închirierea apartamentului şi încăperii locuibile în cămin se percepe în baza 
contractului încheiat între gestionarul acestora şi persoana - chiriaş sau locatar principal - care 
reprezintă familia sa. 
    Proprietarii apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine achită plata pentru deservirea 
tehnică şi reparaţia blocurilor locative în baza tarifului, care include toate cheltuielile pentru 
deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ, întreţinerea locurilor de uz comun, amenajarea 
şi salubrizarea terenurilor aferente. 
    Proprietarul, locatarul încăperilor nelocuibile din blocul locativ achită în mod obligatoriu 
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plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia elementelor de uz comun, salubrizarea terenului 
aferent blocului, conform tarifelor aprobate pentru bloc şi celor aprobate prin contractul 
încheiat cu gestionarul fondului locativ.  
    Lista lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia şi gestionarea fondului de 
locuinţe este specificată în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 
    Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor din contul locatarilor este 
specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament. 
    Lista lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative, finanţate de la bugetele 
locale, este specificată în anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 
    [Pct.8 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Pct.8 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    9. Modul de stabilire a volumelor de apă consumată, plata pentru apa potabilă şi evacuarea 
apelor uzate 
    Tariful pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se calculează pentru un metru cub de 
apă potabilă consumată şi un metru cub de apă uzată evacuată. 
    Plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se percepe în baza contractelor încheiate 
între furnizori (gestionari) şi consumatori - proprietarii, chiriaşii şi locatarii 
apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine sau încăperilor nelocuibile. 
    Volumul lunar al serviciilor prestate se confirmă pentru fiecare bloc locativ în parte printr-un 
act semnat de furnizor şi gestionar şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor din blocurile 
respective, care serveşte drept temei pentru evaluarea serviciilor prestate. 
    În act se indică volumul total al apei livrate consumatorilor, înregistrat de contorul blocului 
locativ, inclusiv de contoarele de evidenţă a apei, instalate în apartamente/încăperile locuibile 
în cămine şi încăperile nelocuibile, volumul stabilit pentru locatarii apartamentelor/încăperilor 
locuibile în cămine necontorizate, precum şi volumul scurgerilor de facto. 
    Volumul lunar al apei livrate populaţiei se determină în baza indicaţiilor înregistrate de 
contoarele comune, instalate la branşamentele blocurilor locative, excluzînd din indicaţiile 
contoarelor comune volumul tuturor scurgerilor. 
    Volumul de apă potabilă şi caldă menajeră, consumat lunar de către locatarii unui 
apartament din blocul locativ sau ai  unei încăperi locuibile din  cămin se determină în modul 
descris mai jos: 
    a) pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile în 
cămine - conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine şi 
prevederilor anexei nr.5 la prezentul Regulament; 
    b) pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile din 
cămine - conform indicaţiilor înregistrate de contorul blocului locativ, dar nu mai mult decît 
normele de consum prevăzute de Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit şi cele 
publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al 
Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr.5 din 31 octombrie 1996, 
nr.06.6.3.16, şi se determină prin formula: 
                 V- (Via +Var  +Vprd) 
(1) Vi = ______________________ x ni ,  în care 
                                  Nia 
    Vi - reprezintă volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de locatarii 
unui apartament, unei încăperi locuibile în cămin necontorizate, m3; 
    V - volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contorul comun al 
blocului locativ, m3; 
    Via - volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contoarele din 
apartamente/încăperile locuibile în cămine, m3; 
    Var - volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de toţi locatarii şi 
proprietarii încăperilor nelocuibile din blocul locativ, m3; 
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    Nia - numărul de locatari din apartamente/încăperile locuibile în cămine necontorizate, 
persoane; 
    ni -  numărul tuturor locatarilor apartamentului, încăperii locuibile în cămin, persoane.  
    V 

prd - volumul lunar al tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră, în m3, care 
se determină prin relaţia descrisă mai jos. 
                              Vnorm  +Nia  +n 
(2) Vprd = V - [(_________________) Via+Var],  în care 
                                       1000 
    n - reprezintă numărul zilelor în luna de calcul; 
    Vnorm - norma de apă potabilă şi apă caldă menajeră pentru 1 persoană, l/24 ore.  
    Volumele tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră se trec la pierderile 
gestionarului, conform tarifelor stabilite pentru populaţie. 
   În cazul depistării scurgerilor din vina consumatorilor, dacă pe parcursul lunii în reţelele din 
subsol sau la etajul tehnic al blocului locativ contorizat nu s-au produs scurgeri, volumele 
scurgerilor vor fi achitate de partea vinovată. Partea vinovată este consumatorul în 
apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) a căruia au fost depistate 
scurgeri sau contoare deteriorate şi alte încălcări, inclusiv cele ce au avut loc pînă la locurile în 
care sînt instalate contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine (încăperile 
nelocuibile), iar atunci cînd scurgerile s-au produs de la reţelele interne de utilizare comună - 
persoana responsabilă de exploatarea acestora. 
    Scurgerile depistate vor fi confirmate printr-un act semnat de reprezentantul gestionarului şi 
proprietarul, chiriaşul şi locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin sau încăperii 
nelocuibile. 
    În cazul scurgerilor de apă de la reţelele interne ale blocului locativ, se întocmeşte un act, 
semnat de reprezentantul gestionarului şi 2-3 locatari, iar volumul de apă potabilă scursă se 
trece la pierderile gestionarului sau furnizorului, în funcţie de deservirea reţelelor, conform 
tarifului stabilit pentru populaţie. 
 
    Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit din blocurile locative, cămine se 
atribuie la pierderile furnizorului. În plus, furnizorul este obligat să compenseze gestionarului 
pagubele cauzate de scurgerile din reţelele externe şi de tranzit (dacă acestea au avut loc). 
    Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit este calculat de reprezentantul 
furnizorului şi al gestionarului şi confirmat printr-un act, semnat de ambele părţi. În cazul în 
care furnizorul refuză să se prezinte la faţa locului pentru a fixa scurgerile sau a semna actul 
respectiv, acest act este semnat unilateral de către gestionar şi 2-3 locatari şi prezentat spre 
calculare direct furnizorului sau întreprinderii municipale "Infocom" ori altei întreprinderi 
similare. 
    Volumul apei uzate va fi acceptat la nivelul volumului de apă potabilă consumată. 
    [Pct.9 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]  
    [Pct.9 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]  
    10. Plata pentru încălzire 
    Plata pentru încălzire se calculează pentru un metru pătrat de suprafaţă încălzită a 
apartamentului/încăperii locuibile în cămin. 
    În cazul în care pe balcoane sau logii sînt instalate aparate de încălzire, la suprafaţa încălzită 
a apartamentului/încăperii locuibile în cămin se adaugă şi suprafeţele acestora, iar plata pentru 
încălzirea lor se calculează aplicîndu-se coeficientul 1,2. 
    Dacă în apartament/încăperea locuibilă în cămin au fost instalate radiatoare suplimentare sau 
secţiuni ale acestora, din care cauză este dereglată încălzirea apartamentelor conectate la 
aceeaşi coloană, plata pentru încălzirea apartamentelor cu radiatoare (secţiuni) instalate 
suplimentar se va majora conform calculului efectuat de gestionar sau furnizor, după caz, 
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reducîndu-se, respectiv, plata pentru încălzirea apartamentelor în care încălzirea a fost 
dereglată. 
    Volumul energiei termice supuse achitării de către populaţie se stabileşte conform datelor 
contoarelor termice instalate în blocurile locative, iar în lipsa lor, începînd cu 1 ianuarie 2003 şi 
pînă la finele procesului de instalare a contoarelor termice în blocurile locative - costul se 
stabileşte conform costului mediu de încălzire a 1 m2 de suprafaţă încălzită a locuinţelor tuturor 
blocurilor necontorizate ale fondului locativ. 
    Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea 
(în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi 
sigilarea contoarelor termice se efectuează din contul furnizorului.  
    În cazul în care blocul locativ este contorizat, plata lunară pentru încălzirea 
apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate Cînc se determină prin relaţia: 
  

  Q - (Qсc + Qar + Qprd)   

(3) Cînc = Tînc × Qi = Tînc × —————————— × fi , 

  Fi   
     în care:  
    Tînc reprezintă tariful pentru energia termică, lei/Gcal 
    Q- consumul de energie termică înregistrat de contorul comun al blocului locativ, Gcal; 
    Q1- consumul lunar de energie termică pentru încălzirea apartamentului/ încăperii locuibile 
în cămin, Gcal; 
    Qcc - consumul lunar de enargie termică înregistrat de contoarele din apartamente/încăperile 
locuibile în cămine, Gcal; 
    Q ar - consumul lunar de energie termică pentru încălzirea încăperilor nelocuibile arendate şi 
ale proprietarilor, conectate la branşamentul de încălzire al/blocului locativ după contorul 
blocului, Gcal; 
    f i - suprafaţa încălzită a/apartamentului/încăperii locuibile în cămin, m2  
    Fi - suprafaţa încălzită a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine, în care nu sînt 
instalate contoare termice, m2; 
    Qprd - pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri şi cele ce au loc prin 
sectoarele neizolate ale sistemelor interne de încălzire a blocului locativ (Gcal) se determină 
prin relaţiile descrise mai jos: 
Qprd=Qsc prd + Qneiz prd, în care, 
 
    Qsc prd - reprezintă pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri, Gcal; 
    Qneiz prd - pierderile lunare de energie termică prin sectoarele interne neizolate/ Gcal; 
 
    Pierderile lunare ocazionate de scurgeri se determină prin relaţia: 
Qsc prd  = [86,6 V n sc /t]*t, în care 
    t - temperatura medie lunară a agentului termic în conducta în care se află sursa de pierderi, 

0
C; 

    V - volumul vasului de măsurat scurgerile de agent termic pe parcursul controlului, m3
; 

    t - timpul umplerii vasului de măsurat, s; 
    nsc - numărul de zile, pe parcursul cărora au avut loc scurgeri. 
    Pierderile lunare prin sectoarele neizolate se determină prin relaţia: 
Qneiz prd  = 24 q l nneiz 10-6, 
     în care: 
    l - reprezintă lungimea conductei neizolate, m; 
    nneiz - durata pierderilor de căldură prin sectorul neizolat pe parcursul lunii, zile; 
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    q - pierderile specifice de căldură prin sectorul neizolat se determină conform graficului de 
la pagina 11. 

    Dacă evidenţa energiei termice se efectuează prin contorul instalat în punctul termic central 
(PTC) sau punctul termic (PT), plata lunară pentru încălzirea fiecărui apartament din blocul 
locativ/fiecărei încăperi locuibile în căminul fără contor termic se determină prin relaţia: 
 

  Q - (ΣQcc + ΣQar + ΣQprd + Ql
prd)   

(4) Cînc = Tînc × Qi = Tînc × ———————————————— × fi ,

  Fi   

    Q1 prd  reprezintă pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele 
neizolate ale reţelelor termice externe de la PTC sau PT pînă la blocul locativ, Gcal; 
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IZOLAREA TERMICĂ 

A 

SUPRAFEŢELOR FIERBINŢI 
    Graficul de determinare a pierderilor de căldură prin suprafeţe neizolate ale conductelor 
 
    ΣQ cc. - consumul însumat lunar de energie termică înregistrat de toate contoarele termice 
din apartamentele din blocurile locative / încăperile locuibile în cămine, conectate la 
respectivul PTC sau PT, Gcal;  
    ΣQar - consumul însumat lunar de energie termică la încălzirea încăperilor nelocuibile 
arendate şi private, conectate la branşamentele de încălzire ale blocurilor locative, care se 
alimentează cu energie termică de la respectivul PTC sau PT, Gcal; 
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    ΣQ prd - Pierderile lunare de energie termică cauzate de scurgeri şi cele produse în 
sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile 
gestionarului sau proprietarului casei individuale, după caz, iar pierderile de la scurgeri, 
precum şi cele produse în sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit - la pierderile 
furnizorului. 
    Pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele neizolate ale sistemelor 
termice interne din blocurile locative se trec la pierderile furnizorului sau gestionarului care le 
deserveşte, iar pierderile de la scurgeri prin sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit 
– la pierderile furnizorului. 
    Cantitatea de energie termică utilizată lunar este confirmată printr-un act, semnat de 
reprezentantul furnizorului şi al gestionarului. 
    În cazul în care temperatura agentului termic nu corespunde cerinţelor tehnice şi sanitare din 
cauza parametrilor scăzuţi sau a funcţionării necorespunzătoare a sistemului de încălzire din 
interiorul blocului locativ:nu se permite aplicarea coeficienţilor de majorare a plăţii pentru 
încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine de la etajele 2-4, 2-8 etc. În scopul 
reducerii plăţii pentru încălzirea insuficientă a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine 
de la primele sau ultimele etaje.  
    Nu se permite deconectarea parţială a apartamentului (încăperilor locuibile în cămine) de la 
sistemul centralizat de încălzire a blocului locativ. Deconectarea integrală se va efectua cu 
condiţia că în apartament (încăperea locuibilă în cămin) va fi instalată o altă sursă de încălzire 
pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C. 
Deconectarea integrală se va efectua cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la prezentul 
Regulament. 
    [Pct.10 modificat prin HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687]  
    [Pct.10 modificat prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778] 
    [Pct.10 modificat prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287] 
    [Pct.10 modificat prin HG269 din 12.03.03, MO48/18.03.03 art.286] 
    [Pct.10 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]  
    11. Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră 
    Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră se percepe în baza contractelor încheiate 
între furnizor-consumator, furnizor-gestionar şi între gestionar-consumator (conform 
contractului - model din anexa nr.5), dacă pct.3 din prezentul Regulament nu prevede altfel, şi 
se calculează în modul următor: 
    1) pentru fiecare persoană, în cazul lipsei contoarelor la branşamentele blocurilor locative şi 
în apartamente/încăperile locuibile în cămine - conform normelor de consum prevăzute de 
Normele consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul 
Mediului şi Amenajării Teritoriului la 2 octombrie 2000 sau altor norme aprobate de organele 
administraţiei publice locale, dar nu mai mari decît cele prevăzute de Normele sus-
nominalizate;  
 
    2) conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine (în 
temeiul cerinţelor stipulate în anexa nr. 5 la prezentul Regulament). 
    În cazul în care consumatorul nu are posibilitate să instaleze contoare la toate branşamentele 
de alimentare cu apă caldă menajeră din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin, se permite 
deconectarea parţială sau a tuturor branşamentelor de la sistemul de alimentare cu apă caldă 
menajeră a blocului locativ, cu respectarea prevederilor anexei nr.6 la prezentul Regulament. 
    Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în 
perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea 
contoarelor de apă caldă se efectuează din contul furnizorului. 
    Modul de stabilire a volumelor de apă caldă menajeră consumată este similar modului 
stabilit pentru apa potabilă, specificat la punctul 9 al prezentului Regulament. 
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    [Pct.11 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057], 
    [Pct.11 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    12. Plata pentru energia electrică furnizată 
    Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform 
prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică 
utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile 
locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între 
furnizor şi gestionarul fondului locativ. 
    Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru 
funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie 
electrică, utilizînd echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei 
acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv. 
    Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sînt obligaţi să achite în termen 
plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea 
încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor. 
    Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, 
înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către 
gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului 
de apartamente din blocul locativ. 
    În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei 
electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către 
gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, 
chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de pînă la trei ani şi a 
persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor 
de la etajul II din blocurile locative sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la 
funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sînt deconectate aparatele de comandă ale 
ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile 
pct. 14 din prezentul Regulament. 
    Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi 
funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de 
plată pentru deservirea tehnică a blocului. 
    În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei 
electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, 
consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru 
funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în 
facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament. 
    În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate 
la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al 
prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se 
repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt 
posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a 
locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de 
locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la 
etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile 
locative, sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în 
cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor 
de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate 
cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament. 
    Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele 
care se folosesc de acestea. 
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    În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită 
furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi 
funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele 
de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la 
reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei 
electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1367). 
    [Pct.12 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414] 
    [Pct.12 în redacţia HG1480  din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Pct.12 în redacţia HG468 din 02.05.06, MO73/12.05.06 art.507] 

    [Pct.12 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470] 
    13. Plata pentru alimentarea cu gaze naturale 
    Plata pentru alimentarea cu gaze naturale se percepe conform tarifelor în vigoare şi 
indicaţiilor contoarelor de gaze, iar în lipsa lor - conform normelor de consum în vigoare în 
baza contractelor încheiate între furnizor şi consumator. 
    În lipsa contoarelor de gaze, plata pentru gazele naturale utilizate de aragaz se calculează 
conform normelor de consum în vigoare (pentru gazul natural utilizat de aragaz - pentru o 
persoană, luîndu-se în considerare gradul de confort al apartamentului/încăperii locuibile în 
cămin, şi pentru un metru pătrat de suprafaţă - în cazul utilizării gazului pentru încălzirea 
autonomă a apartamentului/încăperii locuibile în cămin).  
    14. Plata pentru întreţinerea ascensorului  
    Plata pentru întreţinerea ascensorului se calculează pentru o persoană, cu excepţia 
proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I, în baza 
contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionar. 
    La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai 
locuinţelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului 
ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu 
scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare, în cazul în care solicitantul nu 
are datorii pentru întreţinerea ascensorului şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei 
respective. 
    Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de 
către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli 
de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”. 
    Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este 
interzisă. 
    La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai 
apartamentelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului 
ascensoare reconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului, cu restabilirea obligaţiei de 
plată a serviciului ascensoare de către proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai 
apartamentelor de la etajul II. Reconectarea aparatelor de comandă a ascensorului, de la staţia 
etajului II, se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor 
NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”. 
    Clauzele principale stipulate în contractul încheiat între prestatorul de servicii ascensoare şi 
gestionarul fondului de locuinţe sînt următoarele: 
numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante; 
    obiectul contractului (întreţinerea ascensorului prin revizii tehnice curente, perioada de 
efectuare a acestor revizii în scopul menţinerii în siguranţă a ascensoarelor, eliminarea 
deranjamentelor cu indicarea numărului de telefon pentru înlăturarea acestor deranjamente, 
reparaţiile curente, întocmirea actelor de constatare şi devizelor etc.); 
    obligaţiile prestatorului de servicii ascensoare, conform condiţiilor tehnice de exploatare a 
ascensorului; 
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    obligaţiile beneficiarului; 
    perioada de acţiune a contractului; 
    preţul lucrărilor contractate; 
    modalităţile de plată; 
    garanţii; 
    modul de modificare şi reziliere a contractului; 
    alte prevederi. 
    [Pct.14 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414]  
    [Pct.14 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Pct.14 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]  
    15. Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide şi lichide  
    Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide se calculează pentru o persoană şi se 
percepe în baza normelor şi tarifelor stabilite, conform conturilor (chitanţelor), prezentate de 
prestatorul de servicii, şi contractelor încheiate în mod obligatoriu cu toţi consumatorii, 
inclusiv cu proprietarii caselor individuale, cu proprietarii şi locatarii încăperilor cu altă 
destinaţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/la blocurile locative, precum şi a 
întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestionarului blocului locativ. 
    Plata pentru transportul deşeurilor menajere lichide se efectuează pentru cantitatea 
transportată de facto. 
    Întreprinderea care transportă deşeurile menajere solide şi lichide asigură securitatea sanitară 
şi epidemiologică pe teritoriul localităţii. 
    [Pct.15 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Pct.15 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470 ] 
    16. Plata pentru serviciile necomunale 
    Plata pentru folosirea reţelei de radiodifuziune, a sistemului de recepţie colectivă a 
semnalului de televiziune şi pentru serviciile de telecomunicaţii se percepe în conformitate cu 
tarifele în vigoare şi cu contractele încheiate. 
    Proprietarii posturilor de televiziune prin cablu achită plata pentru folosirea elementelor 
constructive ale blocului locativ în scopul montării cablului, instalaţiilor, dispozitivelor şi 
antenelor, conform contractelor încheiate, în mod obligatoriu, cu gestionarul fondului locativ. 
    [Pct.16 alineat introdus prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
V. Modul şi termenele de achitare a plăţilor pentru  
serviciile locative, comunale şi necomunale 
    17. Plăţile pentru serviciile locative, comunale şi necomunale se percep de la proprietarii, 
chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi 
încăperilor nelocuibile din bloc conform contractelor, în baza conturilor (bonurilor) lunare 
respective pentru fiecare tip de serviciu, eliberat de furnizori gestionari sau prestatorii de 
servicii. 
    [Pct.17 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]  
    18. Achitarea plăţilor se efectuează de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor 
individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc, 
de regulă, prin instituţiile bancare şi oficiile poştale, dacă în contractele încheiate nu este 
prevăzut altceva. În cazul în care plata se achită direct furnizorilor, prestatorilor de servicii şi 
gestionarilor, casele lor trebuie să fie înzestrate cu aparate de casă cu memorie fiscală. 
    Proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în 
cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc achită plăţile pentru serviciile prestate în luna 
precedentăpînă la data indicată în factura de plată . La solicitarea consumatorilor, plata pentru 
serviciile prestate poate fi achitată în prealabil pe o durată convenită de părţi, conform 
condiţiilor propuse de ele şi stipulate în contract. 
    În cazul absenţei locatarilor, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii se percepe 
conform prevederilor stipulate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament. 
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    Categoriile de populaţie care beneficiază de compensaţii nominative achită plata pentru 
serviciile locative, comunale şi necomunale conform actelor legislative şi normative în vigoare. 

    [Pct.18 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    [Pct.18 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470] 
VI. Condiţiile de reducere a plăţii în caz de nerespectare a  
termenelor, volumelor şi calităţii serviciilor prestate 
    19. În cazul în care nu se respectă termenele de prestare a serviciilor, precum şi volumele şi 
calitatea lor, prevăzute de contractul încheiat, se micşorează, respectiv, şi plata pentru ele, 
conform prescripţiilor din capitolele VI şi VII din prezentul Regulament. 
    În contractele încheiate între furnizor şi gestionar, gestionar şi consumator şi între furnizor şi 
consumator se va include obligatoriu un punct, care va reglementa modul de reducere a plăţilor 
pentru serviciile comunale şi necomunale prestate cu încălcarea termenelor sau de calitate 
necorespunzătoare din vina furnizorului (gestionarului), conform prevederilor capitolului VII, 
şi se vor indica telefoanele de contact ale serviciului de dispecerat. 
    [Pct. 19 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]  
    20. Modul de perfectare a documentelor în cazul lipsei unuia dintre tipurile de servicii 
    Perfectarea documentelor ce confirmă faptul lipsei unuia dintre tipurile de servicii se 
efectuează în modul următor: 
   a) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa caldă menajeră lipsesc în toate apartamentele 
blocului locativ/încăperile locuibile în cămine (unei scări, unui grup de blocuri), iar deşeurile 
solide şi lichide nu se transportă sau se transportă cu întîrziere, în acest caz iniţiatorul 
întocmirii actului privind lipsa serviciilor respective va fi gestionarul, la balanţa sau în 
gestiunea căruia se află fondul de locuinţe. 
    În actul întocmit de trei părţi (gestionar, furnizor şi consumator) se va indica: 
    1) perioada în care serviciile nu au fost prestate, ceea ce se confirmă prin note făcute în 
registrul dispeceratului furnizorului sau gestionarului; 
    2) înregistrarea sosirii sau nesosirii, la chemare, a reprezentantului furnizorului; 
    3) înregistrarea reluării prestării serviciilor, cu indicarea cauzelor acordării lor  necalitative şi 
a părţii vinovate. 
    Actul se întocmeşte în trei exemplare, cîte unul pentru gestionar, furnizor şi consumator, şi 
se prezintă fiecăruia din ei, indiferent dacă au fost sau nu au fost  prezenţi la întocmirea lui. 
   Actul este semnat de reprezentanţii gestionarului, împuterniciţi prin ordin pe întreprindere, 
precum şi de 2-3 reprezentanţi ai blocului locativ (grupului de blocuri), împuterniciţi de 
locatarii, cărora nu li se prestează serviciile respective sau li se prestează servicii necalitative, 
şi de reprezentantul furnizorului. 
    Reprezentantul furnizorului este invitat printr-o telefonogramă, indicîndu-se data şi ora 
expedierii ei. Dacă el nu se prezintă, în act se face nota respectivă, indicîndu-se numărul şi data 
telefonogramei expediate, copia ei fiind anexată la act. 
    Dacă reprezentantul furnizorului s-a prezentat, însă a refuzat să semneze actul, acesta este 
semnat de gestionar şi reprezentantul blocului locativ sau al casei scării şi serveşte drept temei 
pentru reducerea plăţilor pentru serviciile prestate. 
     Dacă în act a fost menţionată data reluării  prestării serviciilor, semnătura reprezentantului 
furnizorului este necesară numai în cazul existenţei unor divergenţe. 
    Toate divergenţele dintre gestionari şi furnizori generate de lipsa serviciilor sau de prestarea 
unor servicii necalitative, se vor examina în instanţele judecătoreşti în termenele stabilite de 
legislaţia în vigoare; 
    b) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa  caldă menajeră lipsesc într-un 
apartament/încăpere locuibilă în cămin, consumatorul din acest apartament/această încăpere 
locuibilă în cămin se adresează prin telefon sau în scris la dispeceratul gestionarului sau 
furnizorului, după caz, cu care au încheiat contractul. 
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    Dispecerul înregistrează în mod obligatoriu adresarea consumatorului în registru, în care 
indică data şi ora primirii ei şi data şi ora reluării prestării serviciilor, informînd ulterior 
consumatorul. 
     Dacă în urma controlului temeinicia adresării locatarului nu se confirmă, în act se face nota 
respectivă. 
    În cazul în care furnizorul (gestionarul), în termen de trei zile, nu a luat măsuri pentru 
satisfacerea adresării consumatorului, acesta din urmă  este în drept să solicite întocmirea unui 
act privind lipsa serviciilor sau prestarea unor servicii necalitative, semnarea şi examinarea 
ulterioară a divergenţelor în modul expus la lit. a), însă în această situaţie actul nu este semnat 
de reprezentantul blocului locativ, ci de consumatorul din apartamentul/încăperea locuibilă în 
cămin respective. 
    Dacă la semnarea actului nu există divergenţe privind reluarea prestării serviciilor, 
semnătura reprezentantului furnizorului nu este obligatorie; 
    c) în cazul în care furnizorul deserveşte reţelele pînă la consumatorul din 
apartament/încăperea locuibilă în cămin şi încăperea nelocuibilă şi a încheiat un contract cu 
acesta, actele privind lipsa serviciilor sau nerespectarea calităţii şi a termenelor de prestare a lor 
sînt semnate de reprezentanţii furnizorului şi de consumator. 
    Prevederile acestui punct se extind şi asupra caselor individuale, cu condiţia ca actele să 
fie  întocmite între furnizor şi consumator. 
    [Pct.20 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    21. Specificul perfectării documentelor în cazul încălzirii insuficiente şi alimentării 
necalitative cu apă caldă menajeră 
    Dacă temperatura aerului în casa individuală, apartament/încăperea locuibilă în cămin 
(încăperea nelocuibilă) sau a apei calde menajere este mai joasă decît parametrii normativi, la 
cererea consumatorului, depusă (oral sau în scris) la dispeceratul furnizorului sau gestionarului 
după caz, reprezentantul acestuia este obligat să verifice funcţionarea aparatelor de încălzire şi 
a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră în apartament/încăperea locuibilă în cămin 
(încăperea nelocuibilă), să măsoare temperatura aerului sau a apei şi să întocmească actul 
respectiv. 
 

    Reprezentantul furnizorului (gestionarului), care i-a refuzat consumatorului întocmirea 
actului respectiv, va fi tras la răspundere conform legislaţiei în vigoare. 
    Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a aerului în apartament/încăperea 
locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă), în act se va menţiona neapărat faptul dacă 
consumatorul a efectuat sau nu izolarea termică a uşilor, ferestrelor etc. 
    Temperatura aerului în apartament/încăperea locuibilă în cămin se măsoară la o distanţă de 1 
metru de la peretele exterior şi la înălţimea de 1,5 metri de la podea - fapt care, de asemenea, se 
fixează în act. 
    Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a apei calde menajere, temperatura 
acesteia se măsoară cu un termometru special pentru lichide, nemijlocit în priza de apă, şi 
indicaţiile termometrului sa fixează în act. 
     În cazul în care vinovat de prestarea serviciilor necalitative este furnizorul, pentru semnarea 
actului sus-menţionat este invitat reprezentantul acestuia. 
    Dacă rezultatele măsurărilor nu confirmă pretenţiile expuse în reclamaţie sau se constată că 
consumatorul nu a efectuat lucrările de izolare termică a apartamentului/încăperii locuibile în 
cămin (încăperii nelocuibile), actul se întocmeşte numai la cererea consumatorului. 
     În caz de apreciere incorectă (în opinia consumatorului) a faptelor, el poate face apel la 
instanţa judiciară. 
    [Pct.21 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
    22. Dacă în întreaga casă sau la o scară a ei ascensorul nu funcţionează cel puţin 24 de ore însumate pe parcursul 
lunii (cu excepţia perioadei în care sînt executate lucrările de reparaţie planificate, despre care 
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furnizorul este obligat să informeze gestionarul şi consumatorii), în acest caz, în temeiul 
cererilor depuse de consumatori la dispeceratul gestionarului, acesta, în prezenţa 
reprezentantului furnizorului, care este invitat în modul stabilit la punctul 20 al prezentului 
Regulament, întocmeşte actul respectiv. Actul este semnat de către gestionar, furnizor şi 2-3 
reprezentanţi ai consumatorilor. În cazul nefuncţionării sistematice a ascensorului, timpul 
staţionării se însumează. În acest scop, în act este necesar să se indice durata (orele) staţionării 
ascensorului, pentru a stabili timpul total al deconectării lui pe parcursul lunii. 
    23. Modul de reducere a plăţilor 
    Drept temei pentru reducerea plăţilor, în cazul cînd serviciile nu au fost prestate sau au fost 
prestate la un nivel nesatisfăcător, servesc actele întocmite în modul stabilit de prezentul 
Regulament. 
    Reducerea plăţilor se efectuează pentru luna în care au fost prestate servicii cu întreruperi 
sau necalitativ, fapt care este reflectat în chitanţa de plată. 
    Dacă chitanţa prezentată spre plată a fost întocmită conform prevederilor punctului 23 din 
prezentul Regulament, reducerea repetată a plăţilor nu se efectuează. 
    Litigiile apărute între furnizor şi gestionar, furnizor şi consumator, gestionar şi consumator 
privind motivul întreruperii prestării sau prestării nesatisfăcătoare a serviciilor, precum şi 
determinarea părţii vinovate nu pot servi drept temei pentru refuzul reducerii plăţilor.  
    Perioada de calcul al plăţii pentru serviciile prestate se consideră luna calendaristică. 
    [Pct.23 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 

VII. CUANTUMUL REDUCERII PLĂŢILOR PENTRU SERVICIILE LOCATIVE,  
COMUNALE ŞI NECOMUNALE ÎN CAZ DE NERESPECTARE DE CĂTRE  
FURNIZORI A TERMENELOR DE PRESTARE SAU DE PRESTARE  
A LOR LA NIVEL NESATISFĂCĂTOR 
 
    24. Litigiile apărute între părţile contractante se soluţionează pe cale judiciară. 
    [Pct.24 introdus prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 

Anexa nr.1 
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare  
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru 
fondul locativ, contorizarea apartamentelor  
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la  
sistemele de încălzire şi alimentare cu apă 
L I S T A 
lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia  
şi gestionarea fondului de locuinţe 
    Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe include lucrările de întreţinere şi 
reparaţie a fondului locativ, care este reprezentat în sensul prezentului Regulament de 
apartamentele şi garsonierele din blocurile locative (în continuare - apartamente) şi de 
încăperile locuibile în cămine, de întreţinere sanitară a blocurilor locative şi a terenurilor 
aferente, de amenajare şi înverzire a acestor terenuri, alte lucrări  efectuate de specialiştii 
gestionarului sau, prin contract, de alte persoane juridice (fizice). 
    Lucrările de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor se divizează în 
lucrări de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ şi căminului, de 
deservire tehnică şi reparaţie a echipamentelor tehnice ale acestuia şi sînt plătite de către 
consumatori pe tarife distincte.     
    (1) Lucrările de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ au 
menirea de a preîntîmpina uzura prematură a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine 
şi menţinerea indicilor de exploatare a tuturor elementelor constructive, cum sînt: 
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    fundamentul şi pereţii subsolurilor; 
 
    pereţii clădirii,  
    pereţii despărţitori; 
    planşeele; 
    acoperişurile; 
    sistemele de evacuare a apei meteorice; 
    ferestrele, uşile, scările din casa scării. 
    Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a echipamentelor tehnice includ lucrările de deservire 
a sistemelor: 
    de încălzire şi apă caldă menajeră în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor 
comune din afara apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine;     
    de alimentare cu energie electrică (lucrările de deservire a reţelelor interne se efectuează de 
către gestionarul blocului din contul proprietarilor, dacă asemenea cheltuieli nu sînt incluse în 
tariful pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului 
locativ); 
    de alimentare cu gaze naturale (lucrările de deservire a reţelelor de gaze şi aragazurilor se 
efectuează de către organizaţiile de alimentare cu gaze din contul lor); 
    de ventilaţie; 
    de canal de fum; 
    de alimentare cu apă în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din 
apartamente/încăperile locuibile în cămine;    
    de evacuare a apei uzate;    
    antiincendiar şi de evacuare a fumului; 
    de alimentare cu căldură, apă potabilă şi apă caldă menajeră de tranzit din blocul locativ 
(lucrările se efectuează din contul furnizorului). 
    (2) Lucrările de întreţinere sanitară a blocurilor şi terenurilor aferente includ: 
    salubrizarea terenurilor aferente; 
    salubrizarea subsolurilor, caselor scării, spălarea şi dezinfectarea tubulaturilor, a 
recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor locuri de uz comun; 
    reparaţia curentă, spălarea, dezinfectarea şi vopsirea containerelor pentru deşeurile menajere; 
    instalarea şi exploatarea indicatoarelor cu denumirea străzilor şi numărul blocurilor locative, 
flagştocurilor etc. 
    (3) Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile 
în cămine (încăperilor nelocuibile) se efectuează de către aparatul administrativ al 
gestionarului. 
    Lucrările de gestionare a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine (încăperilor 
nelocuibile) includ: 
    ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate şi 
altor acte; 
    efectuarea operaţiunilor economice la bancă; 
    încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a 
apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire tehnică a 
blocului locativ, altor contracte economice; 
    păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi 
încăperilor locuibile în cămine privatizate sau de întreţinere şi deservire a încăperilor 
nelocuibile din fondul locativ; 
    ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii 
apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor prestate; 
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    eliberarea documentelor de decontare şi a certificatelor privind suprafaţa 
apartamentului/încăperii locuibile în cămin ocupate, precum şi privind plata pentru serviciile 
locative şi comunale şi pentru coabitare; 
    efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, întocmirea 
listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor 
tehnicoedilitare, inclusiv borderoul defectelor; 
    planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi 
curentă a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti; 
    înfăptuirea acţiunilor ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii; 
    asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor; 
    pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă. 
    (4) Instalarea, înlocuirea, reparaţia şi deservirea cutiilor poştale din casele scărilor blocurilor 
locative se efectuează în bază de contract cu Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" sau cu 
alţi agenţi economici, inclusiv cu forţele proprii ale locatarilor, asociaţiilor de coproprietari în 
condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate. Cutiile instalate trebuie să 
corespundă standardelor în vigoare. 
       (5) Calculul plăţilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice 
interioare în blocurile de locuinţe se va efectua pentru un metru pătrat de suprafaţă totală a 
apartamentelor/încăperilor locuibile şi nelocuibile din blocuri şi cămine în baza tarifului 
coordonat de către organul abilitat de Guvern şi aprobat de către autorităţile administraţiei 
publice locale sau, după caz, în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor proprietarilor de 
locuinţe privatizate, asociaţiilor coproprietarilor în condominiu, cooperativelor de construcţie a 
locuinţelor etc. 
 
    Determinarea sumei plăţilor ce urmează a fi achitate lunar de către consumatori pentru 
deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice se efectuează în modul următor: 
    tariful aprobat, conform alineatului întîi din prezentul punct, se înmulţeşte la suprafaţa totală 
a apartamentului /încăperii locuibile în cămin şi se împarte la 12 luni. 
    Prestatorul de servicii va include lunar în bonurile de plată ale consumatorilor de servicii 
separat deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare, conform tarifelor 
aprobate.  
    Mijloacele băneşti acumulate pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice 
vor fi utilizate strict conform destinaţiei - pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor 
tehnice din bloc. 
    În rapoartele statistice plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice 
interioare ale blocurilor de locuinţe urmează a fi indicată separat. 
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Anexa nr.1 modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 

Anexa nr.2 
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi  
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor  
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării  
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă 

Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor  
din contul proprietarilor şi chiriaşilor de locuinţe 
    Locatarii efectuează din cont propriu următoarele lucrări de întreţinere şi reparaţie a 
apartamentelor, neincluse în plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ: 
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    vopsirea, văruirea şi lipirea tapetelor pe pereţi, pereţii despărţitori şi poduri; 
    vopsirea podelelor, uşilor şi ferestrelor; 
    acoperirea pereţilor cu teracotă şi reparaţia lor; 
    răzuirea podelelor; 
    înlocuirea, reparaţia, vopsirea aparatelor şi ţevilor de încălzire centrală, conductelor de gaze, 
apă şi canalizare; 
 
    schimbul şi reparaţia dispozitivelor de fixare pentru uşi şi ferestre, montarea sticlei la 
geamuri; 
    schimbarea şi reparaţia utilajului tehnico-sanitar, robinetelor, amestecătoarelor, lavoarelor, 
chiuvetelor, spălătoarelor, rezervoarelor, vaselor de closet; 
    schimbarea şi reparaţia reţelelor electrice interne, prizelor, duliilor şi întrerupătoarelor 
electrice, cazane de baie, aragazuri şi plite electrice;   
    reparaţia şi schimbul altor elemente constructive din locuinţă, ce au ieşit din funcţiune din 
vina locatarilor, precum şi demontarea aparatelor suplimentare de încălzire şi a secţiunilor 
acestora, montate abuziv; 
    proiectarea, instalarea, reparaţia şi deservirea sistemelor autonome de încălzire şi alimentare 
cu apă caldă menajeră (cazane, boilere şi altele). 
    Note:  
    1. Periodicitatea efectuării reparaţiei curente a încăperilor - cel puţin o dată în 5 ani sau în 
caz de necesitate. 
    2. Modul de efectuare a lucrărilor ce ţin de instalarea, verificarea şi reparaţia contoarelor de 
evidenţă a apei potabile şi apei calde menajere din apartamente/încăperile locuibile în cămine 
este expus în anexa nr.5 la prezentul Regulament. 
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 

    [Anexa nr.2 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 

Anexa nr.3  
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi  
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor  
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării  
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă 
L I S T A 
lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative, 
finanţate de la bugetele locale 
    În plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ nu se includ cheltuielile pentru 
următoarele lucrări de întreţinere a fondului de locuinţe, care sînt finanţate de la bugetele 
locale: 
    salubrizarea şi întreţinerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum şi a 
terenurilor aferente blocurilor locative, utilizate de autorităţile administraţiei publice locale;  
    salubrizarea pasajelor, străzilor, gazoanelor etc., neincluse în suprafaţa curţii blocului locativ 
sau condominiului, precum şi amenajarea şi înverzirea acestor terenuri;  
    evacuarea deşeurilor menajere de pe teritoriile blocurilor locative ce nu sînt acoperite de 
plăţile populaţiei, conform tarifelor în vigoare; 
    reparaţia şi deservirea sistemelor de drenaj de cartier, canalelor pentru scurgerea apei, a 
obiectelor de protecţie civilă; 
    iluminarea străzilor, cartierelor; 
    combaterea rozătoarelor şi insectelor în fondul locativ cu orice formă de proprietate; 
    luarea de decizii privind atribuirea şi amenajarea terenurilor pentru plimbarea cîinilor şi 
controlul asupra executării lor; 
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    prinderea cîinilor şi pisicilor vagabonde; 
    pregătirea oraşului pentru desfăşurarea manifestaţiilor publice şi sărbătorilor; 
    evidenţa vizelor de reşedinţă ale populaţiei, înscrierea şi radierea din cartea de imobil; 
    activitatea sportivă şi de culturalizare a populaţiei la locurile de trai; 
    măsurile de protecţie civilă a populaţiei şi de întreţinere a obiectelor de protecţie civilă. 
    Eliberarea diverselor certificate, copii şi extrase ce ţin de competenţa gestionarului, la 
solicitarea organelor interne, militare, administrative, de asigurare socială şi autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 

Anexa nr.4 
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi  
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor  
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării  
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă 
Modul de percepere a plăţilor pentru serviciile 
locative, comunale şi necomunale,  în caz de absenţă a locatarului 
    1. În cazul în care locatarii au lipsit din apartament/ încăperea locuibilă în cămine 15 şi mai 
multe zile, iar la întoarcere au prezentat gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de 
instituţiile respective, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii (apă potabilă şi apă caldă 
menajeră, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deşeurilor menajere, 
folosirea ascensoarelor, energia electrică utilizată de ascensoare şi pentru iluminarea scărilor, 
gaz, pentru folosirea reţelelor de radiodifuziune şi sistemului de recepţie colectivă a semnalului 
de televiziune), care nu sînt contorizate, nu se percepe pentru perioada absenţei. 
    Lista actelor ce confirmă lipsa locatarilor: 
    a) adeverinţa, ce confirmă faptul că locatarul a fost cazat temporar în hotel, într-o instituţie 
curativ-sanatorială, casă de odihnă şi alte instituţii similare, sau copia biletului de repartizare la 
casa de odihnă, bonului de plată pentru cazare în hotel, ordinului de deplasare în caz de cazare 
în afara hotelului; 
    b) certificatul eliberat de primăria satului, oraşului, acolo unde lipsesc organele locativ-
comunale sau alte întreprinderi ce dispun de blocuri locative; 
    c) cererea depusă de către părinţi în legătură cu plecarea copiilor la odihnă în perioada 
vacanţei şi certificatul respectiv de la locul de odihnă; 
    d) adeverinţa ce confirmă faptul aflării locatarului într-o instituţie medicală; 
    e) extrasul din sentinţa judecătoriei sau certificatul eliberat de instituţia penitenciară despre 
privaţiunea de libertate a persoanei în cauză; 
    f) certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar, de 
instituţiile de învăţămînt. 
    Documentele şi copiile documentelor sus-specificate urmează a fi întocmite conform 
procedurii stabilite, avînd toate ştampilele şi semnăturile necesare. 
    2. Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa în 
scris gestionarul despre data plecării, sosirii şi durata absenţei. 
    Gestionarul înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor. 
    2. În cazul în care se depistează că în perioada indicată în cerere locatarii (alte persoane) se 
află în apartament/încăperea locuibilă în cămin, recalcularea plăţilor nu se efectuează. 
    3. Plăţile nu se percep numai în cazurile în care în perioada lipsei locatarilor în 
apartamentele/încăperile locuibile în cămine ale acestora nu au locuit alte persoane şi dacă 
apartamentele/încăperile locuibile în cămine nu au fost date în chirie, subchirie şi arendă.  
    4. Dacă în apartamentele/încăperile locuibile în cămine există aparate de evidenţă a 
serviciilor prestate, plata se efectuează conform indicaţiilor acestora. 
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    5. Nu se efectuează recalcularea plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în baza 
următoarelor documente: 
    biletelor pentru călătoria cu trenul, autobuzul, avionul etc; 
    certificatului eliberat de întovărăşirile pomi-legumicole; 
    cererii semnate de vecini. 
   6. Locatarii care lipsesc din apartamente/încăperile locuibile în cămine nu sînt scutiţi de plata 
chiriei, plata pentru deservirea tehnică a blocului locativ şi încălzirea centralizată, iar cei din 
apartamentele/încăperile locuibile în cămine privatizate - şi de achitarea cheltuielilor pentru 
reparaţia blocului locativ. 
    La dorinţă, pe perioada absenţei lor plata pentru serviciile menţionate poate fi efectuată în 
prealabil.  
    7. La fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se 
află la muncă în străinătate) proprietarul, chiriaşul, locatarul apartamentului/încăperii locuibile 
în cămin prezintă documentul ce confirmă absenţa lui sau a membrilor familiei. În caz contrar, 
recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni din data depunerii cererii. 
    8. Locatarii care au lipsit mai mult de 15 zile se vor adresa întreprinderilor respective în 
vederea recalculării plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în termen de 15 zile din 
data sosirii, în caz contrar recalculările nu se vor efectua. 
    9. În caz de neachitare a plăţilor respective în termenele stabilite, perceperea datoriilor se va 
efectua pe cale judiciară. 
 
Anexa nr. 5 
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare  
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru  
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile  
deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de 
încălzire şi alimentare cu apa 
Modul de instalare în apartamente/încăperile locuibile  
în cămine şi încăperile nelocuibile în blocul locativ a contoarelor  
de evidenţă a consumului de apă potabilă şi apă caldă menajeră  
şi de achitare a apei consumate 
    1. Contoarele se vor instala în locuri accesibile pentru deservire şi citirea indicaţiilor de către 
organizaţiile sau persoanele fizice care posedă licenţă în acest domeniu. 
    2. Montarea contoarelor se va face conform cerinţelor specificate în Standardul Moldovean 
(în continuare - SM) 213(1):2000 (ISO 4064-2) "Măsurarea debitului de apă în conducte 
închise. Contoare de apă rece potabilă. (Partea 1. Condiţii tehnice); SM 213(2):2000 (ISO 
4064-2) "Măsurarea debitului de apă în conducte închise.Contoare de apă rece potabilă. Partea 
2. Condiţii de instalare". Furnizorul este obligat să prezinte, la solicitarea consumatorului, 
informaţia despre conformitatea apei furnizate cu cerinţele documentelor normative în vigoare.  
    4. Prestatorul de servicii (furnizorul) va stabili tipul şi diametrul mijloacelor de măsurare ce 
urmează a fi utilizate reieşind din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, 
cu respectarea normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi Metrologie şi 
va efectua sigilarea acestora.   
    5. Pentru funcţionare vor fi recepţionate doar contoarele omologate de către Departamentul 
Standardizare şi Metrologie, verificate şi sigilate de organizaţiile care posedă licenţe pentru 
desfăşurarea acestei activităţi. 
    6. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a contorului, instalat la consumator pe 
unul din branşamentele sistemelor de alimentare cu apă potabilă sau apă caldă menajeră, este 
excluderea definitivă a posibilităţii de utilizare a altor branşamente cu aceeaşi destinaţie, 
neechipate cu contoare. 
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    7. Recepţia şi punerea în funcţiune a contoarelor se va efectua în prezenţa consumatorului şi 
a reprezentantului furnizorului (gestionarului). Totodată, se va încheia un contract de 
aprovizionare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră (de modelul anexat), la care se va anexa 
actul privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului (anexa nr. 1 la contract). 
    Acţiunea contractului se extinde asupra tuturor apartamentelor din blocurile locative, 
încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile - în cazul contorului comun la bloc), 
indiferent de forma de proprietate şi de gestionare. 
    8. Achitarea apei consumate se va face în temeiul indicaţiilor contoarelor, începînd cu ziua 
în care s-a efectuat recepţia contoarelor conform actului respectiv. 
    9. Evidenţa volumelor de apă potabilă şi de ape uzate, facturarea şi plata pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor se efectuează în 
condiţiile art. 26 al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare.     
    10. Furnizorii energiei termice vor calcula consumul de energie termică folosită pentru 
încălzirea apei reieşind din volumul apei consumate (înregistrat de contoare) şi parametrul 
termic înregistrat în punctul de evidenţă.     
    11. Calcularea plăţii pentru energia termică utilizată în scopul încălzirii apei se va efectua în 
baza relaţiilor: 
P=TQ, în care: 
    P  reprezintă  valoarea plăţii pentru energia termică utilizată în scopul  încălzirii apei (lei); 
    T - tariful în vigoare pentru energia termică (lei/Gcal); 
    Q - cantitatea de energie termică utilizată pentru încălzirea apei (Gcal); 
Q = k V g c (t2 - t1) 10 

-6, în care: 
    k  reprezintă coeficientul de corectare, aplicat numai în cazul lipsei sau ieşirii din funcţiune a 
sistemului de circulaţie forţată a apei calde menajere (k ă 0,8); 
    g - densitatea apei (g ă 1000 kg/m3); 
    t1 - temperatura apei reci (0C); 
    c - coeficientul de căldură specifică (c ă 1 kcal/kg 0C); 
    t2 - temperatura apei calde menajere  (0C). 
    Temperaturile t1 şi t2 se determină în baza indicaţiilor medii ale contoarelor, instalate, 
respectiv, pe conducta de apă potabilă (t1) pînă la preîncălzitorul de apă şi pe conducta de apă 
caldă menajeră (t2) a branşamentului consumatorului la sistemul de alimentare cu apă caldă 
menajeră. 
    În cazul lipsei sau ieşirii din funcţiune a aparatelor de măsurare sus-menţionate, t1+50C în 
perioada de încălzire şi t1+150C - în restul timpului, t2+500C; 
    V - consumul de apă caldă menajeră de către consumator în perioada de calcul (m3). 
    Dacă acest consum este înregistrat de contorul instalat la consumator, V+Vap, în care Vap 
reprezintă consumul de apă, înregistrat de contor (m3). 
    În cazul lipsei contorului la consumator, calcularea consumului de apă caldă menajeră de 
către locatarii unui apartament/încăperii locuibile în cămin se va efectua conform indicaţiilor 
înregistrare de controlul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum prevăzute 
de SNIP 2.04.01-85 "Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi de canalizare", în baza relaţiei: 
V  =  [(Vtot - SVap - Vpierd) ni] /nnec, în care: 
   Vtot  reprezintă consumul total al tuturor consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă 
caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de contorul instalat pe conducta de apă 
potabilă pînă la preîncălzitorul de apă al sistemului în cauză (m3); 
    SVap - consumul total de apă, înregistrat în perioada de calcul de contoarele instalate pe 
conductele de apă ale consumatorilor de la sistemul respectiv de alimentare cu apă caldă 
menajeră (m3); 
    Vpierd - volumul pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, 
înregistrat în perioada de calcul de contorul pentru evidenţa totală, instalat pînă la 
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preîncălzitorul de apă, şi de contoarele pentru evidenţa locală, instalate la branşamentele din 
blocurile locative; 
    nnec - numărul total de locatari ale căror apartamente/încăperi locuibile în cămine sînt 
conectate la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră şi nu sînt contorizate; 
    ni - numărul persoanelor  care locuiesc în apartament/încăperea locuibilă în cămin. 
    12. Posesorilor de contoare de apă potabilă şi apă caldă menajeră li se vor elibera chitanţele 
de plată pentru apa utilizată şi energia termică folosită la încălzirea apei de către furnizori sau 
de către altă întreprindere abilitată. 
    În chitanţele de plată pentru consumul de apă pe luna precedentă este necesar, de asemenea, 
să se prevadă locul, în care consumatorii, care dispun de contoare în apartamente/încăperile 
locuibile în cămine, vor indica volumul de apă potabilă şi apă caldă menajeră consumată pe 
parcursul lunii curente, aşa cum se procedează la achitarea gazelor naturale (conform anexei 
nr.2 la contract).  
    Pentru celelalte localităţi ale republicii chitanţele menţionate vor fi eliberate de către 
furnizorii de apă potabilă şi apă caldă menajeră. 
Furnizorul (gestionarul) nu este în drept sa ceară de la consumator plată pentru 
chitanţa  eliberată. 
    13. Pentru perioada de verificare a contoarelor sau în cazul deteriorării acestora din motive 
ce nu pot fi imputate consumatorului, plata pentru apa consumată se va calcula reieşind din 
volumul mediu lunar înregistrat în ultimele trei luni de pînă la verificare (deteriorare). 
    14. Consumatorul este obligat să informeze furnizorul (gestionarul) despre deteriorarea 
contorului în timp de 24 de ore. Dacă consumatorul n-a dat informaţii despre deteriorare în 
termenul indicat mai sus, iar furnizorul (gestionarul) a depistat deteriorarea contorului, se va 
întocmi un act, care va fi semnat de ambele părţi. Actul va servi drept temei pentru a apela la 
instanţele respective. 
     În cazul în care consumatorul nu este de acord cu actul întocmit, el urmează să-şi 
argumenteze dezacordul, iar contorul se va verifica într-un laborator independent.  
    Pe parcursul perioadei de verificare, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula 
conform punctului 14 din prezenta anexă. Dacă se va confirma pe cale judiciară că deteriorarea 
contorului nu s-a produs din vina consumatorului, plata pentru serviciile prestate se va calcula 
din momentul ultimului control, conform modului stabilit pentru consumatorii care nu dispun 
de contoare. Consumatorul va achita, de asemenea, cheltuielile suportate în procesul clarificării 
motivelor deteriorării contorului. Dacă vina nu i se va confirma, consumatorului i se vor 
compensa toate cheltuielile şi pagubele morale cauzate.  
     În cazul în care furnizorul a fost informat operativ despre deteriorare, plata se va calcula 
conform punctului 13 din prezenta anexă.    
    În cazul în care unul din contoarele de apă instalate în apartament nu funcţionează sau 
necesită verificare metrologică, consumatorul, conform prescripţiei eliberate de către furnizor 
(gestionar), este obligat să execute în termenele stabilite lucrările prescrise. Dacă consumatorul 
efectuează lucrările prescrise în termen de 60 de zile, plata pentru volumul de apă consumată 
se va calcula conform punctului 13. În cazul în care lucrările prescrise nu au fost efectuate în 
termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de 
consum aprobate, fără a lua în calcul indicii contoarelor în funcţiune şi fără drept de 
recalculare. 
    În cazul în care consumatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de a înscrie lunar indicii de pe 
contoare în bonul de plată, calculul în primele două luni de zile de la ultima înscriere se va 
efectua conform consumului mediu. La expirarea termenului indicat, calculul se va efectua în 
baza normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor de pe contoare în 
bonurile de plată. 
    15. Consumatorul este obligat să asigure integritatea contoarelor şi reţelelor de alimentare cu 
apă din apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă). 
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    16. Consumatorul va asigura accesul reprezentantului furnizorului (gestionarului), la 
prezentarea legitimaţiei, în apartament/încăperea locuibilă în cămin (între orele 8.00 - 19.00) 
pentru efectuarea controlului privind starea tehnică a contoarelor şi reţelelor de alimentare cu 
apă. Despre acest control consumatorul va fi informat de către furnizor (gestionar) cu 2 zile 
înainte, coordonînd cu el data şi ora vizitei, dacă altceva nu este prevăzut de contract. 
    17. La cererea scrisă a consumatorului, furnizorul este obligat să se prezinte, în termenul 
indicat în cerere, la consumator pentru a deconecta contorul în scopul verificării sau în cazul 
debranşării de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, ori pentru a recepţiona 
contoarele şi a le sigila după reparare, verificare sau rupere a sigiliilor din orice motiv. 
    Dacă reprezentantul furnizorului nu s-a prezentat în termenul indicat în cerere i se vor aplica 
sancţiunile prevăzute de lege  privind compensarea pagubelor materiale şi morale aduse 
consumatorului. 
   18. Furnizorul nu este în drept să înceteze în mod arbitrar prestarea serviciilor, dacă altceva 
nu este prevăzut de contract. încălcarea acestei prevederi atrage răspunderea administrativă sau 
penală, după caz. 
 
    C O N T R A C T - M O D E L 

CONTRACT - MODEL 
de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră* a apartamentelor  

din blocurile locative/ încăperilor locuibile în cămine 
_______________ 
* În cazul în care consumatorii se alimentează cu apă potabilă şi apă caldă menajeră de la diferiţi furnizori, se 
întocmesc contracte separate pentru fiecare tip de serviciu, adică pentru alimentarea cu apă potabilă şi pentru 
alimentarea cu apă caldă menajeră. 
  

nr. ________ 
___________________ 

(localitatea) 

"___"________

  
Consumatorul ______________________________________________________________ 

(numele, prenumele) 
  
(proprietarul, chiriaşul sau locatarul apartamentului/ încăperii locuibile în cămin), domiciliat pe 
str.______________________, nr. clădirii ________, pe de o parte, şi  
  
furnizorul _________________________________________________________________, 

(denumirea întreprinderii) 
în persoana _______________________________________________________________, 

(funcţia, numele şi prenumele) 
  
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract. 
  

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  
1. Prezentul contract reglementează relaţiile dintre consumator şi furnizor (gestionar) în 
procesul de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră. 
  

II. OBLIGAŢIUNILE FURNIZORULUI (GESTIONARULUI)  
2. Furnizorul (gestionarul) este obligat:  
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a) să alimenteze consumatorul, fără întreruperi, cu apă potabilă şi apă caldă menajeră în 
volumul necesar şi de o calitate bună, ce corespunde Standardului de Stat 2874-82 "Apă 
potabilă" la tarifele:  
pentru apa potabilă _________________________lei;  
pentru evacuarea apelor uzate _________________lei;  
pentru energia termică folosită la încălzirea apei _____________lei.  
b) să calculeze plata pentru volumul de apă consumată în perioada de verificare a contoarelor 
sau în cazul deteriorării acestora din motive ce nu pot fi imputate consumatorului reieşind din 
volumul mediu lunar înregistrat în ultimele trei luni de pînă la verificare (deteriorare);  
c) să calculeze plata pentru serviciile prestate în modul stabilit consumatorilor ce nu dispun de 
contoare, în cazul în care contorul a fost deteriorat din vina consumatorului şi el nu a informat 
operativ furnizorul;  
în cazul în care furnizorul a fost informat operativ despre deteriorare, plata se va calcula 
conform prevederilor subpunctului b) din prezentul punct;  
d) să-i prezinte în termen de 15 zile consumatorului informaţiile solicitate privind modul de 
calculare a plăţii pentru serviciile de alimentare cu apă etc., precum şi privind modificarea 
tarifelor pentru serviciile prestate;  
e) la solicitarea orală sau scrisă a consumatorului, să se prezinte în termenul indicat în cerere 
pentru a monta, demonta, recepţiona sau sigila contoarele de apă potabilă şi apă caldă 
menajeră, precum şi pentru recepţia şi sigilarea acestora după reparaţie sau verificare;  
f) să deconecteze unele branşamente de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră din 
apartamente/încăperile locuibile în cămin de la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi apă 
caldă menajeră, la solicitarea consumatorului în termenul stabilit în cerere;  
g) să elibereze gratuit consumătorului chitanţa de plată;  
h) să prezinte lunar organizaţiei care eliberează chitanţele de plată informaţia privind volumele 
de apă potabilă şi apă caldă menajeră, utilizate de consumator, şi cantitatea de energie termică 
utilizată pentru încălzirea apei;  
i) să informeze în prealabil (cu 2 zile înainte) consumatorul despre data şi ora demontării 
contoarelor din apartament/încăperea locuibilă în cămin în scopul verificării lor metrologice;  
j) să reducă mărimea plăţii, în caz de nerespectare a termenelor, volumului şi calităţii 
serviciilor prestate, în modul următor: 
  
Nr. 

crt. 
Tipul 

serviciilor 

Indicii de 

calitate a 

serviciilor 

Cauzele 

reducerii 

plăţii 

Termenele 

admisibile 

pentru 

deconectare 

(însumat pe 

parcursul 

lunii) 

Condiţiile 

reducerii plăţii 

pentru 

depăşirea 

termenelor 

admisibile de 

decontare pe 

parcursul lunii 

Unitatea 

de calcul 

Cuantumul 

reducerii 

1  Alimentarea 
cu apă 
potabilă şi 
evacuarea 
apei uzate 

Sistemul de 
alimentare cu 
apă şi de 
canalizare 
trebuie să 
funcţioneze 
fără 
întrerupere pe 
parcursul 
perioadei de 
livrare a apei, 

Întreruperi în 
alimentarea 
cu apă 
potabilă 

Cel mult 8 ore Pentru 
întreaga 
perioadă, ce 
depăşeşte 8 
ore, în care 
serviciul nu a 
fost prestat 

Pentru o 
persoană 

3%, pentru 
fiecare 24 de 
ore (sau suma 
orelor), din 
plata lunară 
stabilită. 
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indicate în 
contract 

2  Alimentarea 
cu apă caldă 
menajeră 

Alimentarea cu 
apă caldă 
menajeră fără 
întrerupere pe 
parcursul 
perioadei de 
livrare a apei, 
indicate în 
contract 

Întreruperi în 
alimentarea 
cu apă caldă 
menajeră 

Cel mult 8 ore Pentru 
întreaga 
perioadă, ce 
depăşeşte 8 
ore, în care 
serviciul nu a 
fost prestat 

Pentru o 
persoană 

3%, pentru 
fiecare 24 de 
ore (sau suma 
orelor), din 
plata lunară 
stabilită. 

Asigurarea 
temperaturii 
apei calde 
menajere în 
punctul de 
utilizare de cel 
puţin +50°C şi 
de cel mult 
+60°C 

Temperatura 
de facto în 
punctul de 
utilizare nu 
corespunde 
normelor 

Cel mult 2 din 
24 de ore 

Pentru 
întreaga 
perioadă în 
care nu a fost 
respectat 
diapazonul 
stabilit de 
temperaturi, 
mai mult de 2 
ore pe 
parcursul a 24 
de ore 

Pentru o 
persoană 

Reducerea 
plăţii stabilite 
pentru fiecare 
24 ore se 
determină 
prin relaţia 
100 x n% / 24,
în care n ‐ 
durata (în ore) 
neasigurării 
diapazonului 
de 
temperatură a 
apei pe 
parcursul a 24 
de ore 

  
k) să prezinte contoarele pentru verificarea metrologică periodică la organele abilitate în 
termenul şi modul stabilite de actele legislative şi documentele normative în vigoare.  
   

III. OBLIGAŢIUNILE CONSUMATORULUI  
3. Consumatorul este obligat:  
a) să achite plata pentru serviciile prestate în luna precedentă pînă la data de 30 a lunii 
următoare;  
b) să întreţină în stare de funcţionare contoarele instalate, precum şi reţelele de alimentare cu 
apă potabilă şi apă caldă menajeră din apartament/încăperea locuibilă în cămin;  
c) să anunţe furnizorul (gestionarul) despre deteriorarea contorului într-un termen cît mai scurt 
posibil (cel mult 24 de ore);  
d) să asigure accesul reprezentantului furnizorului (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, 
între orele 8.00 - 19.00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin pentru deconectarea 
contorului în scopul verificării lui metrologice, efectuarea controlului privind înscrierea 
indicaţiilor şi starea tehnică a contoarelor şi a reţelelor de alimentare cu apă din apartament/ 
încăperea locuibilă în cămin, dacă furnizorul (gestionarul) a coordonat cu el în prealabil (cu 2 
zile înainte) data şi ora vizitei. 
  

IV. DREPTURILE FURNIZORULUI (GESTIONARULUI)  
4. Furnizorul (gestionarul) este în drept:  
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să acţioneze în judecată consumatorul, în cazul neachitării de către acesta a serviciilor prestate 
timp de 3 luni, precum şi în scopul suspendării acţiunii contractului pe perioada achitării 
datoriilor;  
să prezinte spre plată consumatorului suma calculată în modul stabilit în punctul 15 din anexa 
nr.5 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale 
şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării 
acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. 
  

V. DREPTURILE CONSUMATORULUI  
5. Consumatorul este în drept:  
să invite reprezentantul furnizorului (gestionarului) pentru a sigila contoarele, fără a percepe o 
careva plată, după reinstalarea, verificarea, reparaţia lor sau în cazul deteriorării sigiliilor, să 
solicite şi sa obţină compensaţiile, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare;  
să solicite de la furnizor (gestionar) aprovizionarea neîntreruptă cu apă potabilă şi apă caldă 
menajeră de calitate, conform documentelor normative în vigoare, precum şi întocmirea actului 
despre întreruperile în alimentarea cu apă pentru recalcularea plăţii, conform clauzelor stipulate 
în contract;  
în caz de nerespectare a condiţiilor contractuale, să solicite reducerea plăţilor pentru serviciile 
prestate în conformitate cu prevederile punctului 2) litera j). 
  

VI. CONDIŢII SPECIALE  
6. Prezentul contract este încheiat pe termen de 2 ani, fiind întocmit în doua exemplare 
identice, cîte un exemplar pentru fiecare parte.  
7. Contractul se consideră prelungit (pe încă un termen de un an) în cazul în care nici una 
dintre părţi, în timp de o lună pînă la expirarea termenului, nu şi-a declarat intenţia de a-l 
rezilia.  
8. Contractul intră în vigoare la data semnării.  
9. Litigiile dintre părţi privind clauzele prezentului contract se soluţionează pe cale judiciară.  
10. La contract se anexează:  
a) actul privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului (dacă lucrările au fost executate);  
b) fişa contorului (dacă este contor);  
c) modelul chitanţei de plată.  
11. Clauze suplimentare ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  

VII. CONDIŢIILE DE REZILIERE A CONTRACTULUI  
12. Contractul poate fi reziliat, la solicitarea furnizorului (gestionarului), în cazurile:  
eliberării apartamentului/încăperii locuibile în cămin de către consumator;  
neachitării plăţii pentru apa consumată pe o perioadă ce depăşeşte 3 luni, conform deciziei 
judecătoriei;  
nerespectării clauzelor contractuale.  
13. Contractul poate fi reziliat şi la solicitarea consumatorului, în cazul în care furnizorul 
(gestionarul) nu respectă condiţiile lui.  
14. În relaţiile lor, părţile se vor conduce de actele legislative şi normative ale Republicii 
Moldova.  
  
 
Note:  
1. În prezentul contract pot fi prevăzute şi alte clauze, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
2. În cazurile în care consumatorii se alimentează cu apă potabilă şi apă caldă menajeră de la diferiţi furnizori, 
contractele se vor întocmi separat pentru fiecare tip de serviciu. 
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Adresa părţilor: 
  

str. ________________ nr. _____ 
ap. ______ 
tel. ________________________ 
  
FURNIZORUL (GESTIONARUL)  
___________________________ 

(denumirea) 

  

str. ________________ nr. _____ 
ap. ______ 
tel. ________________________ 
  
CONSUMATORUL 

  

___________________ 
(numele şi prenumele 

reprezentantului) 
  
L.Ş. 

  

________________
(semnătura) 

  

___________________
(numele, prenumele) 

  

________________
(semnătura) 

  

Data semnării "___" __________200__ 

  
Notă. 
Modelul prezentului contract poate fi aplicat şi la contractarea serviciilor între furnizor (prestatorii de servicii) şi 
gestionar. 
    [Anexa nr.1 abrogată prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art. 1287] 
 
 
 

Anexa nr.2 
la Contractul-model de alimentare cu 
apă potabilă şi apă caldă menajeră a 

apartamentelor din blocurile locative/ 
încăperilor locuibile în cămine 

   
Chitanţa de plată pentru apa potabilă şi evacuarea apei uzate  

(este întocmită din două părţi identice, pentru consumator şi furnizor (gestionar)) 
  

Model 
 Cont personal 

______________________________________________
__ 
Adresa 
______________________________________________
__ 
Numele, prenumele consumatorului 
_________________________________ 
______________________________________________
__ 
Tariful pentru 1 m3 de apă 
_________________________________________ 
Tariful pentru 1 m3 de apă evacuată 
________________________________ 
Indicaţia contorului de apă 
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________________________________________ 
Suma de plată: 
pentru apă 
______________________________________________
__ 
pentru apele evacuate 
____________________________________________ 
Datorii 
______________________________________________
__ 
TOTAL: 
______________________________________________
__ 

  

Chitanţa 
Luna ______ anul ______ 
Achitaţi pînă la 30 
__________________ 

  

Indicaţia contorului pentru apa potabilă pe luna curentă 
___________m3 
Semnătura consumatorului 
Relaţii la telefon ______________ 

  

Chitanţa de plată pentru apa caldă menajeră  
(este întocmită din două părţi identice, pentru consumator şi furnizor (gestionar)) 

  
Model 

 Cont personal 
______________________________________________
Adresa 
______________________________________________
Numele, prenumele consumatorului 
_________________________________ 
______________________________________________
__ 
Tariful pentru 1 m3 de apă potabilă 
__________________________________ 
Tariful pentru 1 Gcal de energie termică pentru încălzirea 
apei ___________ 
Indicaţia contorului de apă 
________________________________________ 
Suma de plată 
______________________________________________
___ 
Datorii 
______________________________________________
__________ 
TOTAL: 
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______________________________________________
_________ 

  

Chitanţa 
Luna ______ anul ______ 
Achitaţi pînă la 30 
__________________ 

  

Indicaţia contorului pe luna curentă ___________m3 
Semnătura consumatorului 
Relaţii la telefon ________________ 

  
 

 

 

    [Anexa nr.5 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287] 
    [Anexa nr.5 modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470] 
 
Anexa nr.6 
la Regulamentul cu privire la modul de prestare  
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale  
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor  
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării  
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa 
Condiţiile deconectării/reconectării individuale a 
apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor  
nelocuibile de la/la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră 
    1. O condiţie obligatorie a procedurii de deconectare a apartamentului/încăperilor locuibile 
în cămin şi încăperilor nelocuibile (în continuare - încăperi), în lipsa contorului, este 
deconectarea de la toate branşamentele de alimentare cu apă caldă menajeră din încăperile 
consumatorului. 
    2. În cazul în care consumatorul acceptă contorizarea unui branşament, se permite 
deconectarea celorlalte branşamente. 
    3. Deconectarea/reconectarea poate fi efectuată de furnizor (gestionar) sau de alte persoane 
juridice (fizice) autorizate în prezenţa reprezentantului gestionarului (furnizorului), respectînd 
condiţiile prevăzute în prezenta anexă. 
    4. Toate cheltuielile ce ţin de deconectarea încăperilor de la şi reconectarea lor la sistemul de 
alimentare cu apă caldă menajeră le va suporta consumatorul, conform taxei în vigoare sau 
contractului bilateral. 
    5. Deconectarea/reconectarea încăperilor se efectuează în temeiul unei cereri depuse în scris 
de către consumator pe numele gestionarului (furnizorului), care este obligat să-şi dea acordul 
în termen de pînă la 15 zile. 
    6. Deconectarea poate fi efectuată numai prin ruptură vizibilă şi sudarea branşamentelor de 
la coloanele de apă caldă menajeră. 
    7. După efectuarea deconectării/reconectării se va întocmi un act, ce va confirma 
deconectarea/reconectarea, semnat de consumator şi gestionar (furnizor), conform modelelor 
anexate. 
    8. Gestionarul va prezenta furnizorilor de servicii ("Moldova-Gaz" S.A., reţelelor electrice 
teritoriale, iar în mun. Chişinău - "Chişinău-Gaz" S.A., întreprinderii municipale "Infocom" sau 
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altei întreprinderi similare şi "Termocom" S.A.),  pînă la data de 5 a lunii următoare, datele cu 
privire la deconectările şi reconectările efectuate. 
    9. Consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului gestionarului (furnizorului), 
la prezentarea legitimaţiei, între orele 8.00 - 19.00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin 
pentru a controla branşamentele deconectate, dacă furnizorul (gestionarul) a coordonat cu el  în 
prealabil (cu 2 zile înainte) data şi ora vizitei. 
    10. Din momentul deconectării  şi pînă la reconectarea încăperilor la sistemul de alimentare 
cu apă caldă menajeră, pentru blocurile locative înzestrate cu aragazuri, dar necontorizate, plata 
pentru gazele naturale va fi calculată în acelaşi mod ca şi pentru apartamentele/încăperile 
locuibile în cămine dotate cu aragazuri, dar neaprovizionate cu apă caldă menajeră. 
    11. Din momentul deconectării încăperilor de la sistemul de alimentare cu apă caldă 
menajeră, în blocurile locative neînzestrate cu aparate de evidenţă a apei calde menajere 
furnizorul va efectua, în baza datelor prezentate de gestionar, recalcularea sarcinii de proiect a 
blocului locativ respectiv. 
    12. În cazul depistării reconectării neautorizate a branşamentelor din încăperi la sistemul de 
alimentare cu apă caldă menajeră al blocului locativ, consumatorul va achita plata pentru apa 
caldă menajeră utilizată la fel ca şi consumatorii din blocul respectiv, care nu dispun de 
contoare, începînd cu data efectuării de către gestionar (furnizor) a ultimului control. Dacă în 
procesul reconectării au fost aduse daune materiale blocului locativ sau vecinilor din acest 
bloc, consumatorul răspunde pentru aceste fapte în conformitate cu prevederile Codului cu 
privire la contravenţiile administrative şi Codului penal. 
 

    anexa nr.1 

Anexa nr.1
la Condiţiile deconectării/reconectării 

individuale a apartamentelor/încăperilor 
locuibile în cămine şi încăperilor 

nelocuibile de la/la sistemul de 
alimentare cu apă caldă menajeră

  
ACT 

privind deconectarea apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii 
nelocuibile)  

de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră  

  

"____" _______________200__ 

  

mun. (or.) _______________ 

  

1. Prezentul act este întocmit de către reprezentantul furnizorului (gestionarului), dl 
_______________________ 
___________________________________________________________________
_________________________ 

(numele, prenumele, funcţia, denumirea întreprinderii) 
şi consumatorul, dl___________________________________________________ 
din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) nr.___ blocul 
locativ nr. _____ , str._____________________________ şi confirmă deconectarea 
apartamentului/ încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile) de la sistemul de 
alimentare cu apă caldă menajeră. 
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2. Deconectarea apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile) a 
fost efectuată prin ruptură vizibilă şi sudarea tuturor branşamentelor de alimentare 
cu apă caldă menajeră din apartament/ încăperea locuibilă în cămin (încăperea 
nelocuibilă). 
3. Furnizorul (gestionarul) va suspenda relaţiile cu consumatorul privind alimentarea 
cu apă caldă menajeră a apartamentului/ încăperii locuibile în cămin (încăperii 
nelocuibile) şi achitarea plăţii pentru acest serviciu începînd din data semnării 
prezentului act. 
4. Consumatorul este prevenit că, în caz de depistare a reconectării neautorizate la 
reţelele de alimentare cu apă caldă menajeră de către furnizor (gestionar), i se vor 
aplica sancţiunile prevăzute la pct.12 din anexa nr.6 la Regulamentul cu privire la 
modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru 
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de 
la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă şi, totodată, va 
răspunde pentru aceste fapte în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
5. Prezentul act este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 

  

FURNIZORUL (GESTIONARUL) 
___________________________ 

(denumirea) 

  

CONSUMATORUL 

  

___________________ 
(numele şi prenumele  

reprezentantului) 
  
L.Ş. 

  

________________
(semnătura) 

  

_________________ 
(numele, prenumele) 

  

___________
(semnătura) 

  
    anexa nr.2 
 

Anexa nr.2 
la Condiţiile deconectării/reconectării 

individuale a apartamentelor/încăperilor 
locuibile în cămine şi încăperilor 

nelocuibile de la/la sistemul de 
alimentare cu apă caldă menajeră 

   
ACT  

privind reconectarea apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii 
nelocuibile)  

la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră 
   

"____" _______________200__ 

  

mun. (or.) _______________ 
  

1. Prezentul act este întocmit de către reprezentantul furnizorului (gestionarului), dl 
_______________________ 
____________________________________________________________________
________________________ 
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(numele, prenumele, funcţia, denumirea întreprinderii) 
şi consumatorul, dl___________________________________________________ 
din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) nr.___ blocul 
locativ nr. _____ , str._____________________________ şi confirmă reconectarea 
apartamentului/ încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile) la sistemul de 
alimentare cu apă caldă menajeră a blocului locativ.  
2. Reconectarea apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile) a 
fost efectuată în conformitate cu cerinţele tehnice în vigoare.  
3. Furnizorul (gestionarul) va relua relaţiile cu consumatorul privind alimentarea cu 
apă caldă menajeră şi achitarea plăţii pentru acest serviciu începînd din data 
semnării prezentului act.  
4. Prezentul act este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 
  

FURNIZORUL (GESTIONARUL) 
___________________________ 

(denumirea) 

  

CONSUMATORUL 

  

_________________ 
(numele şi prenumele  

reprezentantului) 
  
L.Ş. 

  

________________
(semnătura) 

  

___________________ 
(numele, prenumele) 

  

________________
(semnătura) 

 
 
 
Anexa nr.7 
la Regulamentul cu privire la modul  
de prestare şi achitare a serviciilor locative,  
comunale şi necomunale pentru fondul locativ,  
contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării  
acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire 
şi alimentare cu apa 
Condiţiile deconectării/reconectării individuale 
de la/la sistemul de încălzire 
    1. O condiţie obligatorie a procedurii de deconectare integrală a apartamentului/încăperii 
locuibile în cămin/încăperii nelocuibile (în continuare - încăperi) de la sistemul de încălzire 
este menţinerea în continuare în apartament/încăpere (camerele deconectate) a temperaturii 
aerului de cel puţin +180C, pentru evitarea deteriorărilor în blocul locativ.   
    2. Deconectarea/reconectarea integrală poate fi efectuată în modul stabilit prin prezenta 
anexă de către furnizor (gestionar) sau de alte persoane juridice (fizice) autorizate, în prezenţa 
reprezentantului furnizorului (gestionarului).    
    3. Toate cheltuielile aferente  deconectării/reconectării pe viitor a încăperilor de la/la sistemul de încălzire le va suporta consumatorul. 
    4. Deconectarea / reconectarea se efectuează în temeiul unei cereri depuse în scris de către 
consumator pe numele furnizorului (gestionarului), care este obligat să examineze cererea 
primită în termen de 15 zile şi să elibereze consumatorului condiţiile tehnice, cu obligaţia de a 
prezenta proiectul reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile 
de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor 
inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit.     
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    5. Deconectarea poate fi efectuată numai prin ruptură vizibilă şi sudarea branşamentelor de 
la coloanele de încălzire, în orice timp, cu excepţia sezonului de încălzire. 
    6. După deconectare/reconectare se va întocmi un act, ce va confirma 
deconectarea/reconectarea, semnat de consumator şi gestionar (furnizor), conform modelelor 
anexate. 
    7. Gestionarul va prezenta furnizorului ("Moldova-Gaz" S.A., reţelelor electrice teritoriale, 
iar în mun.Chişinău - "Chişinău-Gaz" S.A., întreprinderii municipale "Infocom" sau altei 
întreprinderi similare şi "Termocom" S.A.), pînă la data de 5 a lunii următoare,  datele cu 
privire la deconectările şi reconectările efectuate. 
    8. În cazul deconectării integrale a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la 
sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 
% din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii 
locuibile în cămine), luînd în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în 
încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele 
inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor 
de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii. 
    Plata în mărime de 10%, stabilită în alineatul unu din prezentul punct, va fi distribuită în 
aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau 
furnizor, la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de 
alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în 
cazul contractelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul 
contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator.    
    81. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în 
cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, cu instalarea altei surse de încălzire pentru 
întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul 
va achita plata pentru încălzire în mărime de: 
    10 %, începînd cu 1 octombrie 2011; 
    15 %, începînd cu 1 octombrie 2012; 
    20 %, începînd cu 1 octombrie 2013; 
    10 %, începînd cu 1 iunie 2016 
    din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii 
locuibile în cămine). 
    Plata stabilită în alineatul unu din prezentul punct va fi distribuită în aceeaşi perioadă de 
încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor la reducerea 
plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform 
calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contraсtelor încheiate de 
furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de 
furnizor cu consumator.  
    82. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în 
cămine) de la sistemul centralizat de încălzire fără instalarea altei surse de încălzire pentru 
întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul 
va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 % începînd cu 1 octombrie 2011, iar începînd 
cu 1 iunie 2016 - în mărime de 10 % din costul energiei termice calculate pentru un metru 
pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).   
    83. Luînd în considerare existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile 
tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de 
alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun 
şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii, în cazul deconectărilor 
parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat 
de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de: 
    100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate; 
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    20 % –  pentru suprafaţa încăperilor deconectate. 
    Începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:  
    100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate;  
    10 % – pentru suprafaţa încăperilor deconectate.  
    84. În cazul deconectării parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în 
cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, pentru încăperile auxiliare în cadrul 
apartamentului, în care nu a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, achitarea pentru 
încălzirea suprafeţelor încăperilor auxiliare se va efectua proporţional suprafeţelor încăperilor 
locuibile în care a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, neconectate/conectate la 
sistemul centralizat de încălzire, sau în baza recalculării sarcinii termice a apartamentului 
(încăperii locuibile în cămine), care vor fi efectuate de către instituţiile de proiectare sau 
persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate.   
    85. Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de încălzire se va efectua doar 
cu acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi 
locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ, cu condiţia existenţei proiectului 
reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau 
persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii 
sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit. Responsabilitatea 
asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ.   
    86. În cazul în care în blocul locativ nu există încăperi tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), iar 
în apartamentul (încăperile locuibile în cămine) deconectat de la sistemul centralizat de 
încălzire nu există coloane de încălzire tranzitorii, începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va 
achita plata pentru încălzirea încăperilor deconectate, stabilită în punctele 8, 81, 82, 83, în 
mărime de 5% din costul energiei termice, calculate pentru un metru pătrat al apartamentului 
(încăperii locuibile în cămine).     
    9. Consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului gestionarului (furnizorului), 
la prezentarea legitimaţiei, între orele 8.00-19.00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin 
pentru a controla branşamentele deconectate, dacă furnizorul (gestionarul) a coordonat cu el  în 
prealabil (cu 2 zile înainte) data şi ora vizitei. 
    10. Din momentul deconectării încăperilor consumatorului de la sistemul de încălzire a 
blocului locativ necontorizat, furnizorul va efectua, în baza datelor prezentate de gestionar, 
recalcularea sarcinii de proiect a blocului locativ respectiv.  
    11. În cazul depistării reconectării neautorizate a branşamentelor din încăperi la sistemul de 
încălzire a furnizorului (gestionarului), consumatorul va achita plata pentru încălzire la fel ca şi 
consumatorii încăperilor similare din blocul locativ respectiv începînd din data efectuării de 
către gestionar (furnizor) sau de către reprezentantul acestuia a ultimului control. Dacă în 
procesul reconectării au fost aduse daune materiale blocului locativ sau vecinilor din acest 
bloc, consumatorul răspunde pentru aceste fapte în conformitate cu prevederile Codului cu 
privire la contravenţiile administrative şi Codului penal. 
 
    anexa nr.1 
 

Anexa nr.1 
la Condiţiile deconectării/reconectării 

individuale de la/ la sistemul de încălzire 
   

ACT  
privind deconectarea apartamentului/încăperii locuibile în cămin  

(încăperii nelocuibile) de la sistemul de încălzire 
  

"____" _______________200__ 

  

mun. (or.) _______________ 
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1. Prezentul act este întocmit de către reprezentantul furnizorului (gestionarului), dl 
_______________________ 
_________________________________________________________________________________
___________ 

(numele, prenumele, funcţia, denumirea întreprinderii) 
şi consumatorul, dl___________________________________________________ din 
apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) nr.___ blocul locativ nr. _____ , 
str._____________________________ şi confirmă deconectarea integrală a apartamentului/ încăperii 
locuibile în cămin (încăperii nelocuibile) de la sistemul de încălzire.  
2. Deconectarea integrală sau parţială a apartamentului/ încăperii locuibile în cămin (încăperii 
nelocuibile) a fost efectuată prin ruptură vizibilă şi sudarea a ___________________________ 
branşamente de încălzire.  

(cantitatea) 
3. Furnizorul (gestionarul) va suspenda relaţiile cu consumatorul privind încălzirea integrală a încăperii 
şi achitarea plăţii pentru acest serviciu începînd din data semnării prezentului act.  
4. Consumatorul este prevenit că, în caz de depistare a reconectării neautorizate la sistemul de 
încălzire de către furnizor (gestionar), i se vor aplica sancţiunile prevăzute la pct.11 din anexa nr.7 la 
Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării 
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.  
5. Prezentul act este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 
  

FURNIZORUL (GESTIONARUL) 
___________________________ 

(denumirea) 

  

CONSUMATORUL 

  

___________________ 
(numele şi prenumele  

reprezentantului) 
  
L.Ş. 

  

________________ 
(semnătura) 

  

___________________ 
(numele, prenumele) 

  

________________ 
(semnătura) 

 
    anexa nr.2 
 
 

Anexa
la Condiţiile deconectării/recone

individuale de la/ la sistemul de încă

ACT  
privind reconectarea apartamentului/încăperii locuibile în cămin  

(încăperii nelocuibile) la sistemul de încălzire 

_" _______________200__ 

  

mun. (or.) ______________

ezentul act este întocmit de către reprezentantul furnizorului (gestionarului), dl _______________________
______________________________________________________________________________________

(numele, prenumele, funcţia, denumirea întreprinderii) 
nsumatorul, dl___________________________________________________ din apartamentul/încăperea 
bilă în cămin (încăperea nelocuibilă) nr.___ blocul locativ nr. _____ , str._____________________________
rmă reconectarea integrală a apartamentului/încăperii locuibile (încăperi nelocuibile) la sistemul de încălzire 
lui.  

econectarea apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile) a fost efectuată în conformitate
ţele tehnice în vigoare.  
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3. Furnizorul (gestionarul) va relua relaţiile cu consumatorul privind încălzirea apartamentului/încăperii locuibile în 
cămin (încăperii nelocuibile) şi achitarea plăţii pentru acest serviciu începînd din data semnării prezentului act.  
4. Prezentul act este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 
  

FURNIZORUL (GESTIONARUL) 
___________________________ 

(denumirea) 

  

CONSUMATORUL 

  

___________________ 
(numele şi prenumele  

reprezentantului) 
  
L.Ş. 

  

________________ 
(semnătura) 

  

___________________ 
(numele, prenumele) 

  

________________ 
(semnătura) 

 
    [Anexa nr.7 modificată prin HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687] 
    [Anexa nr.7 modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778] 

    anexa nr.8 

Anexa nr.8 
la Regulamentul cu privire la modul de 

prestare şi achitare a serviciilor locative, 
comunale şi necomunale pentru fondul 
locativ, contorizarea apartamentelor şi 
condiţiile deconectării acestora de la/ 
reconectării la sistemele de încălzire 

şi alimentare cu apă 
  

CONTRACT-MODEL 
de alimentare cu energie termică pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor  

locuibile în cămine, caselor individuale (în cazul cînd ele sînt dotate cu  
contoare de termoficare sau repartizatoare de costuri) 

  
nr. ________ 
___________________ 

(localitatea) 

"___"____________

  
Prestatorul de servicii, în persoana 
________________________________________________,  

(numele, prenumele) 
pe de o parte, 
  
şi consumatorul, _____________________________________________________________,  

(numele, prenumele) 
  
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract. 
  

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  
1. Prezentul contract reglementează şi stabileşte relaţiile dintre prestatorul de servicii şi 
consumator în procesul de alimentare cu energie termică pentru încălzirea 
apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine.  
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II. OBLIGAŢIUNILE PRESTATORULUI DE SERVICII 

2. Prestatorul de servicii este obligat:  
a) să alimenteze consumatorul, fără întreruperi, cu energie termică în cantitatea necesară şi de 
calitate bună pentru menţinerea temperaturii aerului în încăperile locuibile conform normelor 
sanitare şi igienice la nivel de +18°C (în odăile de la colţ +20°C), la tariful în vigoare;  
b) să determine cantitatea energiei termice livrate pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor 
locuibile în cămine în modul stabilit în punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de 
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale, prestate fondului locativ, contorizarea 
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi 
alimentare cu apă (se anexează şi este parte componentă a Contractului);  
c) să-i prezinte în termen de 15 zile consumatorului informaţiile solicitate privind modul de 
calculare a plăţii pentru serviciile prestate, precum şi privind modificarea tarifelor pentru 
energia termică etc.;  
d) să examineze operativ, în timp de 24 de ore, la faţa locului, demersurile şi petiţiile 
consumatorilor (gestionarilor) privind încălzirea nesatisfăcătoare a apartamentelor;  
e) la solicitarea consumatorului, să-şi dea acordul în termen de pînă la 15 zile pentru 
deconectarea/ reconectarea apartamentului/ încăperii locuibile în cămin (integral sau parţial) de 
la/la sistemul de încălzire;  
f) să execute lucrările de deconectare/reconectare în termenul stabilit de consumator şi 
prestatorul de servicii;  
g) să întocmească un act ce va confirma deconectarea de la/reconectarea la sistemul de 
încălzire, semnat de consumator şi prestatorul de servicii, conform modelului stabilit;  
h) să prezinte prestatorului de servicii ("Moldova-Gaz" S.A., reţelelor electrice teritoriale, iar în 
mun.Chişinău - "Chişinău-Gaz" S.A., întreprinderii municipale "Infocom" sau altei 
întreprinderi similare şi "Termocom" S.A.), pînă la data de 5 a lunii următoare, datele cu 
privire la deconectările şi reconectările efectuate;  
i) din momentul deconectării încăperilor consumatorului de la sistemul de încălzire a blocului 
locativ, să efectueze, în baza datelor prezentate de consumator (gestionar), recalcularea sarcinii 
de proiect a blocului locativ respectiv;  
j) să calculeze plata pentru apartamentele deconectate în mărime de 5% din suma plăţii pentru 
încălzire, iar în cazul deconectării parţiale - în mărime de 100% pentru suprafeţele încăperilor 
nedeconectate şi în mărime de 5% pentru suprafeţele încăperilor deconectate;  
k) să prezinte lunar organizaţiei care eliberează chitanţele de plată informaţia privind cantitatea 
energiei termice livrate pentru încălzirea apartamentului/încăperilor locuibile în cămine;  
l) să reducă mărimea plăţii, în caz de nerespectare a termenelor, volumelor şi calităţii 
serviciilor prestate, în modul următor:  
  
Nr. 

crt 

Tipul 

serviciilor 

Indicii de 

calitate a 

serviciilor 

Cauzele 

reducerii 

plăţii 

Termenele 

admisibile 

pentru 

deconectare 

(însumat pe 

parcursul 

lunii) 

Condiţiile 

reducerii 

plăţii pentru 

depăşirea 

termenelor 

admisibile de 

deconectare 

pe parcursul 

lunii 

Unitatea de 

calcul 

Cuantumul 

reducerii 

1  2  3  4 5 6 7  8
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  Încălzire 
centralizată 

Furnizarea 
fără 
întrerupere a 
căldurii pe tot 
parcursul 
sezonului de 
încălzire 

Întreruperi 
furnizarea 
căldurii 

Nu se 
admite 

Pentru toată 
perioada în 
care căldura 
nu a fost 
furnizată 

Pentru 1 m.p. de 
suprafaţă 
încălzită a 
apartamentului/ 
încăperii 
locuibile în 
cămin/ încăperii 
nelocuibile 

Reducerea 
plăţii 
stabilite 
pentru 
fiecare 24 de 
ore se 
determină 
prin relaţia 
100 x n% / 
24, 
în care n ‐ 
durata (în 
ore) 
neasigurării 
căldurii pe 
parcursul a 
24 de ore 

Asigurarea 
temperaturii 
aerului în 
încăperile 
locuibile în 
cămine de 
+18°C (în 
odăile de la 
colţ – +20°C), 
cu condiţia 
efectuării de 
către locatari 
a lucrărilor de 
izolare 
termică a 
ferestrelor şi 
uşilor şi dacă 
există 
numărul 
necesar de 
calorifere sau 
de secţii la 
acestea 
conform 
calculelor de 
proiect 

Temperatura 
de facto în 
încăpere este 
mai mică 
decît cea 
normativă 

4 ore Pentru 
fiecare grad 
de reducere a 
temperaturii 
faţă de cea 
normativă, 
înmulţit cu 
numărul de 
ore ce 
depăşeşte 
suma orelor 
în care 
furnizarea 
căldurii a fost 
întreruptă 

Pentru 1 m.p. de 
suprafaţă 
încălzită a 
apartamentului/ 
încăperii 
locuibile în 
cămin/ încăperii 
nelocuibile 

Reducerea 
plăţii 
stabilite 
pentru 
fiecare 24 de 
ore se 
determină 
prin relaţia 
100 x n% / 
24, 
în care n ‐ 
durata (în 
ore) 
neasigurării 
temperaturii 
de +18°C în 
interiorul 
încăperilor 
încălzite pe 
parcursul a 
24 de ore 

  
Notă.  
Temperatura în încăperile nelocuibile se va stabili conform Normelor sanitaro-igienice, în funcţie de destinaţia lor. 
  
m) la solicitarea orală sau scrisă a consumatorului, sa să prezinte în termenul indicat în cerere 
pentru a monta, demonta, recepţiona, verifica sau sigila contoarele după montare sau după 
ruperea sigiliilor din orice motiv;  
n) să elibereze gratuit consumatorului chitanţa de plată;  
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o) să informeze în prealabil (cu 2 zile înainte) consumatorul despre data şi ora demontării 
contoarelor din apartament/încăperea locuibilă în cămin în scopul verificării lor metrologice;  
p) să prezinte contoarele pentru verificarea metrologică periodică la organele abilitate în 
termenul şi modul stabilite de actele legislative şi documentele normative în vigoare.  
3. Prestatorul de servicii nu este în drept se aplice coeficienţii de majorare a plăţii pentru 
încălzirea apartamentelor de la etajele 2-4 şi 2-8 în scopul reducerii plăţii pentru încălzirea 
insuficientă a apartamentelor de la primele şi ultimele etaje, în cazul în care temperatura 
agentului termic nu corespunde exigenţelor tehnice şi sanitare sau sistemul de încălzire din 
interiorul blocului funcţionează nesatisfăcător.  
   

III. OBLIGAŢIUNILE CONSUMATORULUI  
4. Consumatorul este obligat:  
a) să achite plata pentru serviciile prestate în luna precedentă pînă la data de 30 a lunii 
următoare;  
b) să întreţină în stare de funcţionare contoarele instalate, precum şi sistemul de încălzire din 
apartament/încăperea locuibilă în cămin;  
c) să anunţe prestatorul de servicii despre deteriorarea contorului într-un termen de cel mult 24 
de ore;  
d) să asigure accesul reprezentantului prestatorului de servicii, la prezentarea legitimaţiei, între 
orele 8.00-19.00 în apartament/încăperea locuibilă în cămin pentru efectuarea controlului 
privind înscrierea lunară a indicaţiilor şi starea tehnică a contoarelor şi a sistemului de încălzire 
din apartament/încăperea locuibilă în cămin, dacă prestatorul de servicii a coordonat cu el în 
prealabil (cu 2 zile înainte) data şi ora vizitei;  
e) la deconectarea integrală sau parţială a apartamentului/încăperii locuibile în cămin de la 
sistemul de încălzire să menţină în apartament/încăperea locuibilă în cămin temperatura aerului 
de cel puţin +8 grade C (pct.2.5. din SNIP, 2.04.05-91), pentru evitarea deteriorărilor blocului 
locativ;  
f) să suporte toate cheltuielile ce ţin de deconectarea şi reconectarea pe viitor a încăperilor de 
la/la sistemul de încălzire;  
g) să achite, în cazul deconectării integrale a apartamentului/ încăperii locuibile în cămin de la 
sistemul de încălzire, 5% din suma plăţii pentru încălzire, iar în cazul în care se va efectua 
deconectarea parţială, achitarea plăţii se va efectua în modul următor:  
100% - pentru suprafaţa încăperilor nedeconectate;  
5% - plata pentru suprafaţa încăperilor deconectate;  
h) în cazul depistării reconectării neautorizate a branşamentelor din încăperi la sistemul de 
încălzire a prestatorului de servicii, să achite plata pentru încălzire la fel ca şi consumatorii 
încăperilor similare din blocul locativ respectiv începînd din data efectuării de către prestatorul 
de servicii sau de către reprezentantul acestuia a ultimului control;  
i) să demonteze, la solicitarea prestatorului de servicii, radiatoarele suplimentare, instalate 
abuziv în apartament/încăperea locuibilă în cămin, pe balcon, în logii, precum şi secţiile 
suplimentare instalate la radiatoarele existente în apartament/încăperea locuibilă în cămin;  
j) să efectueze la timp lucrările necesare pentru pregătirea apartamentului/încăperii locuibile în 
cămin către sezonul de toamnă-iarnă.  
   

IV. DREPTURILE PRESTATORULUI DE SERVICII  
5. Prestatorul de servicii este în drept:  
să acţioneze în judecată consumatorul, în cazul neachitării de către acesta a serviciilor prestate 
timp de 3 luni, precum şi în scopul suspendării acţiunii contractului pe perioada achitării 
datoriilor;  
să prezinte consumatorului spre plată pentru luna curentă suma calculată în modul stabilit în 
punctul 10 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, 
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comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile 
deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.  
   

V. DREPTURILE CONSUMATORULUI  
6. Consumatorul este în drept:  
să invite reprezentantul prestatorului de servicii pentru a sigila contoarele, fără a percepe o 
careva plată, după reinstalarea, verificarea, reparaţia lor sau în cazul deteriorării sigiliilor;  
să solicite de la prestatorul de servicii încălzirea calitativă şi fără întrerupere a 
apartamentului/încăperilor locuibile în cămine, conform clauzelor stipulate în contract;  
în caz de nerespectare a condiţiilor contractuale, să solicite reducerea plăţilor pentru serviciile 
prestate în conformitate cu prevederile punctului 2) litera l).  
   

VI. CONDIŢII SPECIALE  
7. Prezentul contract este încheiat pe termen de 2 ani, fiind întocmit în doua exemplare 
identice, cîte un exemplar pentru fiecare parte.  
8. Contractul se consideră prelungit (pe încă un termen de un an) în cazul în care nici una 
dintre părţi, în timp de o lună pînă la expirarea termenului, nu şi-a declarat intenţia de a-l 
rezilia.  
9. Contractul intră în vigoare la data semnării.  
10. Litigiile dintre părţi privind clauzele prezentului contract se soluţionează pe cale judiciară.  
11. La contract se anexează:  
a) actul privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului (dacă lucrările au fost executate);  
b) fişa contorului (dacă este contor);  
12. Clauze suplimentare ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  

VII. CONDIŢIILE DE REZILIERE A CONTRACTULUI  
13. Contractul poate fi reziliat, la solicitarea prestatorului de servicii, în cazurile:  
eliberării apartamentului/încăperii locuibile de către consumator;  
neachitării plăţii pentru serviciile consumate o perioadă ce depăşeşte 3 luni, conform deciziei 
judecătoriei;  
nerespectării clauzelor contractuale.  
14. Contractul poate fi reziliat şi la solicitarea consumatorului, în cazul în care prestatorul de 
servicii nu respectă condiţiile lui.  
15. În relaţiile lor, părţile se vor conduce de actele legislative şi normative ale Republicii 
Moldova.  
   
Notă. 
În prezentul contract pot fi prevăzute şi alte clauze, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
  

Adresele părţilor: 
  

str. ________________ nr. _____ 
ap. ______ 
tel. ________________________ 
  
PRESTATORUL DE SERVICII 
___________________________ 

(denumirea) 

  

str. ________________ nr. _____ 
ap. ______ 
tel. ________________________ 
  
CONSUMATORUL 

  

___________________ 
(numele şi prenumele  

  

________________
(semnătura) 

  

___________________
(numele, prenumele) 

  

________________
(semnătura) 
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reprezentantului) 
  
L.Ş. 

     [Anexa nr.8 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 ar 

    [Anexa nr.8 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Anexa nr.8 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470 ] 

    [Anexa nr.9 exclusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
    [Anexa nr.9 introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-1431/17.10.02 art.1470 ] 

Anexa nr. 10 
la Regulamentul cu privire la modul 
de prestare şi achitare a serviciilor 
locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea  
apartamentelor şi condiţiile deconectării  
acestora de la/reconectarea la sistemele 
de încălzire şi alimentare cu apă 
Modalitatea de încheiere a contractelor de prestare a serviciilor  
de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate între prestatorii  
de servicii şi consumatorii din apartamentele blocurilor 
locative şi încăperile locuibile în cămine 
    1. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se 
efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau între 
operator şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte, în conformitate 
cu art. 29 al Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare. 
    2. Încheierea contractului cu consumatorii se efectuează în baza contractului-model 
(coordonat în prealabil cu Serviciul Standardizare şi Metrologie). 
    3. Încheierea contractului se iniţiază de către prestatorul de servicii, printr-un aviz înaintat 
consumatorului împreună cu contractul-model. 
    4. Încheierea contractului poate fi iniţiată şi de consumator în baza cererii depuse 
furnizorului. Furnizorul va încheia contractele, de regulă, în ordinea cererilor depuse. 
    5. Pentru încheierea contractului, consumatorul prezintă prestatorului de servicii următoarele 
documente:  
    copia buletinului de identitate; 
    copia actului ce confirmă dreptul la proprietate şi alte drepturi reale (copia contractului de 
locaţiune sau altele); 
    ultimul bon de plată a serviciilor respective. 
     6. În cazul existenţei datoriilor pentru serviciile prestate, se întocmeşte un grafic de achitare 
a acestora în rate, convenit de ambele părţi, care se anexează la contract. 
   În cazul în care consumatorul nu recunoaşte datoriile istorice, formate înainte de instalarea 
contorului în apartament, prestatorul de servicii este obligat să încheie contractul şi să-şi 
rezerve dreptul de a încasa datoriile confirmate de gestionar prin judecată. 
    7. Contractele vor fi încheiate după confirmarea de către părţi a Actului de verificare a 
achitărilor şi a Registrului datoriilor, semnat de fiecare consumator în parte. 
    8. Consumatorului i se va acorda un termen de 5 zile pentru examinarea clauzelor 
contractuale, pentru semnarea şi remiterea contractului în adresa furnizorului, care, la rîndul 
său, în termen de 5 zile, va întocmi actul de cercetare a stării tehnice a reţelelor de alimentare 
cu apă şi canalizare, a utilajului sanitar şi a apometrelor, cu sigilarea lor şi întocmirea fişei de 
evidenţă. 
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     În cazul în care consumatorul nu va semna contractul în termenul stabilit, la expirarea lui, 
furnizorul va acţiona conform prevederilor pct. 10 al prezentei anexe. 
    9. În căminele în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul 
respectiv, contractul se va încheia doar cu gestionarul fondului locativ, cu specificarea 
necesităţilor tuturor locatarilor din bloc. 
   10. Neprezentarea contractului în termen de10 zile sau refuzul în scris al consumatorului de a 
încheia contract direct, permite prestatorului de servicii, cu un preaviz oficial de 5 zile, de a 
debranşa apartamentul/încăperea locuibilă din cămin a consumatorului. 
    Pînă la debranşarea reţelelor sus-numite, calculul se va efectua conform normelor de consum 
aprobate, menţionate la pct.9 lit.b) al Regulamentului, în baza conturilor personale deschise de 
către prestatorul de servicii, în conformitate cu datele prezentate şi confirmate de către 
gestionarul fondului de locuinţe. 
    11. În cazul în care consumatorul, fiind informat cu 2 zile înainte despre data vizitei 
prestatorului de servicii (gestionarului), nu asigură între orele 8.00-19.00 accesul 
reprezentantului prestatorului de servicii (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, pentru 
exercitarea funcţiilor de control al stării tehnice a contorului şi utilajului sanitar, se întocmeşte 
un act care se expediază prin poştă utilizatorului. Actul trebuie să conţină următoarele date: 
data înaintării avizului, data şi ora vizitei, enumerarea reprezentanţilor prestatorului de servicii 
(gestionarului) şi terţei părţi, reprezentate de locatarii din blocul respectiv, confirmarea lipsei 
locatarului sau refuzului de acces al acestuia şi preavizul pentru a doua vizită a prestatorului de 
servicii (gestionarului).  
    Dacă şi în cadrul vizitei repetate accesul nu se acordă, iar faptul prezenţei consumatorului în 
apartament este confirmat de terţa persoană, determinarea volumului serviciilor de alimentare 
cu apă şi evacuare a apelor uzate se efectuează în temeiul normelor de consum aprobate, pînă 
se va asigura accesul solicitat. Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse 
recalculării. 
    12. În lipsa proprietarului, chiriaşului, persoanele care domiciliază în apartament suportă 
cheltuielile necesare pentru achitarea serviciilor comunale.  
    13. În cazul în care persoanele care domiciliau în locuinţă în bază de contract sau cu acordul 
proprietarului au eliberat locuinţa, neachitînd serviciile prestate, proprietarul (chiriaşul) este 
obligat să achite integral serviciile consumate pentru perioada respectivă. 
    14. Gestionarul fondului de locuinţe încheie în mod obligatoriu contract direct cu furnizorul 
de apă în următoarele scopuri: 
    spălarea reţelelor de încălzire; 
    spălarea cabinelor de gunoi; 
    asigurarea integrităţii contorului comun, instalat la branşamentul blocului; 
    asigurarea stării tehnice a reţelelor inginereşti interioare de alimentare cu apă potabilă, 
menajeră şi canalizare, întru asigurarea tuturor consumatorilor cu servicii în regim non-stop; 
    achitarea scurgerilor de apă de la reţelele inginereşti interioare ale blocului. 
   15. Contractul se întocmeşte în două exemplare identice, cîte unul pentru fiecare parte 
contractantă. Prevederile contractului încheiat între prestatorul de servicii şi consumator sînt 
obligatorii pentru ambele părţi şi pot fi completate cu acordul ambelor părţi în corespundere cu 
legislaţia în vigoare. 
    16. Contractul poate fi reziliat: 
    a) la solicitarea consumatorului, cu debranşarea reţelelor; 
    b) în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului şi locatarului; 
    c) în cazul în care prestatorul de servicii nu respectă condiţiile contractuale şi actele 
normative în vigoare. 
    [Anexa nr.10 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 
    [Anexa nr.10 introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057] 
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Anexa nr.11 
la Regulamentul cu privire la modul de prestare 
şi achitare  a serviciilor locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi 
condiţiile deconectării acestora  de  la/reconectării  la  
sistemele de încălzire  şi alimentare cu apă 
 
CONDIŢIILE CONTRACTUALE STADARD  
PENTRUDESERVIREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCUINŢELOR 
    1. Numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante.  
    2. Obiectul contractului (efectuarea reviziilor profilactice (inspecţii) ale apartamentelor, 
elementelor de construcţie din bloc (fundamentul şi pereţii subsolurilor, pereţii clădirii şi 
pereţii despărţitori, planşee, ferestre, uşi şi scări din casa scării), precum şi ale utilajului şi 
sistemelor inginereşti din interiorul blocului şi terenului aferent acestuia; reglarea sistemelor şi 
utilajelor inginereşti atît în apartament cît şi în blocul locativ; lichidarea avariilor în 
apartament, precum şi în bloc; pregătirea blocului către sezonul de toamnă-iarnă; efectuarea 
lucrărilor de reparaţie a elementelor de uz comun, precum şi apartamentelor, dacă acestea au 
fost contractate de proprietar sau chiriaşi, efectuarea lucrărilor de întreţinere sanitară a locurilor 
de uz comun, inclusiv a scărilor, subsolurilor, soclurilor, etajelor tehnice, precum şi terenului 
aferent blocului locativ; îndeplinirea lucrărilor de salubrizare în jurul tomberoanelor pentru 
deşeuri menajere; efectuarea altor lucrări prevăzute de actele normative etc.).  
    3. Drepturile părţilor. 
    4. Obligaţiile părţilor. 
    5. Perioada de acţiune a contractului. 
    6. Preţul lucrărilor contractate şi modalităţile de plata. 
    7. Garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor îndeplinite. 
    8. Responsabilităţile părţilor. 
    9. Operare de modificare şi reziliere a contractului. 
    10. Soluţionarea litigiilor. 
    11. Condiţii suplimentare. 
    12. Rechizitele părţilor 
    [Anexa nr.11 introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44] 
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ID intern unic:  325964 
Версия на русском  

Versiunea originala 
Fişa actului juridic  

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1228  
din  13.11.2007 

pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor  

de evidenţă a consumurilor de apă 

Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1287 

HOTĂRÎRE Nr. 1228 din  13.11.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor  
de evidenţă a consumurilor de apăRegulamentului privind achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a 
consumurilor de apă 

ANEXA nr. 1 la Hotarîrea Guvernului nr.1228 din 13 noiembrie 2007 
REGULAMENT privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia 
şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă 
I. Dispoziţii generale

I. Dispoziţii generale

II. Elaborarea documentaţiei pentru instalarea
aparatelor de evidenţă

III. Executarea lucrărilor de instalare şi recepţie
a aparatelor de evidenţă

IV. Exploatarea aparatelor de evidenţă

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1052



        Anexa nr. 1 ACT de montare, recepţie  şi punere în funcţiune a 
aparatelorde evidenţă a apei 

            Anexa nr. 2  ACT de sigilare  

               Anexa nr. 3  ACT de desigilare 

               Anexa nr. 4 FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ 

               Anexa nr. 5 FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ 

           Anexa nr. 6  PRESCRIPŢIA  nr. ______ (Formularul nr. P-1) 

            Anexa nr. 7 PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru populaţie)  
         (Formularul nr. P-2) 

           Anexa nr. 8 PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru populaţie) 
         (Formularul nr. P-3 

Anexa nr.9 PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru agenţi economici 
şi instituţii publice) (Formularul nr. P-4) 

 Anexa nr. 10 PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru agenţi 
economici şi instituţii publice) (Formularul nr. P-5) 

  Anexa nr. 11 ACT de cercetare a evidenţei  şi  folosirii  apei în 
apartamente / încăperi locuibile în cămine(Formularul nr. A-4) 

 Anexa nr. 12 ACT de cercetare a evidenţei  şi  folosire a  apei 
de către utilizatori: întreprinderi, organizaţii şi alţi agenţi  
economici 

   Anexa nr. 13 ACT de inspectare a stării tehnice a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, a aparatelor de evidenţă a apei 
şi a nivelului de confort al obiectivului 

Anexa nr. 14 PRESCRIPŢE  PENTRU  ASIGURAREA  
ACCESULUI   nr. ____ 

ANEXA nr. 2 LISTA hotărîrilor de Guvern care se abrogă 
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    MODIFICAT 
    HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793 
 
    În  scopul reglementării procesului de instalare şi exploatare a  contoarelor de apă şi 
optimizării  activităţii de contorizare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  
    1. Se  aprobă Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi 
exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă, conform anexei nr.1. 
    2. Aparatele de evidenţă a consumului de apă aflate în exploatare şi care corespund cerinţelor 
tehnice de instalare şi actelor normative în vigoare se vor utiliza pînă la uzarea lor completă în 
baza rezultatelor verificării metrologice sau deteriorării. 
    3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi organizaţiile interesate, în 
termen de 3 luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.  
    4. Autorităţile administraţiei publice locale, la finele fiecărui an, vor monitoriza desfăşurarea 
lucrărilor de instalare a  aparatelor de evidenţă la consumatori, în funcţie de mijloacele de 
finanţare, conform prevederilor Regulamentului sus-menţionat.  
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2. 
 
    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV 
 
    Contrasemnează: 
    Ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon  
    Ministrul administraţiei publice locale                             Valentin Guznac 
 
    Nr. 1228. Chişinău, 13 noiembrie 2007. 

Anexa nr. 1 
la Hotarîrea Guvernului nr.1228 
din 13 noiembrie 2007 
REGULAMENT 
privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia 
şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă 
I. Dispoziţii generale 
    1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-
XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), Legii 
metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, 
nr.13, art.124), Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), Legii serviciilor publice de 
gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.14-17, art.49). 
    2. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi semnifică următoarele:  
    aparat de evidenţă a apei (contor de apă) – aparat destinat pentru înregistrarea volumului 
de apă consumat;  
    aviz tehnic de înregistrare – document eliberat de Organismul Naţional de Metrologie în 
baza declaraţiei solicitantului de a efectua lucrări de metrologie, impunînd obligaţiuni care 
decurg din actele normative în vigoare;  
    consum de apă – volumul de apă consumat din reţelele de distribuţie centralizate sau din 
interiorul blocului, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la utilizatori, iar în lipsa 
contoarelor, conform normelor de consum în vigoare; 
    operator (furnizor) – agent economic care, în baza contractului încheiat cu utilizatorul 
(consumatorul) sau utilizatorul casnic, livrează apă şi evacuează apele uzate; 
    punct de delimitare (limită de separaţie) – loc în care se divizează reţelele de apă ale 
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utilizatorului şi operatorului, conform criteriului de proprietate; 
    tarif distinct – tarif destinat pentru achiziţionarea, instalarea, verificarea metrologică 
periodică, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă; 
    utilizator (consumator) – persoană fizică sau juridică care, în baza contractelor încheiate cu 
operatorul (furnizorul), consumă apă (potabilă, tehnologică, menajeră, ape uzate – în continuare 
apă) prin conectarea instalaţiilor sale la reţelele respective în unul sau mai multe puncte de 
alimentare. 
    În cazul blocurilor locative, utilizatorul (consumatorul) este distribuitor de servicii de 
alimentare cu apă pînă la încheierea contractelor între operator (furnizor) şi utilizatorii casnici;  
    utilizator casnic – orice persoană fizică care beneficiază de servicii de alimentare cu apă 
pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;  
   verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă (contoarelor) – modalitate de control 
metrologic legal, prin care se constată şi se confirmă că un aparat de evidenţă îndeplineşte 
cerinţele indicate în reglementările de metrologie legală respective. 
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor raporturilor juridice apărute în 
legătură cu achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a 
consumului de apă.  
    4. Cerinţele prezentului Regulament se extind asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor a 
căror activitate ţine de alimentarea cu apă (operatori), precum şi asupra instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi proprietarilor de locuinţe, indiferent de forma lor de proprietate şi 
apartenenţa departamentală.  
    5. Serviciile de alimentare cu apă se prestează doar în temeiul contractelor directe, încheiate 
între operator (furnizor) şi utilizator (consumator) sau operator (furnizor) şi utilizator casnic. 
    6. La proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a obiectivelor 
existente trebuie prevăzută în mod obligatoriu instalarea aparatelor de evidenţă pentru fiecare 
utilizator. 
    7.  Nu se admite racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de alimentare cu apă fără 
instalarea aparatelor de evidenţă.  
    8. Nu se admite recepţia construcţiilor noi şi a celor reconstruite şi reparate capital fără 
instalarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.  
   9. Tipul concret al aparatelor de evidenţă trebuie selectat de către operator (furnizor), conform 
modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii 
Moldova, cu includerea tipului respectiv în condiţiile tehnice eliberate de operator. 
   10. Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi 
verificare metrologică, în termenele indicate în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal a aparatelor de evidenţă, se efectuează:  
    la branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice - în conformitate cu clauzele 
contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în 
bugetele publice;  
    la branşamentele obiectivelor ce aparţin agenţilor economici - în conformitate cu clauzele 
contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale 
agenţilor economici;  
    la branşamentele blocurilor locative, aflate în exploatare - de către operator, din contul 
mijloacelor financiare, prevăzute în tarifele respective de alimentare cu apă şi canalizare, 
calculate conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    în apartamentele blocurilor locative, încăperile locuibile în cămine, precum şi în case 
individuale - de către operator (furnizor) în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif 
distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contorizarea 
consumului de apă. În lipsa contractului respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, 
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exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă se 
execută din contul consumatorului. 
II.  Elaborarea documentaţiei pentru instalarea 
aparatelor de evidenţă 
    11. Pentru obţinerea condiţiilor tehnice, utilizatorul depune o cerere la adresa operatorului, 
anexînd documentele ce confirmă dreptul de proprietate (posesie): 
    a) contract de vînzare-cumpărare; 
    b) contract de locaţiune; 
    c) certificat de moştenitor. 
   12. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, operatorul examinează 
actele prezentate şi eliberează condiţiile tehnice pentru elaborarea documentaţiei de proiect 
privind instalarea aparatului de evidenţă. 
   13. Elaborarea documentaţiei de proiect pentru instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează 
de către unităţile specializate în domeniu, care deţin licenţe de activitate pentru toate categoriile 
de construcţii, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă, sisteme interioare (art. 8 pct. 16) din 
Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate). 
    La finalizarea lucrărilor de proiectare, unităţile specializate în domeniu coordonează 
documentaţia cu operatorul. 
III. Executarea lucrărilor de instalare şi recepţie  
a aparatelor de evidenţă 
    14. Instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect. 
    15. Lucrările de instalare a aparatelor de evidenţă sînt efectuate de către agenţii economici ce 
deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de construcţie a edificiilor şi aviz tehnic de 
înregistrare, eliberat de Organismul Naţional de Metrologie.  
   16. Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă, pînă la 
recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea şi păstrarea aparatelor de evidenţă o poartă 
executantul  lucrărilor. 
    17. După finalizarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmesc acte  privind 
îndeplinirea lucrărilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. 
    18.  Actul de recepţie şi punere în funcţiune a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă 
se întocmeşte în cîte un exemplar pentru fiecare semnatar (anexa nr.1).  
    În baza acestui act se întocmeşte fişa de evidenţă a consumului de apă, conform anexelor nr. 4 
sau nr. 5 la prezentul Regulament.  
    19. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatului de evidenţă şi a 
sigiliilor aplicate. 
IV. Exploatarea aparatelor de evidenţă 
    20. Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare 
metrologică şi înlocuire a acestora. 
    21. Întreţinerea aparatelor de evidenţă  prevede: 
    a) cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate; 
    b) înscrierea indicaţiilor contoarelor; 
    c) întocmirea prescripţiilor, conform anexelor nr.6-10 şi 14 la prezentul Regulament, după 
caz. 
    22. Reparaţia aparatelor de evidenţă se efectuează în ateliere specializate şi include 
următoarele: 
    demontarea aparatului şi a elementelor asamblate; 
    desfacerea aparatului;  
    spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de tină şi rugină (în caz de necesitate, 
prelucrarea de sablaj a corpului contorului); 
    depistarea şi înlăturarea deranjamentelor (defectelor); 
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    înlocuirea detaliilor uzate; 
    vopsirea, asamblarea, reglarea . 
   23. Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de 
verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, 
sau, la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoarele 
cu competenţă tehnică respectivă, cu participarea părţilor interesate. 
    În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, aparatul de evidenţă se înlocuieşte. 
    24. La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat 
operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate 
scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.).  
    În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile 
depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile 
şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor, 
conform anexelor nr.11-13 la prezentul Regulament, după caz.  
    25. Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente,  se 
efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului. 
    Notă: Anexele nr. 2, 3 şi 14 la prezentul Regulament se vor aplica în perioada 
exploatării  aparatului de evidenţă. 
 
 anexele nr.1-14 

 

 
                                  Anexa nr. 1          
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. A-1) 
                  

__________________________________________________             
                                                    (operatorul / поставщик) 
                                                                                

ACT 
                                      de montare, recepţie şi punere în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei 

АКТ 
монтажа, приёмки и ввода в эксплуатацию приборов учёта воды                 

 

                                          din „_____”  __________________ 200__ 
                                                                        от 

Subsemnatul,  reprezentantul operatorului  
_______________________________________________________, 
Я, представитель поставщика                                                                                                                    (telefon / телефон)                                     
_______________________________________________________________________________________________________
_________________ 
                                                                              (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) 

reprezentantul organizaţiei care a montat instalaţiile de contorizare 
_______________________________________ 
представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы                                                                                         (telefon / телефон) 
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____________________________________________________________________________________
_____________, 
                                          (reprezentantul organizaţiei, funcţia, numele / представитель организации, должность, Ф.И.О.) 

reprezentantul utilizatorului 
_________________________________________________________________________ 
представитель потребителя                                                                                                         (telefon / телефон) 

____________________________________________________________________________________
______________ 
                                                                                                       ( numele /  Ф.И.О.) 
 

am efectuat montarea, recepţia şi punerea în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei la obiectivul 
_____________ 
произвели приём и ввод в действие приборов учёта на объекте 
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 
 

din ________________________________________, şi  
___________________________________________________ 
по                                  (adresă poştală / почтовый адрес)                              и      (adresă, numărul pe durata construcţiei / адрес, номер на 
время строительства) 

Apa potabilă 
на питьевую воду 

Diametrul 
Диаметр 

Tipul 
Тип 

Nr. 
contorului 
№ водомера 

Verificat 
metrologic 

Метрологически 
поверен 

  

Nr. certificatului de  
verificare 

metrologică 
№   свидетельства 
метрологической   

поверки

Indicaţiile 
Показания

Diametrul 
branşamen-

tului 
Диаметр 

ввода 

Locul 
montării 

Место 
установки 

        
        
        

Apa caldă menajeră 
на горячую воду 

Diametrul 
Диаметр 

Tipul 
Тип 

Nr. 
contorului 

№ водомера 

Verificat 
metrologic 

Метрологически 
поверен 

 

Nr. certificatului  
de  verificare 
metrologică 

№   свидетельства 
метрологической   

поверки

Indicaţiile
Показания

Diametrul 
branşamentu-

lui 
Диаметр ввода 

Locul 
montării 

Место 
установки 

        
        
        

 
Aparatele de evidenţă sînt montate în conformitate cu condiţiile tehnice nr. _____________ din 
____________, 
Приборы учёта смонтированы в соответствии с                                                                                           №                                           от 
 
 
 
 
 
 
 

documentaţiei de proiect nr. _____________________ din ___________________, 
проектной документации  №                                                                                от 
    

                                                                 
fişei de lucru pentru branşare la reţele eliberată  cu nr. _________________ din 
____________________ 
нарядом на подключение,  выданным под  №                                                                                                           от 

 
Contoarele de apă se pun în funcţiune din data semnării prezentului act. 
Водомеры вводятся в действие с даты подписания настоящего акта. 
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 Actul este întocmit în trei exemplare. 
 Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах. 
 

Reprezentantul organizaţiei care a montat  instalaţiile de contorizare   
_____________________________________ 
Представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы                                                                                        (semnătura / подпись) 

 
Reprezentantul  utilizatorului  
______________________________________________________________________ 
Представитель потребителя                                                                                                     (semnătura / подпись) 

 
Reprezentantul operatorului   
_______________________________________________________________________ 
Представитель поставщика                                                                                                                 (semnătura / подпись) 
 
 

 
                     
Anexa nr. 2                                            
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. A-2) 

_________________________________________________             
                                            (operatorul / поставщик)                                  

ACT 
de sigilare 

АКТ 
опломбирования 

din „_____”  __________________ 200__ 
от 

utilizatorul _______________________________________________ nr. _______________ 
Потребитель                                                   (denumirea / наименование)                                          № 

Denumirea obiectivului __________________________________________________________ 
Название объекта                                                         

Adresa _______________________________________________________________________ 
Адрес 

Subsemnatul,  reprezentantul operatorului _______________________________________ 
Я, представитель поставщика                                                     
_______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                  (funcţia, numele / должность, Ф.И.О.) 

în  prezenţa reprezentantului utilizatorului_______________________________________  
в  присутствии  представителя потребителя                                                             (funcţia / должность) 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                                   (numele / Ф.И.О.) 

am executat 
sigilarea:____________________________________________________________ 
произвел опломбирование 

vanei_______ mm, sigiliul nr. ________________, ___________________________________, 
задвижки                        мм,     пломбa №                                                                                 (locul aflării / место нахождения) 

vanei_______ mm, sigiliul nr.  ________________, __________________________________, 
задвижки                        мм,     пломбa №                                                                                  (locul aflării / место нахождения) 
 

unirii contorului nr. _______________, tipul ______________________, diametrul _____ 
mm 
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соединение водомера №                                                            тип                                                                        диаметр                                мм 

cu ţeava, sigiliul de protecţie  nr. _______________, avînd indicaţiile   _______________,  
с трубопроводом, защитная пломба №                                                                    с показаниями  
 

unirii contorului nr. _______________, tipul ______________________, diametrul _____ 
mm 
соединение водомера №                                                            тип                                                                        диаметр                              мм 

cu ţeava, sigiliul de protecţie  nr. _______________, avînd indicaţiile     _______________,  
с трубопроводом, пломба №                                                                                     с показаниями  
 

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie 
nr. _________, 
фильтра на водомерном узле с водомером №                                                                                                         защитная  пломба № 

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie 
nr. _________, 
фильтра на водомерном узле с водомером №                                                                                                         защитная  пломба № 

obturatorului de la branşament din str. ________________________, sigiliul de protecţie 
nr. _________, 
заглушки на вводе с улицы                                                                                                            защитная  пломба № 

hidrantului de incendiu din str. _______________________________, sigiliul de protecţie 
nr. _________, 
пожарного гидранта                                                                                                                                                 защитная  пломба № 

Reprezentantul utilizatorului  _____________________________________________________   
______________ 
Представитель поставщика                                                                          (numele, prenumele / Ф. И. О.)                                                                              (semnătura 
/ подпись) 

Reprezentantul utilizatorului ___________________________________________________   
________________ 
Представитель потребителя                                                       (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)                                                          (semnătura 
/ подпись) 

 
Copia  actului  a  fost  primită la       „___”______________ 200___                        ______________ 
Копию  акта  получил                                                                                                                                                                 (semnătura / подпись) 

 
                    
 
  Anexa nr. 3                                          
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. A-3) 
 

________________________________________________             
                                              (utilizatzorul / потребитель)                                  
                                                                                

ACT 
de desigilare 

АКТ 
распломбирования 

 

din „_____”  __________________ 200__ 
от 
 

Utilizatorul _______________________________________________ nr. _______________ 
Потребитель                                                   (denumirea / наименование)                                                   № 
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Denumirea obiectivului 
__________________________________________________________ 
Название объекта                                                         

Adresa _______________________________________________________________________ 
Адрес 

Subsemnatul,  reprezentantul operatorului _________________________________________ 
Я, представитель поставщика                                                     
_______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                              (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) 

în  prezenţa reprezentantului utilizatorului_______________________________________  
в  присутствии  представителя потребителя                                                             (funcţia / должность) 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                     (numele, prenumele / Ф.И.О.) 

am executat desigilarea: 
__________________________________________________________ 
произвел распломбирование 

vanei_______ mm, sigiliul de protecţie  nr. ________________, _______________________, 
задвижки                        мм,     защитная  пломбa №                                                                                 (locul aflării / место нахождения) 

vanei_______ mm, sigiliul de protecţie  nr.  ________________, _______________________, 
задвижки                        мм,    защитная   пломбa №                                                                                     (locul aflării / место нахождения) 

vanei_______ mm, sigiliul de protecţie  nr.  ________________, ______ 
_________________, 
задвижки                        мм,    защитная   пломбa №                                                                                  (locul aflării / место нахождения) 
 

unirii contorului nr. _______________, tipul ______________________, diametrul _____ 
mm, 
соединение водомера №                                                            тип                                                                        диаметр                              мм 

cu ţeava, sigiliul nr. _______________, cu indicaţiile _______________,  
с трубопроводом, пломба №                                                   с показаниями  
 

filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie  
nr. ____, 
фильтра на водомерном узле с водомером №                                                                                                            защтная  пломба  № 

obturatorului de la branşament din str. ________________________, sigiliul de protecţie  
nr. ____, 
заглушки на вводе с улицы                                                                                                                 защитная  пломба № 

hidrantului de incendiu din str. _______________________________, sigiliul nr. 
_________. 
пожарного гидранта                                                                                                                                                 пломба № 
 

Reprezentantul operatorului  ____________________________________________    ____________ 
Представитель поставщика                                              (numele, prenumele / Ф. И. О.)                                                          (semnătura / подпись) 
 

Reprezentantul utilizatorului ________________________________________    _____________ 
Представитель потребителя                                               (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)                (semnătura / подпись) 

 
Copia  actului  a  fost  primită la       „___”______________ 200___                        ______________ 
Копию  акта  получил                                                                                                                                                                 (semnătura / подпись) 

 
                 
                      Anexa nr. 4                      
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. C-1) 
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_________________________________________________                                       
                                                        (operatorul / поставщик)                               
 

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ 
КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

 
Utilizatorul nr. ______________din apartamentul / încăperea locuibilă în cămin, casa 
particulară 
 Потребитель №                                       из квартиры / жилого помещения в общежитии, индивидуального 
дома 
 

Str. ________________________ nr. ________ bloc ______ ap. _______ tel. dom. _______________ ser. 
_________________ 
Ул.                                                                 №                                                   кв.                      тел. дом.                                           раб. 

Numele, prenumele, patronimicul proprietarului (chiriaşului) 
___________________________________________________ 
Ф. И.О.  собственника (арендатора) 

Contorul nr. __________, tipul _______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, 
montat__________ 
 Счётчик №                                   тип                         питьевая / горячая вода,         Д                    мм, место установки                           
установлен 

  Sigilat: Contorul______ nr. certificat. de verificare metrologică _____ unirea cont. cu ţeava _____, inclusiv 
cu filtru ________ 
    Опломб. : Счётчик                       №  паспорта   метрологической   поверки .                      соед. счётчика с трубой              включительно 
с  фильтром 

Contorul nr. __________, tipul _______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, 
montat__________ 
Счётчик №                                   тип                         питьевая / горячая вода,         Д                    мм, место установки                           
установлен 

 Sigilat: Contorul______nr. certificat. de verificare metrolog. ______ unirea cont. cu ţeava ______, inclsuiv 
cu filtru _._________  
  Опломб.:  Счётчик                          № паспорта   метрологической   поверки            № счётчика, соед. с трубой                
включительно с фильтром 

Contorul nr. __________, tipul ______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, 
montat__________ 
 Счётчик №                                   тип                         питьевая / горячая вода,         Д                    мм, место установки                           
установлен 

 Sigilat: Contorul______ nr. certificat. de verificare metrolog. _______unirea cont. cu ţeava _______, inclusiv 
cu filtru _______ 
  Опломб.  Счётчик                     №.   паспорта   метрологической   поверки                       соед. счётчика с трубой                   
включительно с фильтром 

Contorul nr. _________, tipul _______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, 
montat__________ 
Счётчик №                                   тип                         питьевая / горячая вода,         Д                    мм, место установки                           
установлен 

  Sigilat: Contorul _______nr. certificat. de verificare metrolog. ______unirea  cont. cu ţeava ______, inclusiv 
cu filtru _______   Опломб.:  Счётчик                            №  паспорта   метрологической   поверки                       соед. счётчика с 
трубой               включительно с фильтром 

        Sigilat:          Obturator _____________________________      Obturator 
_____________________________ 
        Опломбировано:         Заглушка                                                                                                         Заглушка    

           Ventil_________________________________      Ventil 
________________________________ 
                                      Вентиль                                                                                                        Вентиль 

 
Numărul de locatari ________ persoane. Norma de consum _______________ m3, tel. relaţii 
_________________________ 
Количество жильцов                              человек.       Норма водопотребления                                      м3,  тел. для заявок 
 

Fişa este întocmită în 2 exemplare, un exemplar se află la operator, iar al doilea  la utilizator. 
Карточка составлена в 2 экземплярах, один из которых находится у поставщика, а второй у потребителя.   
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Reprezentantul  operatorului   _____________________________________________________________    
_______________ 
Представитель поставщика                                                                                             (numele, prenumele  / Ф. И. О.)                                    (semnătura 
/ подпись) 

Reprezentantul utilizatorului _____________________________________________________________   
_______________ 
Представитель потребителя                                                                             (statutul / статус)                                                                      (semnătura 
/ подпись) 

 
 

Data 
scoaterii 

indicaţiilor 
contorului 

de apă 

Nr. contorului  Nr. contorului Nr. contorului Nr. contorului  Semnătura 
reprezentantului 

operatorului 
 

u
Indicaţiile 
contorului Consumul 

Indicaţiile 
contorului Consumul

Indicaţiile 
contorului

Con-
sumul

Indicaţiile 
contorului 

Con-
sumul 

          
          
          
          

Anexa nr. 5     
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. C-1) 

        _________________________________________                                       
                                                   (utilizatorul / потребитель )  
  

FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ 
КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

 
Utilizatorul nr. ______________ 

                                                   Потребитель №                                              

Denumirea întreprinderii / organizaţiei:___________________________________________________________ 
Название предприятия / организации: 

Str. _______________________________ nr. ______________, obiectivul 
_______________________________, 
Ул.                                                                                  №                                          объект 

_______________________________________________________________________, tel. __________________ 
               (numele, funcţia persoanei responsabile / Ф.И.О., должность ответственного лица)                            тел.      
Branşamentul din strada: ____________________________________ 
Врезка с улицы:       

Subutilizatori: ______________________________________________________________________________ 
Субпотребители: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Contorul nr. __________________, tipul _______________________ de apă 
_____________________________ 
Счётчик №                                                         тип                                                                вода       

 Diametrul _________ mm, locul instalării ___________________________, montat _______________ 
 Диаметр                                 мм,    место установки                                                                          смонтирован  
 

Sigilat: Contorul _______________________________ nr. certificatului 
________________________________ 
 Счётчик                (data, luna, anul / дата, месяц, год)            № сертификата 

 Borna directă _________ mm, __________________, ____________________, 
____________________ 
 Прямой ввод                                мм,        (nr. sigiliului / № пломбы)                 (sectorul / сектор)                     (culoarea / цвет) 
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 Ventilul ______________ mm, __________________, ____________________, 
____________________ 
 Вентиль                                         мм,        (nr. sigiliului / № пломбы)                 (sectorul / сектор)                     (culoarea / цвет) 

Ventilul ______________ mm, __________________, ____________________, 
____________________ 
 Вентиль                                         мм,        (nr. sigiliului / № пломбы)                 (sectorul / сектор)                     (culoarea / цвет) 

Filtrul _______________ mm, __________________, ____________________, ____________________ 
 Фильтр                                         мм,        (nr. sigiliului / № пломбы)                 (sectorul / сектор)                     (culoarea / цвет) 

Obturator____________ mm, __________________, ____________________, ____________________ 
 Заглушка                                         мм,        (nr. sigiliului / № пломбы)                 (sectorul / сектор)                     (culoarea / цвет) 

Unirea contorului cu ţeava      __________________, ____________________, ____________________ 
 Соединение счётчика с трубой                (nr. sigiliului / № пломбы)                 (sectorul / сектор)                     (culoarea / цвет) 

 Clapetă reversibilă _____________________________________________________________________ 
 Обратный клапан 

Un exemplar al fişei se află la utilizator ________________________________________, ________________ 
Один экземпляр карточки находится у потребителя            (numele, prenumele, funcţia / Ф.И.О., должность)                                 (semnătura 
/ подпись) 
 

Data citirii 

indicaţiilor 

contorului 

Indicaţiile 

contorului 

Volumul 

apei 

consumate 

m3 

Volumul 

apei uzate  

evacuate 

m3 

Semnătura 

reprezentantului 

operatorului  

Responsabilul 

utilizatorului şi 

funcţia 

acestuia 

Semnătura 

utilizatorului 

       

       

       

       

        
 
               Anexa nr. 6                             
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. P-1) 

 
_______________________________________________                                       
                                                       (operatorul / поставщик)                               
  

 
                         PRESCRIPŢIA  nr. ______ 

ПРЕДПИСАНИЕ  № 
 

                din „____” ___________ 200__ 
                                 oт 

 
 

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя) 
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_____________________________________________________________________________ 
(adresa poştală / почтовый адрес) 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

Reprezentantul operatorului ____________________________________________________ 
Представитель  поставщика                                                       (funcţia, / должность,) 

__________________________________________________________________, 
______________ 
                                        (numele / Ф.И.О.)                                                                                                                               (semnătura / подпись) 

Reprezentantul utilizatorului  ________________________________________________, _____________ 
Представитель потребителя             (gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)                      (semnătura 
/ подпись) 

Primit ____ ех. de prescripţie  ______________________________________________________, 
_____________ 
Получил                  экз. предписания                                          (numele, prenumele / Ф.И.О.)                                                     (semnătura 
/ подпись) 
 
 

 
                     Anexa nr. 7                       
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. P-2) 

 
_____________________________________________                                       
                                     (utilizatorul / потребитель)                               
  

PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru populaţie) 
                                           ПРЕДПИСАНИЕ №       
 

                din „____” ___________ 200__ 
                                 oт 

 

(numele, prenumele utilizatorului; Ф. И. О. потребителя)  

____________________________________________________________________________ 
(adresa poştală; почтовый адрес) 
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Operatorul solicită: 
Поставщик требует: 

Pînă la „____” ____________ 200____     efectuarea verificării metrologice de stat a                              
contoarelor de apă 

До                                                                          выполнить метрологическую поверку  водомера (-ов)                 
     
       Diam. _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________indicaţii ___________ 
       Diam.  _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________indicaţii ___________ 
       Diam. _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________indicaţii ___________ 
       Diam. _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________indicaţii ___________ 

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de  către operator, 
cu respectarea cerinţelor tehnice faţă de contor prevăzute în documentaţia tehnică. 
Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа  водомеров, 
выданными поставщиком с соблюдением технических норм. 
 
Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________  
Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по  телефону:  
 
În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor 
în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum 
aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare 
(conform Hotărîrii  Guvernului nr. 191                 din  19 februarie 2002, cu  modificările  şi  
completările  ulterioare).  
В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в 
течение 60 дней плата за потребляемый объем будет  взиматься в соответствии с утвержденными нормами 
потребления, без учета  показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с 
Постановлением  Правительства № 191  от  19 февраля 2002 г., с последующими  дополнениями и 
изменениями).  

În cazul în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui utilizatorul casnic este 
obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de către operator. 
 
Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан 
установить другой водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком. 

Reprezentantul operatorului __________________________________________________________ 
Представитель  поставщика                                        (funcţia, / должность,) 
__________________________________________________________________, ______________ 
                             (numele, prenumele  / Ф.И.О.)                                                                       (semnătura / подпись) 

Reprezentantul utilizatorului casnic ________________________________________, 
_____________ 
Представитель потребителя    (gradul de rudenie, numele, prenumele/ степень родства, Ф.И.О.)      (semnătura / 
подпись) 

Primit ____ ех. de prescripţie  _____________________________________________, 
_____________ 
Получил                  экз. предписания                                          (numele, prenumele/ Ф.И.О.)                                     (semnătura / 
подпись) 
 
 
 
 

                    Anexa nr. 8                        
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. P-3) 

________________________________________________                                        
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                                                     (operatorul / поставщик)                             
  

 
PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru populaţie) 

                                          (для населения) 

                                             ПРЕДПИСАНИЕ № 
 

                din „____” ___________ 200__ 
                                 oт 

 
 

(numele, prenumele utilizatorului; Ф. И. О. потребителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(adresa poştală; почтовый адрес) 

 

Operatorul solicită: 
Поставщик требует: 

Pînă la „____” ____________ 200____     înlocuirea contoarelor de apă 

До                                                                                              заменить водомер(ы) 

 
Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile  _____________  
Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile  _____________ 
 
cu contoare       cu    diam. _  mm, tipul _______  
 на водомеры                diam. _  mm, tipul _______  
 

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de  către  
operator. 
Водомер должен быть установлен  в  соответствии с   условиями монтажа  водомеров, выданными поставщиком. 
 

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________  
Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по  телефону: 
 
În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul 
consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de 
recalculare (conform Hotărîrii  Guvernului    nr. 191  din  19 februarie 2002, cu  modificările  şi  completările ulterioare).  
В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет  
взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет 
(в соответствии с Постановлением  Правительства  № 191  от  19 февраля .2002 г., с последующими дополнениями и изменениями).  
 
Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ 
Представитель  поставщика                                                         (funcţia, / должность,) 

__________________________________________________________________, _ 
                                        (numele, prenumele / Ф.И.О.)        (semnătura / подпись) 

Reprezentantul utilizatorului  ________________________________________________, _____________ 
Представитель потребителя                  (gradul de rudenie, numele, prenumele/ степень родства, Ф.И.О.)                      (semnătura / подпись) 

Primit ____ ех. de prescripţie  _________________________________________________, _____________ 
Получил                  экз. предписания                                          (numele, prenumele/ Ф.И.О.)                             (semnătura / подпись) 
 
 
 

                                        Anexa nr. 9                 
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 
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(Formularul nr. P-4) 
 

 
_________________________________________                                       
                                              (operatorul / поставщик)                               
  

 
PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice) 

                                                                           (для экономических агентов и публичных учреждений) 

                    ПРЕДПИСАНИЕ № 
 

                din „____” ___________ 200__ 
                                 oт 

 
 

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(adresa poştală / почтовый адрес) 

 

Operatorul solicită: 
Поставщик требует: 

Pînă la „____” ____________ 200____     efectuarea verificării metrologice de stat a                

                                                                                                   contoarelor de apă  

До                                                                                               выполнить метрологическую поверку  водомера (-ов)                            
     

       Diam. _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________cu  indicaţiile 
___________ 
       Diam. _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________cu  indicaţiile 
___________ 
       Diam. _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________cu  indicaţiile 
___________ 
       Diam. _____________ mm, tipul _____________  nr. _____________cu  indicaţiile 
___________ 

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de  către  
operator. 
Водомер должен быть установлен   в  соответствии с условиями монтажа  водомеров,  выданными поставщиком. 
 

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________  
Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по  телефону:  
 
În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru 
volumul consumat se va efectua conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, 
în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de 
contorizare a apei şi fără drept de recalculare.  
В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени 
плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 
м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта  приёмки в эксплуатацию узла учёта 
и без права на перерасчет.  

În cazul  în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui, consumatorul este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia 
este stabilit de operator. 
Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой 
водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком. 

Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ 
Представитель  поставщика                                                                                 (funcţia, / должность,) 

__________________________________________________________________, 
______________ 
                                        (numele, prenumele / Ф.И.О.)                                                                     (semnătura / подпись) 
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Reprezentantul utilizatorului  ________________________________________________, _______________ 
Представитель потребителя             (funcţia, numele, prenuleme / должность, Ф.И.О.)                          (semnătura / подпись) 

Primit ____ ех. de prescripţie  __________________________________________________, _____________ 
Получил               экз. предписания                                         (numele, prenumele/ Ф.И.О.)                                             (semnătura / подпись) 

      
          
                    Anexa nr. 10                      
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. P-5) 

    
________________________________________________                                       
                                              (operatorul / поставщик)                               
  

 
PRESCRIPŢIA  nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice) 
                                                            (для экономических агентов и публичных учреждений) 

                    ПРЕДПИСАНИЕ № 
 

                din „____” ___________ 200__ 
                                 oт 

 
 

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(adresa poştală / почтовый адрес) 

 

Operatorul solicită: 
Поставщик требует: 

Pînă la „____” ____________ 200____     înlocuirea contoarelor de apă 

До                                                                                              заменить водомер(ы) 

 
                Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile 
_____________ _________  
                Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile 
_____________ 
 
cu contoare   cu    diam. ___  mm, tipul _______  
 на водомеры           diam. ___  mm, tipul _______  
 

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de  către   
operator. 
Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа  водомеров, выдаными поставщиком. 
 

Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________  
Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по  телефону: 
 
În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul 
consumat se va efectua conform capacităţii de debit  a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în 
conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de 
contorizare a apei şi fără drept de recalculare.   
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В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за 
потребляемый объем воды будет  взиматься  по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. 
за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта  приёмки в эксплуатацию узла учёта,  и 
без права на перерасчет.  
 

Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ 
Представитель  поставщика                                                                                 (funcţia, / должность) 

__________________________________________________________________, 
______________ 
                                        (numele , prenumele / Ф.И.О.)                                                                                                           (semnătura / подпись) 

Reprezentantul utilizatorului  ________________________________________________, _____________ 
Представитель потребителя             (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)                      (semnătura / подпись) 

Primit ____ ех. de prescripţie  __________________________________________________, _____________ 
Получил                  экз. предписания              (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)                         (semnătura / подпись 
 
 
 
 
 
 

                      Anexa nr. 11                    
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. A-4) 

 
_________________________________________________            
                                     (operatorul / поставщик)                                  
                                                                 ACT 
de cercetare a evidenţei  şi  folosirii  apei în apartamente / încăperi locuibile în cămine 
                                                                                АКТ 
обследования  состояния  учёта  и использования  воды в квартирах / жилых помещениях в общежитиях  

 

       din „_____”  __________________ 200__ 
          от 

 

str. ___________________________________ nr. _________ bloc _______,  ap. ________  
___________________________________________________________________________ 
                     (numele, prenumele  proprietarului  locuinţei / Ф.И.О. собственника  жилья) 

telefon: la  domiciliu _____________________  la  serviciu __________________________ 
телефон  домашний                                                                          служебный  

Subsemnatul,  reprezentantul operatorului _______________________________________, 
Я, представитель поставщика                                                    
____________________________________________________________________________________________ 
                                                               (funcţia, numele / должность, Ф.И.О.) 

în  prezenţa proprietarului ____________________________________________________,  
в  присутствии  собственника                                  (numele,  proprietarului / Ф.И.О. собственника  жилья) 

precum  şi  a  locatarului ______________________________________________________ 
а также проживающего  в  данной  квартире                 (numele, gradul de rudenie; Ф.И.О., степень родства) 

am efectuat cercetarea  stării  tehnice  a  reţelelor de  alimentare cu  apă şi  canalizare, a  
произвели  обследование  технического  состояния  сетей  водопровода  и  канализации,  сантехнического 
utilajului sanitar, a aparatelor  de  evidenţă şi gradului  de comodităţi  al apartamentului. 
оборудования,  приборов  учёта  и  степени  благоустройства  данной  квартиры. 

În apartament  există: 
В  квартире  имеются   

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1070



         racordări  la  coloana verticală  a  blocului de  locuinţe: 
         подключения  к  стоякам  жилого  дома: 
                        la  reţeaua  de  apă  potabilă      Diam.  ________ mm,   ___________ unităţi; 
                        по  питьевой  воде 

                        la  reţeaua  de  apă  caldă           Diam. _________mm,  ___________ unităţi; 
                        по  горячей  воде     

Contoare instalate: (Установлены водомеры) 
Apă potabilă: 
Питьевая вода: 
Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______  
Sigilat: SSM_______, nr. certificatului de verificare  metrologică _________, unirea cu ţeava ___________, 
filtru___________ 
Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______  
Sigilat: SSM_______, nr. certificatului de verificare  metrologică _________, unirea cu ţeava ___________, 
filtru___________ 
Apă caldă menajeră: 
Горячая вода: 
Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst.______  
Sigilat: SSM__________, nr. certificatului de verificare  metrologică _________, unirea cu ţeava 
___________, filtru_________ 
Diam._____mm, nr. cont.___________, tipul ____________, montat, _________, locul inst._____ 
 
Sigilat: SSM_______, nr. certificatului de verificare  metrologică _______, unirea cu ţeav________, 
filtru________ 
 
 
 
 
 
 
         Încălzire autonomă                                    Alimentare  cu  gaze 
         Автономное  отопление                                 Наличие  газоснабжения  
         Boiler                                                          Cazan de baie cu gaze 
         Наличие  электробойлера                                 Наличие  газовой  колонки 
         Cadă  de  baie                                             Duş 
          Ванна                                                                  Душ 
 
Blocul  de  locuinţe  are  ________________ etaje 
Дом  имеет                                                                                 этажей 

În  apartament  au  viză  de  reşedinţă ________  persoane,  locuiesc  _______  persoane   
В  квартире  прописано                                                                         человек,         проживают                       человек                  

La  momentul  examinării   s-au  depistat  suplimentar următoarele: 
На  момент  обследования  дополнительно  выявлено  следующее: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
În  scopul  eliminării încălcărilor  depistate,  se  recomandă  a  efectua  următoarele: 
В  целях  устранения  выявленных  недостатков  предлагаем  выполнить  следующие  мероприятия: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

   da/nu 

   da/nu 

   da/nu 

   da/nu 

   da/nu    da/nu 

  da / nu 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
şi,  în  termenele  indicate, să  informaţi  despre lucrările efectuate la 
tel._________________ 
и  в  указанные  сроки  сообщить  о  проделанной  работе  по  телефону    

      
Reprezentantul operatorului __________________________________________    ____________________ 
Представитель поставщика                                         (numele, prenumele / Ф. И. О.)                              (semnătura / подпись) 
 
Reprezentantul utilizatorului _________________________________________    ____________________ 
Представитель потребителя                                   (statutul / статус)                                                      (semnătura / подпись) 
 
Copia  actului  a  fost  primită la       „___”______________ 200___          ________________ 
Копию акта получил                                                                                                                                      (semnătura / подпись) 
 
 
 
 

                       
                         Anexa nr. 12                 
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. A-5) 
 

_________________________________________________             
                                                    (operatorul / поставщик)                                  
                                                                                
 

                                                                             ACT 

de cercetare a evidenţei  şi  folosire a  apei de către utilizatori: întreprinderi, organizaţii şi 
alţi agenţi  economici 

АКТ 
обследования  состояния  учёта  и использования  воды потребителями: на предприятиях, в организациях  

и у других экономических агентов 
 

                       din „_____”  __________________ 200__ 
                                         от 

 
 

(denumirea întreprinderii, organizaţiei / наименование предприятия, организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(adresa poştală / почтовый адрес) 

 

(numele, prenumele  conducătorului / Ф.И.О. руководителя) 
 
 
Subsemnatul,  reprezentantul operatorului 
_____________________________________________ 
Я, представитель поставщика                                                     
 
_______________________________________________________________________________________________________, 
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(funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) 

în  prezenţa reprezentantului întreprinderii, organizaţiei _______________________________, 
в  присутствии представителя предприятия, организации        
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(funcţia, numele,  prenumele  proprietarului / должность, Ф.И.О.) 

am efectuat la faţa locului cercetarea stării evidenţei şi folosirii apei 
произвёл обследование с целью проверки состояния учёта и использования воды 
 

Controlul a constatat: 
Проверкой установлено: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
 

    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

În scopul înlăturării neajunsurilor depistate, se solicită  executarea următoarelor măsuri: 
В целях устранения имеющихся недостатков подлежит выполнить следующие мероприятия: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 
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Referitor la măsurile întreprinse de Dvs. rugăm să ne comunicaţi la tel. ___________________ 
О выполненных вами мероприятиях просим сообщить по тел. 
 

Reprezentantul operatorului 
________________________________________________________________ 
Представитель  поставщика                                                                               (funcţia, / должность,) 
____________________________________________________________________________, _____________________ 
                                        (numele, prenumele / Ф.И.О.)                                                                           (semnătura / подпись) 

Reprezentantul utilizatorului  ____________________________________________, _________________ 
Представитель потребителя                                          (numele, prenumele / Ф.И.О.)       (semnătura / подпись) 

Primit ____ ех. de prescripţie  ____________________________________________, _________________ 
Получил            экз. предписания                                          (numele, prenumele / Ф.И.О.)         (semnătura / подпись) 
   
 
 

 
 

                      Anexa nr. 13                    
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. A-6) 
 

__________________________________________________________             
                                                              (operatorul / поставщик) 

                                                                                       
ACT 

     de inspectare a stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, a aparatelor de
                                         evidenţă a apei şi a nivelului de confort al obiectivului   
                                                                                                 АКТ 

обследования технического состояния сетей водопровода и канализации, приборов учёта и степени 
благоустройства объекта                 

 

                  din „_____”  __________________ 200__ 
                                                                   от 

Codul clientului 
Код клиента 

Sectorul 
Сектор 

Strada
Улица 

Blocul 
Дом 

Apartamentul 
Квартира 

Numele, prenum
Ф.И.О. 

    
Subsemnatul,  reprezentantul operatorului 
________________________________________________, 
Я, представитель поставщика                                                                                   (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) 

în prezenţa proprietarului ___________________________________________________________ 
, 
в присутствии домовладельца                                                                (numele, prenumele / Ф.И.О.)  
tel. de serviciu _________________, tel. la domiciliu __________________, 
тел. рабочий                                                                      тел. домашний        

precum şi în prezenţa locatarului 
_____________________________________________________, 
а также в присутствии  жильца                                                                          (numele, statutul locatarului / Ф.И.О., статус жильца)  
am efectuat inspectarea stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale 
obiectivului şi aparatelor de evidenţă a apei, 
произвели обследование технического состояния сетей водопровода и канализации к имеющимся строениям,  приборов  учета воды 
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precum şi  a nivelului de confort al obiectivului 
и степени благоустройства 

Ca urmare a inspectării s-a constatat: 
В результате обследования установлено следующее: 

A fost efectuată branşarea la reţelele de alimentare cu apă: 
Выполнено подключение к водопроводным сетям: 

Branşamentul nr. l 
_______________________________________________________________ 
Ввод №                                                 (se indică proprietarul reţelelor / указывается принадлежность сетей) 

cu diametrul _________ mm din str. _______________________, contorul _______ 
mm,  
 с диаметром                            мм  с ул.                                                                                   водомер                                  мм, 

nr. ________, tipul _______________, montat ___________, ______________________, 
 №                                  тип                                                          смонтирован  (poziţia / позиция)           (locul instalării / место установки) 

nr. sigiliului  de protecţie ___________, sigiliul  SSM ___________, indicaţiile ___________ 
№  защитной  пломбы                                               пломба  Службы стандартизации и метрологии                 (data / дата)   показания 
 

Branşamentul nr. 2 ______________________________________________________________ 
Ввод №                                                 (se indică proprietarul reţelelor / указывается принадлежность сетей) 

cu diametrul _________ mm din str. _______________________, contorul _______ 
mm,  
 с диаметром                            мм  с ул.                                                                                   водомер                                  мм, 

nr. ________, tipul _______________, montat ___________, ______________________, 
 №                                  тип                                                          смонтирован  (poziţia / позиция)           (locul instalării / место установки) 

nr. sigiliului  de protecţie ___________, sigiliul  SSM ___________, indicaţiile ___________ 
№  защитной  пломбы                                               пломба  Службы стандартизации и метрологии                    (data / дата)   показания 

 
 
 
 
 
A fost efectuată racordarea la: 

              Выполнено подключение к:                              
reţelele de canalizare ________________________, cu diametrul ____ mm din str._______ 
канализационным сетям   (proprietarul reţelelor / принадлежность сетей)  диаметром                 мм  с ул.  
 

fosa septică cu vidanjare ulterioară _______________________ / hazna 
_______________ 
выгребной яме с последующим вывозом                                                         питательной яме 
  
 
 

     Apa se utilizează din: cişmea stradală ______________ / cişmea de curte__________ 
     Вода используется из:                уличной водоразборной колонки                             дворовой водоразборной колонки 

 în locuinţă __________________________ / în garaj ________________________ 
 в доме                                                                                            в гараже 

 la irigarea: grădinii _______, serelor ___________, copacilor ________________ 
 на полив:             огорода                               теплиц                                      деревьев 

Apa este încălzită: la aragaz _____________ ; în boiler electric ___________________; 
Вода подогревается:             на газовой плите                                    электроподогрев 

în cazan cu combustibil: ____________________________________________________;  
водонагревателями на топливе                   (combustibil solid, lichid, gazos / твёрдом топливе, жидком топливе, газе)          

Este branşat la sistemul centralizat de furnizare a apei calde ______________________ 
Подключён к централизованному горячему водоснабжению 
 

Locuinţa este dotată cu: duş ________, cadă de baie ______________, WC _________, 
В доме имеется:                                 душ                     ванна                                                               туалет    
                         bazin _____________________, cu dimensiunile _______________. 
                         бассейн     (de vară, de iarnă / летний, зимний)   размерами 
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S-a atestat:    mijloace de transport: _____________________________________, 
Имеются:                 транспорт                                     (motocicletă, autoturism, autobuz / мотоцикл, машина, автобус) 

                                animale domestice: bovine, cabaline ___; porcine ___; ovine, caprine ___; 
                        домашние животные:     крупный рогатый скот                     свиньи                      овцы, козы 

                                păsări de curte _____________________; iepuri __________. 
                                 домашние птицы                                                                      кролики 
                                          
La momentul inspectării apa se furnizează _____________________________________ 
На момент обследования водой пользуются                                                              (da sau nu / да или нет) 

Conform cărţii de imobil, la data de ______, sînt înregistraţi cu viza de reşedinţă ___ 
persoane, 
По домовой книге, на число                                                     прописано                                                                              человек 

locuiesc ____________ persoane. 
проживает                                       человек 

Acte de proprietate pentru imobil: ____________________________________________ 
Документы, подтверждающие собственность   (Тipul documentului, data, numărul, proprietarul / название документа, дата, 
номер, владелец) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ca urmare a controlului s-au depistat 
următoarele:_______________________________________ 
Проверкой установлено: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
În scopul remedierii neajunsurilor, Vă propunem să întreprindeţi următoarele  
măsuri: 
В целях устранения выявленных недостатков предлагаем  выполнить следующие мероприятия: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
 
 

 Să achitaţi datoria debitoare, conform situaţiei din „_____” ________ 200_, în sumă 
de ____ lei, 
Оплатить имеющуюся задолженность                                                                                                                           в сумме              
леев 

pînă la „_____” _________________ 200___.  
до 
 

Despre măsurile întreprinse, rugăm să ne comunicaţi la tel: ___________________ 
О принятых  мерах просим сообщить по тел.                  

Reprezentantul operatorului:   ____________________________________________________ 
Представитель поставщика:                                                                                                                        (semnătura / подпись)      
Reprezentantul utilizatorului: ___________________________   ___________________ 
Представитель потребителя:                                           (statutul / статус)                                              (semnătura / подпись)      

Primit ____ ех. de prescripţie  ____________________________________________  _________________ 
Получил                экз. предписания                                          (numele, prenumele / Ф.И.О.)                                              (semnătura / 
подпись) 
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   Anexa nr. 14                                     
la Regulamentul privind 
achiziţionarea, 
proiectarea, instalarea, recepţia  
şi exploatarea   aparatelor de 
evidenţă a consumurilor de apă 

 
(Formularul nr. P-6) 

 
________________________________________                                        
                                           (operatorul / поставщик)                              
  

PRESCRIPŢE  PENTRU  ASIGURAREA  ACCESULUI  nr. ____ 

                                                ПРЕДПИСАНИЕ   НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ДОСТУПА   № 
 

              din „____” ___________ 200__ 
                             oт 

 

                                                                                     (numele, prenumele utilizatorului  / Ф. И. О. потребителя) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                 (adresa poştală / почтовый адрес) 

Din motivul că la „____” ______________ 200___, la  prezentarea  legitimaţiei, nu aţi 
asigurat reprezentantului întreprinderii  accesul la obiectivul din  str. 
____________________________________ pentru cercetarea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare şi citirea indicaţiilor de pe contoare,  solicităm  repetat, în termen de trei zile, să asiguraţi 
accesul la reţelele indicate, preîntîmpinînd operatorul  în prealabil cu 24 ore la tel. 
______________. 
 În cazul neîndeplinirii prevederilor prezentei prescripţii şi (sau) neacordării accesului în 
cadrul vizitei repetate, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a 
apelor uzate, pînă la asigurarea accesului solicitat sau  pînă la debranşarea obiectivului 
Dumneavoastră de la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare,  se va efectua conform: 

capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 m/sec,  în 
conformitate cu durata zilei de lucru a  utilizatorului (pentru organizaţii, întreprinderi şi alţi agenţi 
economici); 

normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile  aparatelor  de  evidenţă în 
funcţiune (pentru utilizatorii casnici).  
      Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării. De asemenea, ne 
rezervăm dreptul să ne adresăm în instanţa de judecată  pentru încasarea forţată a prejudiciului 
cauzat.  
   В связи с непредоставлением «_____» ________________ 200___г. доступа представителю поставщика для 
обследования водопроводных и канализационных сетей и снятию показаний с приборов учёта в вашем строении по     ул. 
______________________________________, обязываем Вас в течение трёх дней обеспечить доступ к вышеуказанным 
сетям, предварительно за сутки известив нас по тел. _________________. 
 В случае невыполнения данного предписания и (или) непредоставления  доступа при повторном посещении 
расчет объема услуг водоснабжения и водоотведения до предоставления допуска или до отключения вашего объекта от 
сетей водопровода и канализации, будет  производиться  в  соответствии с:  

 пропускной способностью водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за 
фактическое время работы в сутки (для предприятий, организаций и других экономических агентов; 

 утвержденными нормами потребления, без принятия в расчет показаний работающих счетчиков (для 
потребителей из жилого фонда). 

         Начисленные за этот период суммы перерасчету не подлежат. 
         Также, оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции для принудительного взыскания причиненного 
ущерба.  

Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ 
Представитель  поставщика                                                      (funcţia, / должность,) 
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__________________________________________________________________, 
______________ 

   (numele, prenumele / Ф.И.О.)     (semnătura / 
подпись) 

Reprezentantul utilizatorului  _____________________________________, _____________ 
Представитель потребителя (gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)    (semnătura / подпись) 

Primit ____ ех. de prescripţie  _____________________________________, _____________ 
Получил          экз. предписания   (numele, prenumele / Ф.И.О.)           (semnătura / подпись) 

Anexa nr. 2 
la Hotarîrea Guvernului nr.1228 
din 13 noiembrie  2007 
LISTA  
hotărîrilor de Guvern care se abrogă 

1. Hotărîrea Guvernului nr.634 din 5 iulie 2000 „Cu privire la unele măsuri de reglementare a
procesului de contorizare a consumurilor de apă şi energie termică” (Monitorul Oficial 
al  Republicii Moldova, 2000, nr. 81-83, art.723). 
    [Pct.2 abrogat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793] 

3. Alineatul cinci din punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea 
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele  de încălzire şi 
alimentare  cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul 
Oficial al  Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art.263), punctul 3 din anexa nr. 5 la 
Regulament şi anexa nr. 1 la Contractul-model  de alimentare cu apă potabilă şi apă menajeră  a 
apartamentelor din blocurile locative/ încăperilor locuibile în cămine.  
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 
HOTĂRÎRE Nr. 741 din  18.12.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de 
determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate 
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 258 

 SECŢIUNEA 1 DISPOZIŢII GENERALE 

 SECŢIUNEA 2 DEFINIREA SERVICIILOR FURNIZATE DE OPERATORI ŞI A 
TARIFELOR REGLEMENTATE 

 SECŢIUNEA 3 DETERMINAREA TARIFELOR 

 SECŢIUNEA 4  STRUCTURA CHELTUIELILOR 

 SECŢIUNEA 5 DETERMINAREA ŞI AJUSTAREA CHELTUIELILOR 

 SECŢIUNEA 6 DETERMINAREA  RENTABILITĂŢII 

 SECŢIUNEA 7 APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR 
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Anexă 
la Hotărîrea Consiliului  

de administraţie al ANRE 
nr. 741 din 18 decembrie 2014  

METODOLOGIE 
DE DETERMINARE, APROBARE ŞI APLICARE A TARIFELOR 

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, 
DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE 

SECŢIUNEA 1 
DISPOZIŢII GENERALE 

1. Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate (în continuare Metodologie) are drept 
scop stabilirea modului de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.  

2. Prezenta Metodologie se aplică la determinarea tarifelor de către operatorii care furnizează
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.  

3. Prezenta Metodologie stabileşte:
a) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciul

public de alimentare cu apă tehnologică; 
b) principiile, modul de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciul

public de alimentare cu apă potabilă, inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de punctul de 
furnizare a apei potabile (la blocul locativ, casă individuală sau în apartament); 

c) principiile, modul de calculare, aprobare şi de aplicare a tarifelor pentru serviciul public de
canalizare şi epurare a apelor uzate; 

d) principiile generale de efectuare a investiţiilor aferente serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif; 

e) modul de separare a consumurilor, cheltuielilor şi a rentabilităţii între activităţile practicate
şi serviciile furnizate de către operatori; 

f) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor aferente furnizării  serviciului public de
alimentare  cu apă şi de canalizare; 

g) modul de determinare şi aprobare a cheltuielilor pentru primul an de valabilitate a prezentei
Metodologii, anul de bază, şi modul de actualizare a acestora pentru ceilalţi ani de valabilitate a 
prezentei Metodologii;  

h) metoda de calculare a rentabilităţii;
i) metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii între activităţile practicate şi

serviciile furnizate. 
4. Prezenta Metodologie este bazată pe următoarele principii de reglementare:
a) furnizarea fiabilă şi continuă consumatorilor a serviciilor publice de alimentare  cu apă

tehnologică şi/sau apă potabilă, a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate în 
condiţii de siguranţă şi cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare;  

b) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare operatorului
pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportul, distribuţia şi furnizarea apei, 
colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate;  

c) desfăşurarea activităţilor reglementate la maximă eficienţă, ce ar oferi operatorului
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posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate, necesare pentru desfăşurarea activităţii 
reglementate şi recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi 
reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi obţinerea unei rentabilităţi 
rezonabile; 

d) asigurarea transparenţei  în procesul de reglementare a tarifelor.
SECŢIUNEA 2 
DEFINIREA SERVICIILOR FURNIZATE DE  
OPERATORI ŞI A TARIFELOR REGLEMENTATE 

5. Prezenta Metodologie prevede determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor pentru
următoarele servicii publice furnizate  de operatori consumatorilor: 

a) serviciul public de alimentare cu apă potabilă;
b) serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
c) serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate.
6. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă include ansamblul de activităţi şi operaţiuni

desfăşurate de operator privind dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor de pompare şi de 
tratare a apei brute, a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile, a reţelelor publice de 
transport  şi de distribuţie a apei potabile, a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente şi 
utilizate de operator în activitatea de alimentare a consumatorilor cu apă potabilă. 

7. Serviciul public de alimentare cu apă tehnologică include ansamblul de activităţi şi
operaţiuni desfăşurate de operator privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea staţiilor de 
pompare a apei brute, a reţelelor de transport al apei brute, a staţiilor de tratare a apei brute, a 
rezervoarelor de înmagazinare a apei tehnologice, a reţelelor publice de transport şi de distribuţie 
a apei tehnologice, a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente şi utilizate de operator în 
activitatea de alimentare a consumatorilor cu apă tehnologică. 

8. Serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate include ansamblul de activităţi şi
operaţiuni desfăşurate de operator legate de dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor 
publice de canalizare, a staţiilor de epurare a apelor uzate, a altor imobilizări corporale şi 
necorporale aferente şi utilizate de operator pentru furnizarea serviciului public de canalizare 
consumatorilor. 

9. Dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare include activităţile şi
operaţiunile desfăşurate de operator privind construcţia noilor capacităţi şi majorarea 
capacităţilor existente de captare, de pompare, de transport, de tratare, de înmagazinare şi de 
distribuţie a apei tehnologice şi a apei potabile, de colectare, de transport, de epurare şi de 
evacuare a apelor uzate şi epurate. 

10. Întreţinerea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare include activităţile şi
operaţiunile desfăşurate de operator privind reparaţia capitală, renovarea şi înlocuirea reţelelor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, a staţiilor de pompare şi de tratare a apei, a staţiilor 
de epurare a apelor uzate şi a altor imobilizări corporale aflate la balanţă operatorului şi utilizate 
la furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, reparaţia curentă, 
deservirea, verificarea, asigurarea securităţii reţelelor publice de apă şi de canalizare, a altor 
imobilizări corporale şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv a celor transmise de către organele administraţiei 
publice locale la exploatare şi deservire tehnică, instalarea, verificarea, reparaţia şi înlocuirea 
contoarelor la consumatorii casnici, conform Legii privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, deservirea, şi reparaţia curentă a reţelelor de apă şi  de canalizare din blocurile 
locative în care, conform legii, sunt încheiate contracte de furnizare a serviciului public de 
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alimentare cu apă şi de canalizare cu fiecare proprietar/chiriaş de apartament din blocurile 
locative. 
    11. Utilizarea reţelelor publice de alimentare cu apă include activităţile şi operaţiunile 
operatorului legate de captarea, de transportul şi de tratarea apei brute, de transportul, de 
distribuţia, de evidenţa şi de furnizarea apei tehnologice şi a apei potabile consumatorilor, 
asigurarea regimurilor optime de funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi 
asigurarea calităţii apei livrate la punctele de delimitare cu consumatorii. 
    12. Utilizarea reţelelor publice de canalizare şi epurarea apelor uzate include activităţile şi 
operaţiunile operatorului ce ţin de colectarea, de transportul până la staţiile de epurare a apelor 
uzate de la consumator şi a apelor pluviale din intravilanul localităţilor care ajung în sistemul 
public de canalizare, epurarea apelor uzate, evacuarea apelor epurate în emisar, evacuarea, 
tratarea şi depozitarea nămolurilor provenite din tratarea apelor uzate. 
    13. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă consumatorilor şi a serviciului public de 
canalizare include activităţile şi operaţiunile operatorului ce ţin de încheierea contractelor de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu consumatorii, 
determinarea, în baza indicaţiilor contoarelor, a volumelor de apă consumate de fiecare 
consumator, facturarea apei potabile şi tehnologice furnizate şi a serviciului public de canalizare 
furnizat consumatorilor, colectarea plăţilor pentru apa furnizată şi serviciul de canalizare furnizat 
consumatorilor şi menţinerea relaţiilor cu consumatorii.  
    14. Prezenta Metodologie reglementează modul de calculare, aprobare, ajustare şi aplicare a 
următoarelor tarife: 
    a) tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apa tehnologică; 
    b) tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă diferenţiate în funcţie de locul 
de furnizare a apei potabile, după cum urmează: 
    - la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă; 
    - la punctele de ieşire din reţelele interne de apă ale blocurilor locative (în apartamente); 
    c) tarifele pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate. 
    15. În sensul prezentei Metodologii noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele: 
    consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat de operator în bază de contract, pentru necesităţi 
legate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională; 
    devieri tarifare – componenta de corectare în anul de reglementare a veniturilor operatorului 
rezultată din diferenţa dintre parametrii prognozaţi la determinarea tarifelor şi cei real înregistraţi 
în perioada precedentă de reglementare. Aceste devieri, pozitive sau negative, se determină în 
baza diferenţei parvenite în perioada precedentă de reglementare de la modificarea reală a 
următorilor parametri faţă de cei prognozaţi, incluşi în calculul tarifelor: volumele de apă 
tehnologică şi de apă potabilă furnizate consumatorilor; volumul apelor uzate colectate de la 
consumatori; modificarea cotelor impozitelor, taxelor şi altor plăti incluse în cheltuieli conform 
Codului fiscal şi actelor normative de aplicare a lui în domeniul serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare; indicii de ajustare a costurilor de bază; valorii nete a imobilizărilor 
corporale şi necorporale amortizabile;  
    punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă - setul de puncte de 
delimitare a reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă cu instalaţiile interne de apă ale 
consumatorilor casnici ce dispun de case individuale, ale blocurilor locative şi ale tuturor 
consumatorilor noncasnici; 
    punctele de ieşire din reţelele interne de alimentare cu apă din blocurile locative (în 
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apartamente) - setul de puncte ce delimitează instalaţiile interne de apă ale consumatorilor 
casnici din apartamentele blocurilor locative faţă de reţelele interne de alimentare cu apă din 
aceste blocuri. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor casnici  din 
apartamente faţă de reţelele interne de alimentare cu apă a blocului de locuit se stabileşte la ieşire 
din contorul instalat în apartament; 
    tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică - contravaloarea tuturor 
activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de 
alimentare cu apă, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizare consumatorilor a 
serviciului public de alimentarea cu apă tehnologică. Tariful pentru serviciul public de 
alimentare cu apă tehnologică se stabileşte la 1 m3 de apă tehnologică, nu include taxa pe 
valoare adăugată (TVA) şi se aplică pentru toţi consumatorii de apă tehnologică deserviţi de 
operator;  
    tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – contravaloarea tuturor 
activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice de 
alimentare cu apă, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă consumatorilor. Tariful pentru serviciul public de alimentarea cu apă 
potabilă se stabileşte la 1 m3 de apă potabilă, diferenţiat în funcţie de locul de furnizare a apei 
potabile: la punctele de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă sau la punctele 
de ieşire din reţelele interne de apă ale blocurilor locative (în apartamente, în cazul încheierii 
contractelor directe cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor din blocul locativ). Tariful nu include 
TVA şi se aplică pentru toţi consumatorii de apă potabilă deserviţi de operator  în funcţie de 
locul furnizării apei potabile; 
    tarif pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate - contravaloarea 
tuturor activităţilor şi operaţiunilor privind dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor publice 
de canalizare, desfăşurate de operator şi necesare pentru furnizare  consumatorilor a serviciului 
public de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Tariful pentru serviciul public de canalizare şi 
de epurare a apelor uzate se stabileşte la 1 m3 de apă uzată, nu include TVA şi se aplică pentru 
toţi consumatorii deserviţi de operator;  
    venit reglementat – venitul aferent unui an calendaristic de reglementare, recunoscut de 
organul de reglementare ca fiind necesar şi justificat pentru acoperirea tuturor cheltuielilor 
reglementate ale operatorului şi posibilitatea obţinerii de către operator  a unei rentabilităţi 
rezonabile. 
SECŢIUNEA 3 
DETERMINAREA TARIFELOR 
    16. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică se determină în baza 
formulei: 
         (1) 

    unde: 
    VSATn este venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a  apei 
tehnologice, necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea costurilor necesare desfăşurării 
activităţii de furnizare  consumatorilor a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii 
lei; 
    VATn  - volumul total de apă tehnologică furnizată în anul de reglementare „n” tuturor 
consumatorilor deserviţi de operator, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la 
consumatori, mii m3; 
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    CSATn – cheltuielile  justificate ale operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru 
desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei; 
    RATn – rentabilitatea operatorului  pentru anul de reglementare „n”,  determinată în funcţie de 
mijloacele investite în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia, modernizarea şi reînnoirea 
imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă tehnologică, mii lei; 
    DVTn-1 – devierile tarifare create la operator  în perioada precedentă de reglementare rezultată 
din diferenţa dintre parametrii planificaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi  de la 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, mii lei. Devierile tarifare se aplică 
începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii. 
    17. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă se determină în baza 
următoarelor formule: 
    a) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată la punctele de ieşire din 
reţelele publice de alimentare cu apă potabilă: 
    (2) 

 
    unde: 
    VSAPn – venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a  apei potabile, 
necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea costurilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă, livrată la punctele de 
ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii lei; 
    VAPn  - volumul total de apă potabilă furnizat în anul de reglementare „n” măsurat la punctele 
de ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii m3; 
    CSAPn – cheltuielile  operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă la punctele de ieşire din 
reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, mii lei; 
    RAPn –  rentabilitatea operatorului pentru anul de reglementare „n” determinată în funcţie de 
valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile utilizate în activitatea de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi acceptate în tarife, mii lei; 
    DVPn-1 – devierile tarifare create la operator în  perioada precedentă de reglementare, rezultată 
din diferenţa dintre parametrii planificaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi de la 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, mii lei. Devierile tarifare se aplică 
începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii. 
    b)  pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată la punctele de ieşire din 
reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative (apartamente): 
    (3) 

 
    unde: 
    VSAPan – venitul reglementat de la furnizarea de către operator a apei  potabile în 
apartamente, în baza contractelor directe încheiate cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor; 
    VAPan – volumul total de apă potabilă furnizat de operator în anul de reglementare „n” tuturor 
consumatorilor din blocurile locative în care apa potabilă se furnizează în baza contractelor 
directe încheiate cu proprietarii/chiriaşii apartamentelor din bloc, inclusiv volumul de apă de uz 
comun şi în spaţiile date în chirie/locaţiune de către gestionarii blocurilor locative, mii m3. 
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    CIRBn  - cheltuielile adiţionale ale operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru 
întreţinerea şi exploatarea tuturor reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din 
blocurile locative în care sunt încheiate contracte de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare  cu fiecare proprietar/chiriaş de apartamente  din blocurile locative, în 
conformitate cu prevederile articolului 29 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi canalizare, costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele 
interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative şi cheltuielile de întreţinere, exploatare şi 
verificare metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative, 
mii lei.  

18. Tariful pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate se determină conform
formulei: 

 (4) 

    unde:     
    VSCn este venitul reglementat de la furnizarea în anul de reglementare „n” a serviciului public 
de canalizare şi epurare a apelor uzate, necesar de a fi obţinut de operator pentru acoperirea 
costurilor necesare desfăşurării activităţii de furnizare  consumatorilor a serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate, mii lei; 
    VAUn - volumul total al apelor uzate  deversate în anul de reglementare „n” în reţelele publice 
de canalizare, mii m3. Acest volum se determină reieşind din  datele contoarelor instalate la 
consumatori. În lipsa contoarelor volumul apelor uzate se determină la un nivel egal cu volumul 
apei tehnologice şi apei potabile furnizate de operator consumatorilor; 
    CSCn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de furnizare a serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate, mii lei;     
    RCn - rentabilitatea operatorului pentru anul de reglementare „n” determinată în funcţie de 
mijloacele investite în dezvoltarea, renovarea, reconstrucţia şi reînnoirea imobilizărilor corporale 
şi necorporale utilizate în activitatea de furnizare a serviciului public de canalizare şi epurare a 
apelor uzate, mii lei; 
    DVCn-1 – devierile tarifare create la operator în anul de reglementare  „n-1”, rezultate din 
diferenţa dintre parametrii prognozaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi de la 
furnizarea serviciului public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, mii lei. Devierile tarifare 
se aplică începînd cu anul 2 de valabilitate a prezentei Metodologii. 

19. Volumul total de apă necesar operatorului în anul de reglementare „n”, se determină
conform formulei: 

      (5) 

    unde: 
    VAn este volumul total de apă necesar operatorului în anul de reglementare „n”, m3; 
    VACn  - volumul de apă necesar de a fi extras (captat) din fondul apelor în anul de 
reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, 
m3; 
    VAPPn - volumul apei potabile procurate de la alte persoane în anul de reglementare „n”, m3; 
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă, în 
anul de reglementare „n”, aprobate în modul stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Energetică (în continuare Agenţia), m3. 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1204



SECŢIUNEA 4  
STRUCTURA CHELTUIELILOR 

20. Reieşind din procesul tehnologic şi specificul activităţii operatorilor sistemelor publice  de
alimentare cu apă şi de canalizare şi conform prevederilor articolului 35 din Legea privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, prezenta Metodologie prevede următoarea 
structură a cheltuielilor care stau la baza determinării tarifelor:  

a) Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale;
b) Cheltuieli de procurare a apei;
c) Cheltuieli materiale;
d) Cheltuieli pentru energia electrică;
e) Cheltuielile cu personalul;
f) Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de

canalizare; 
g) Cheltuieli de distribuire;
h) Cheltuielile administrative
i) Alte cheltuieli  operaţionale.
21. Formulele generale de determinare a cheltuielilor operatorului necesare pentru furnizarea

în anul de reglementare „n” a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare au 
următorul conţinut: 

a) pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică:
      

 (6) 

    unde: 
    CAIatn - cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la 
balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
tehnologică; 
    CAPatn –cheltuieli pentru apa tehnologică procurată de la alte persoane; 
    CMatn – cheltuielile materiale aferente  furnizării serviciului de alimentare cu apă tehnologică; 
    CEEatn – cheltuielile  pentru energia electrică procurată de operator, aferente  furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă tehnologică; 
    CPatn - cheltuielile cu personalul operatorului, aferente procesului furnizării serviciului public 
de alimentare cu apă tehnologică; 
    CIEatn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă 
tehnologică; 
    CDatn -  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă tehnologică; 
    CAatn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă tehnologică; 
    ACatn – alte cheltuieli operaţionale aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă 
tehnologică în anul de reglementare „n”. În acestea se includ cheltuielile pentru achitarea taxei 
pentru apa extrasă (captată) din fondul apei, achitarea altor taxe, impozite şi plăţi justificate, care 
conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli, şi 
fondul de rulment necesar pentru furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă tehnologică. 
Astfel: 
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    (7) 

    unde: 
    TAatn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa  
extrasă (captată) din fondul apei, aferente apei tehnologice furnizate consumatorilor; 
    Tatn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea altor taxe, 
impozite şi plăţi justificate, aferente serviciului de alimentare cu apă tehnologică şi care conform 
Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli; 
    FRatn – fondul de rulment în anul de reglementare „n” aferent serviciului public de alimentare 
cu apă tehnologică, necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a operatorului. 

b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată consumatorilor la punctele de
ieşire din reţelele publice de alimentare cu apă: 
     

 (8) 

    unde: 
    CAIapn – cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la 
balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
potabilă; 
    CAPapn –cheltuieli pentru apa potabilă procurată de la alte persoane; 
    CMapn – cheltuielile materiale aferente  furnizării serviciului public de alimentare cu apă 
potabilă; 
    CEEapn – cheltuielile pentru energia electrică procurată de operator, aferente furnizării 
serviciului public de alimentare cu apă potabilă; 
    CPapn – cheltuielile cu personalul operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă; 
    CIEapn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public  de alimentare cu apă 
potabilă; 
    CDapn –  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă; 
    CAapn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă; 
    ACapn – alte cheltuieli operaţionale necesare pentru furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă. Aceste cheltuieli au aceeaşi structură ca şi în cazul serviciului public 
de alimentare cu apă tehnologică şi se determină conform formulei: 

    (9) 

    unde: 
    TAapn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa  
extrasă (captată) din fondul apei, aferente apei potabile  furnizate consumatorilor; 
    Tapn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea altor taxe, 
impozite şi plăţi justificate, aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi care 
conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate se atribuie la cheltuieli; 
    FRapn – fondul de rulment în anul de reglementare „n” aferent serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă, necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a operatorului. 
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    c) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă consumatorilor la punctele de ieşire 
din reţelele interne de alimentare cu apă ale blocurilor locative (în apartamente): 

    (10) 
 
    unde: 
    CIRBn –cheltuielile  operatorului în anul de reglementare „n” necesare pentru întreţinerea şi 
exploatarea  reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative în care 
furnizarea apei potabile se efectuează de operator în apartamente în baza contractelor directe 
încheiate cu proprietarii /chiriaşii apartamentelor din aceste blocurile locative. Aceste cheltuieli 
includ şi costul consumului tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă, admise în reţelele interne 
de alimentare cu apă ale blocurilor locative şi cheltuielile de întreţinere, exploatare şi verificare 
metrologică periodică a contoarelor instalate în apartamentele din blocurile  locative. 
    Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de apă admise în reţelele interne de alimentare cu 
apă ale blocurilor locative în anul “n”, se determină de către operator şi se aprobă de către 
autorităţile abilitate cu aprobarea tarifelor – autorităţile administraţiei publice locale sau Agenţia, 
după caz.  
    Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de apă admise în reţelele interne de alimentare cu 
apă ale blocurilor locative se determină anual în baza parametrilor efectivi ai reţelelor interne de 
alimentare cu apă înregistraţi în perioada precedentă de reglementare, luînd în consideraţie 
extinderile, performanţele şi principiile de reglementare intervenite între timp pentru fiecare 
operator în parte.  
    Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare 
din blocurile locative se vor determina similar cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a reţelelor 
de apă potabilă şi de canalizare reieşind din lungimea şi diametrele reţelelor interne de apă şi de 
canalizare din blocurile locative pentru fiecare operator în parte; 
    d) pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate: 

      (11) 
 
    unde: 
    CAIcn – cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aflate la 
balanţa operatorului şi aferente activităţii de furnizare a serviciului public de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate; 
    CMcn – cheltuielile materiale ale operatorului  aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    CEEcn – cheltuielile pentru energia electrică procurată de operator, aferente furnizării 
serviciului public de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    CPcn - cheltuielile cu personalul operatorului, aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    CIEcn – cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de canalizare; 
    CDcn -  cheltuielile de distribuire  ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    CAcn – cheltuielile administrative ale operatorului aferente furnizării serviciului public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    ACcn – alte cheltuieli operaţionale aferente furnizării serviciului public de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate. Aceste cheltuieli se determină conform formulei: 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1207



nnnn CTRauFRcTCACc  (12)

    unde: 
    Tcn – cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” legate de achitarea impozitelor, 
taxelor şi altor plăţi justificate aferente furnizării serviciului public de canalizare şi epurare a 
apelor uzate şi care, conform legislaţiei, se atribuie la cheltuieli; 
    FRcn –  fondul de rulment în anul de reglementare „n”  aferent furnizării serviciului public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate şi necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a 
operatorului; 
    CTRaun – cheltuieli de tratare a apelor uzate conform contractelor încheiate cu terţe părţi 
pentru efectuarea tratării şi epurării volumleor de ape uzate, după caz. 
SECŢIUNEA 5 
DETERMINAREA ŞI AJUSTAREA CHELTUIELILOR 

22. Cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aferente furnizării
serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate în fiecare an de 
reglementare „n” se determină conform formulei: 

    



k

i

n

DUi
VIiCAIn

1
, (13) 

    unde: 
    VIin – valoarea, la costul de intrare a imobilizărilor corporale şi  necorporale amortizabile ale 
operatorului de categoria „i” în anul de reglementare „n”. La determinarea tarifelor în valoarea 
imobilizărilor corporale şi necorporale  nu se includ valorile imobilizărilor date în locaţiune, a 
obiectelor locative, de menire social–culturală, altor imobilizări  care nu sunt destinate 
serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, imobilizărilor 
conservate şi aflate în curs de execuţie, imobilizărilor finanţate din donaţii, procurate din contul 
subvenţiilor şi alocaţiilor acordate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
transmise operatorului cu titlu gratuit sau în deservire tehnică, imobilizărilor finanţate  din contul 
tarifelor de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori. De asemenea, în scopuri 
tarifare, în calculul cheltuielilor privind amortizarea nu se includ imobilizările procurate sau 
create în afara planurilor de investiţii aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau  de 
către Agenţie, după caz.  
    DUi -  durata de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului de categoria „i”, care trebuie să corespundă duratei  de viaţă utilă a imobilizărilor. 
Totodată, această durată nu poate fi mai mică decît durata de funcţionare utilă indicată în 
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 
21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,  nr.62-66, art. 379). Categoriile 
„i” se formează prin gruparea imobilizărilor cu durată de utilizare identică din punct de vedere 
economic. 

23. În cazul cînd operatorul, la evaluarea ulterioară a imobilizărilor, aplică metoda reevaluării,
prezenta Metodologie prevede că nivelul maxim de creştere a amortizării  în urma reevaluării, 
urmată de a fi acceptată în tarif, nu va depăşi indicele preţurilor producţieii industriale înregistrat 
în perioada de la anul reevaluării precedente şi pînă-n anul în care se efectuează reevaluarea 
curentă, publicat anual de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. De asemenea, în 
cazul reevaluării, nu se admite includerea in  tarife a amortizării imobilizărilor corporale şi 
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necorporale valoarea de înlocuire a cărora, determinată în urma reevaluării, a fost deja depreciată 
prin tarife. 
    24. Pentru alocarea corectă a cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale pe tipurile concrete de servicii furnizate, operatorii serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare sunt obligaţi să divizeze imobilizările corporale şi necorporale 
amortizabile şi să calculeze amortizarea în funcţie de utilizarea sau apartenenţa acestora 
serviciilor furnizate (alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, serviciul de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate).  În acest caz amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale  care nu 
pot fi divizate direct la tipul de serviciu furnizat, celor care se utilizează în comun, sunt de gen 
auxiliar, de distribuire şi administrativ se divizează între tipurile de servicii furnizate după cum 
urmează:  
    a) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în comun 
pentru captarea, pomparea, transportarea şi tratarea (prima treaptă) a apei brute se repartizează 
între serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi apă potabilă conform normelor de 
repartizare determinate în baza  volumelor respective de apă furnizate consumatorilor; 
    b) cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale care se utilizează de 
operator pentru desfăşurarea şi altor activităţi sau furnizării de alte tipuri de servicii decît cele de 
alimentare  cu apă şi de canalizare, şi amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale 
serviciilor de gen auxiliar, de distribuire şi administrativ se repartizează între activităţile 
practicate şi serviciile furnizate, precum şi între serviciul public de alimentare cu apă potabilă, 
apă tehnologică, serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate, proporţional veniturilor 
obţinute de la desfăşurarea activităţilor sau furnizarea  serviciilor în anul de reglementare „n-1”.  
    25. Cheltuielile legate de procurarea apei de la alte persoane se determină, conform formulei: 

CAPn∑VAPPn TAPn, (14) 

    unde: 
    VAPPn - volumul apei procurate de la alte persoane, mii m3; 
    TAPn – tariful sau preţul de procurare a  apei de la alte persoane în anul „n” , fără TVA. 
    26. Cheltuielile materiale cuprind valoarea:  
    a) materialelor tehnologice de bază - reactivii chimici, materialele de filtrare şi alte tipuri de 
materiale nemijlocit utilizate în procesele de captare, de filtrare, de pompare, de tratare, de 
transport şi de distribuţie a apei pînă la consumator, epurare şi evacuare a apelor uzate, control şi 
menţinerea calităţii apei tehnologice, apei potabile şi apelor uzate;  
    b) materialelor consumabile - piese de schimb, energie termică, apă, gaze naturale, 
combustibil, lubrifianţi, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, materiale de protecţie, materiale 
de construcţie şi alte tipuri de materiale utilizate de operator în procesul de captare, de pompare, 
de transport, de înmagazinare, de distribuţie şi de furnizare a apei tehnologice şi a apei potabile, 
furnizării serviciului public de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, necesare pentru 
deservirea, întreţinerea şi reparaţia reţelelor publice de apă şi de canalizare, altor imobilizări 
corporale şi necorporale ale operatorului necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate. 
    27. Cheltuielile materiale se determină de operator  reieşind din preţurile conform rezultatelor 
licitaţiilor publice de achiziţionare  a materialelor utilizate, consumurilor specifice justificate, 
volumele de apă necesare de a fi captate şi tratate, volumele de apă uzată, volumele de lucrări 
necesare de a fi efectuate, lungimea reţelelor, numărul şi capacităţile staţiilor de pompare, tratare 
şi epurare, planurile de deservire tehnică, întreţinere şi reparaţie a imobilizărilor corporale şi 
necorporale, cerinţele fată de calitatea apei şi protecţia mediului, starea tehnică a mijloacelor 
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fixe, numărul angajaţilor, numărul consumatorilor, alţi factori care nemijlocit influenţează 
nivelul consumului de materiale, luînd în consideraţie  consumurile de materiale efectiv 
înregistrate în anii precedenţi. 
    28. Cheltuielile materiale se determină de către operator separat pentru fiecare tip de serviciu 
furnizat (alimentare cu apă tehnologică, alimentare cu apă potabilă şi furnizarea serviciului de 
canalizare şi epurare a apelor uzate). Pentru aceasta cheltuielile materiale se evidenţiază direct la 
tipul concret de activitate şi  serviciu furnizat după destinaţie. Cheltuielile materialelor 
tehnologice de bază şi cele consumabile  care direct nu pot fi alocate la tipul concret de activitate 
sau serviciu furnizat, cheltuielile materiale ale subdiviziunilor auxiliare, de distribuire şi 
administrative se repartizează între activităţi şi servicii după cum urmează: 
    a) cheltuielile materialelor tehnologice de bază şi celor consumabile utilizate la captarea, 
pomparea, transportul şi tratarea (1 treaptă) a apei brute se repartizează între serviciul de 
alimentare cu apă tehnologică şi apă potabilă în baza normativelor determinate reieşind din 
volumele de apă  respective furnizate consumatorilor; 
    b) celelalte cheltuieli materiale care nu pot fi alocate direct, cheltuielile materiale ale 
subdiviziunilor auxiliare, de distribuire şi administrative se repartizează între activităţile 
desfăşurate de operator şi între tipurile de servicii furnizate proporţional  veniturilor obţinute de 
la activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate în anul de reglementare „n-1”. 
    29. Cheltuielile materiale pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat se determină de 
către operator pentru primul an de valabilitate a prezentei Metodologii – anul de bază, se 
examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de consiliile locale sau de Agenţie, 
după caz, ca cheltuieli de bază (CMo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CMo) se determină pentru primul an al 
perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
    30. Pentru anii 2, 3, 4, 5  de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile materiale se ajustează reieşind din factorii de influenţă conform formulei: 

        



n

i
nnnnn NCLRIPCMIPCMCMCM

1
0 5,05,012,01 (15) 

 
    unde: 

    IPCMn - indicele preţurilor de consum în Republica Moldova în anul de reglementare „n”. La 
determinarea tarifelor pentru anul de reglementare  „n” se ia în consideraţie indicele preţurilor de 
consum prognozat de Ministerul Economiei. La determinarea devierilor tarifare pentru anul de 

reglementare  „n-1” se ia în consideraţie indicele preţurilor de consum publicat de Biroul 
Naţional de Statistică pentru anul de reglementare  „n-1”;  

    0,2 IPCMn – componenta care prevede creşterea eficienţei operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare  pentru reducerea consumurilor de 

materiale; 
    ∆LRn – modificarea lungimii reţelelor publice de alimentare cu apă (canalizare) în anul „n”, 

care se determină: 

    
1

1






n

nn
n LR

LRLRLR (16) 

 
    unde: 
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    LRn    - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul de reglementare „n”; 
    LRn-1 - lungimea reţelelor de apă (canalizare)  în anul precedent; 
    ∆NCn – modificarea numărului de consumatori deserviţi de către operator în anul „n”, care se 
determină: 

1

1






n

nn
n NC

NCNCNC (17) 

    unde: 
    NCn – numărul de consumatori deserviţi de operator în anul de reglementare „n”, cu excepţia 
consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt 
încheiate contracte; 
    NCn-1 - numărul de consumatori  deserviţi de operator  în anul precedent, cu excepţia 
consumatorilor casnici proprietari/chiriaşi de apartamente în blocurile locative, cu care sunt 
încheiate contracte. 

31. Dat fiind că costul energiei electrice deţine o pondere semnificativă în totalul de cheltuieli
ale operatorilor, precum şi dependenţa acestuia  de factori care nu totdeauna pot fi controlaţi de 
operator, prezenta Metodologie prevede ca, la calcularea tarifelor, cheltuielile pentru energia 
electrică consumată se determină separat pentru fiecare an de reglementare, conform formulei: 

    j
n

j
n

j
n

k

j

j
n TEWrcfWrifkCWaCEEn 



))((
1

(18) 

    unde: 
– cantitatea de energie electrică activă consumată de operator în anul de reglementare

„n” la locul de consum, „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite 
consumatorilor, a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, kWh; 

– cantitatea de energie reactivă inductivă consumată în anul de reglementare „n” la
locul de consum „j” în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, 
a apelor uzate, configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată în conformitate cu 
Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în 
funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată 
prin Hotărîrea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh; 

– cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua electrică de distribuţie
de către instalaţiile electrice  ale operatorului în anul de reglementare „n” la locul de consum „j” 
în funcţie de volumele apei captate, transportate, distribuite consumatorilor, a apelor uzate, 
configuraţia sistemului şi regimului de lucru, determinată în conformitate cu Instrucţiunea 
privind calcularea consumului tehnologic de energie în reţeaua de distribuţie în funcţie de 
valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, aprobată prin 
Hotărîrea ANRE nr. 89 din 13 martie 2003,  kVArh; 

- tariful la energia electrică în anul de reglementare ”n” în locul de consum „j”, 
lei/kWh; 
    kC – coeficientul de conversie  a energiei reactive în energie activă, kWh/kVArh. kC=0,1 
kWh/kVArh. 

32. Cheltuielile cu personalul  se determină reieşind din: numărul necesar al personalului de
lucru nemijlocit încadrat în procesul de captare, pompare, transportare, tratare, distribuţie şi 
furnizare a apei tehnologice şi apei potabile; numărul personalului de lucru încadrat în furnizarea 
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serviciului de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate; numărul personalului de  întreţinere, 
exploatare şi reparaţie a reţelelor de apă şi canalizare, instalaţiilor de captare, pompare, tratare, 
înmagazinare a apei, reţelelor de canalizare, instalaţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, 
altor imobilizări corporale şi necorporale aferente serviciului public de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate; numărul altor categorii de personal necesar pentru 
desfăşurarea activităţii reglementate (de deservire, de evidentă a apei, de control al 
echipamentelor de măsurare, de control al calităţii apei, personalului  subdiviziunilor auxiliare, 
personalului de distribuire şi administrativ); din categoria necesară de calificare a personalului; 
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; coeficientul complexităţii ramurii; 
regimul şi condiţiile de lucru; alte plăţi şi sporuri obligatorii stabilite de Codul Muncii al 
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art. 648) şi de 
actele normative de aplicare a lui; cuantumurile contribuţiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.   
    Cheltuielile cu personalul se determină pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat 
direct după destinaţie, iar cele care nu pot fi alocate direct, ale subdiviziunilor auxiliare, cele de 
ordin comun, de distribuire şi administrativ se repartizează între activităţile practicate de operator 
şi între serviciile reglementate furnizate după cum urmează:  
    a) cheltuielile cu personalul nemijlocit încadrat în procesul de captare, pompare, transportare 
şi tratare (1 treaptă) a apei brute se repartizează între serviciul publlic de alimentare cu apă 
tehnologică şi apă potabilă reieşind din volumele de apă respective furnizate consumatorilor; 
    b) celelalte cheltuieli cu personalul care nu pot fi alocate direct, se repartizează între 
activităţile desfăşurate de operator şi între tipurile de servicii reglementate furnizate proporţional 
veniturilor obţinute de la activităţile desfăşurate şi serviciile furnizate în anul de reglementare „n-
1”. 
    33. Cheltuielile cu personalul se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al 
prezentei Metodologii – anul de bază,  se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se 
aprobă de Consiliile locale sau de Agenţie, după caz, ca cheltuieli de bază (CPo) pentru prima 
perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază 
(CPo) se determină pentru primul an al perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 
5 ani.  
    34. Pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile cu personalul se ajustează reieşind din factorii de influenţă conform formulei: 

    )]5,05,01()2,01[(
1

0 nn

n

i
nnn NCLRxIPCMIPCMCPCP  


(19) 

    35. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare includ cheltuielile pentru verificarea, deservirea tehnică, întreţinerea, exploatarea şi 
reparaţia reţelelor publice de alimentare cu apă tehnologică, apă potabilă, reţelelor publice de 
canalizare, inclusiv celor transmise operatorului la deservirea tehnică, a staţiilor de captare, 
pompare şi tratare a apei brute, staţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate, a instalaţiilor şi a 
aparatelor de laborator şi control al calităţii apei, a clădirilor şi construcţiilor de producţie, a 
subdiviziunilor auxiliare, a mijloacelor de transport, a aparatelor de măsurare şi control, a 
instalaţiilor de protecţie şi securitate, a sistemelor de automatizare şi de dispecerizare, a 
echipamentelor de măsurare, inclusiv a contoarelor instalate la consumatorii casnici, a 
instalaţiilor electrice, şi a altor imobilizări corporale şi necorporale aferente sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare.  Cheltuielile de întreţinere şi exploatare, care nu pot fi 
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atribuite direct se repartizează pe tipul de activitate şi tipul de serviciu furnizat ca şi în cazul 
cheltuielilor materiale.  
    36. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al prezentei 
Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, se 
examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de Agenţie, 
după caz, ca cheltuieli de bază (CIEo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următoarele perioade, cheltuielile de bază (CIEo) se determină pentru primul an al 
perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.  
    37. Pentru  anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile de  întreţinere şi exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
se ajustează conform formulei: 

    ])1()2,01[(
1

0 



n

i
nnnn LRKIPCMIPCMCIECIE (20) 

    unde  K este raportul dintre cheltuielile de întreţinere şi exploatare revenite întreţinerii şi 
exploatării reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei (respectiv a reţelei publice de 
canalizare) în anul de bază şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare a sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare din anul de bază.  
    38. Cheltuielile de distribuire  includ  comisioanele achitate entităţilor care oferă operatorului 
servicii de facturare şi de decontări privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare furnizate consumatorilor, plăţile achitate poştei pentru expedierea facturilor de plată, 
comisioanele achitate poştei şi băncilor comerciale pentru colectarea plăţilor de la consumatori 
pentru serviciile publice furnizate, cheltuielile privind lucrul cu consumatorii, informarea 
consumatorilor, cheltuielile legate de deservirea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor 
capitalizate aferente reparaţiei capitale) a imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie 
comercială, întreţinerea şi reparaţia  obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în 
scopuri comerciale, plăţi justificate pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale 
utilizate în scopuri comerciale la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cheltuieli privind serviciile tipografice, telefonice, tele-radio comunicaţii aferente 
subdiviziunilor  comerciale ale operatorului şi responsabile de lucrul cu consumatorii, şi altor 
cheltuieli justificate de distribuire necesare furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 
    Cheltuielile de distribuire se determină integral de operator şi se alocă  între activităţile 
desfăşurate de operator şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional 
veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor practicate şi de la furnizarea serviciilor în anul 
de reglementare „n-1”, luîndu-se în consideraţie cheltuielile de distribuire aferente prestării 
serviciilor auxiliare. 
    39. Cheltuielile de distribuire se determină de către operator pentru primul an de valabilitate al 
prezentei Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, 
se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de  Agenţie, 
după caz, ca cheltuieli de bază (CDo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următorele perioade, cheltuielile de bază (CDo) se determină pentru primul an al 
perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.  
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    40. Pentru anii 2, 3, 4, 5 de reglementare, din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile de distribuire se ajustează conform formulei: 

    ])1()2,01[(
1

0 



n

i
nnnn NCIPCMIPCMCDCD (21) 

    41. În cheltuielile administrative  se includ cheltuielile justificate şi anume: de deservire, 
întreţinere şi reparaţie (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei capitale) a 
imobilizărilor corporale şi necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie 
administrativă, de deservire, întreţinere şi reparaţie a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 
utilizate de către structurile administrative, cheltuieli justificate privind leasingul, locaţiunea şi 
arenda operaţională a imobilizărilor corporale cu destinaţie administrativă, inclusiv aferente 
desfăşurării adunării generale a acţionarilor,  cheltuieli de conservare şi de  asigurare a pazei 
imobilizărilor corporale conservate în conformitate cu Regulamentul cu privire la conservarea şi 
deconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de Ministerul Privatizării şi 
Administrării Proprietăţii de Stat a Republicii Moldova nr.537/03 din 25 martie 1998, (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea 
fiabilităţii furnizării serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare, cheltuieli justificate 
pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora, cheltuieli 
justificate de protecţie civilă, cheltuieli justificate privind delegarea personalului administrativ 
legate de activităţile reglementate, cheltuieli de protocol (reprezentanţă) cu excepţia cheltuielilor 
frecventării manifestaţiilor culturale, reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate 
în timpul sau în afara orelor de muncă, cheltuieli ce ţin de asigurarea obligatorie a personalului 
administrativ ce participă în procesul tehnologic şi a bunurilor cu destinaţie administrativă, 
cheltuieli aferente angajării forţei de muncă, costul serviciilor furnizate operatorului de către 
bănci, publicaţii de rapoarte, situaţiilor financiare conform cerinţelor Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, cheltuieli privind serviciile de internet, telecomunicaţii şi poştale de ordin 
administrativ, de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ necesare 
desfăşurării activităţii de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, coordonate în 
prealabil de autoritatea administraţiei publice locale sau de Agenţie, după caz, cheltuieli pentru 
procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi abonarea la 
ediţii de specialitate (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale, 
alte cheltuieli administrative justificate. 
    Cheltuielile administrative se determină integral pe operator şi se alocă între activităţile 
desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate consumatorilor proporţional veniturilor obţinute 
de la desfăşurarea activităţilor şi furnizarea serviciilor reglementate în anul de reglementare ”n-
1”, luîndu-se în consideraţie cheltuielile administrative aferente prestării serviciilor auxiliare. 
Operatorii care furnizează  şi alte servicii publice de gospodărie comunală sunt în drept să aloce 
cheltuielile administrative între activităţile desfăşurate şi serviciile reglementate furnizate 
consumatorilor proporţional cheltuielilor cu personalul aferente desfăşurării activităţilor şi 
furnizării serviciilor reglementate în anul de reglementare  ”n-1”.  
    42. Cheltuielile administrative se determină de operator pentru primul an de valabilitate al 
prezentei  Metodologii - anul de bază, separat pentru fiecare tip de serviciu reglementat furnizat, 
se examinează şi se avizează de Agenţie, după caz, se aprobă de Consiliul local sau de  Agenţie, 
după caz,  ca cheltuieli de bază (CAo) pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani. 
Pentru următorele perioade, cheltuielile de bază (CAo) se determină pentru primul an al 
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perioadei corespunzătoare de reglementare a tarifelor de 5 ani.  
    43. Pentru  anii 2, 3, 4, 5 de reglementare,  din perioada de reglementare a tarifelor de 5 ani, 
cheltuielile administrative se ajustează conform formulei: 
     





n

i
nnn IPCMIPCMCACA

1
0 )2,01( (22) 

 
    44. Alte cheltuieli operaţionale se determină  în următorul mod: 
    1) Cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa extrasă 
(captată) din fondul apei se determină reieşind din cota taxei pentru apă, conform Codului fiscal 
al Republicii Moldova, şi volumul apelor necesar de a fi extrase (captate) cu excepţia celor 
pentru care nu se aplică taxa pentru apă, conform prevederilor Codul fiscal. Astfel, la 
determinarea tarifelor pentru fiecare an de reglementare „n”, cheltuielile operatorului aferente 
plăţii taxei pentru apă se va determina după cum urmează: 
     

(23) 
 
    unde: 
    TAan  - cheltuielile operatorului în anul de reglementare „n” aferente plăţii taxei pentru apa 
care este necesar de a fi captată (extrasă) din fondul apei pentru alimentarea consumatorilor cu 
apă tehnologică şi apă potabilă; 
    CTan – cuantumul taxei pentru apa extrasă (captată) din fondul apelor în anul de reglementare 
„n”,  lei/m3; 
    VACn  - cantitatea de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apelor în anul de 
reglementare „n” pentru alimentarea tuturor consumatorilor cu apă tehnologică şi apă potabilă, 
m3, care se determină conform formulei: 
     

(24) 

 
    unde: 
    VPAn – consumul tehnologic şi pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă, 
aprobate în modul stabilit de Agenţie, m3; 
    VACsn – volumul de apă necesar de a fi extrasă (captată) din fondul apei dar pentru care, 
conform Codului fiscal, nu se aplică taxa pentru apă, m3. Acest volum se determină conform 
formulei: 

    (25) 

    unde:VATsn şi VAPsn – volumele de apă tehnologică şi de apă potabilă furnizată în anul de 
reglementare „n” consumatorilor, dar pentru care, conform Codului Fiscal, nu se aplică taxa 
pentru (apa livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate 
nivelele; apa livrată în scopul stingerii incendiilor; apa livrată întreprinderilor societăţii orbilor, 
surzilor, invalizilor şi instituţiilor medico-sanitare publice; apa livrată întreprinderilor din cadrul 
sistemului penitenciar), m3. Repartizarea cheltuielilor aferente plăţii taxei pentru apă între 
serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de alimentare cu apă tehnologică se efectuează 
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proporţional volumelor de apă respectivă furnizată consumatorilor în anul de reglementare ”n”.  
    2) În categoria impozite, alte taxe şi plăţi (Tan) se includ toate impozitele, taxele (cu excepţia 
taxei pentru apă), precum şi taxa pe valoarea adăugată irecuperabilă, plăţile regulatorii şi plăţile 
achitate de operator prevăzute în Codul Fiscal şi actele normative de aplicare a lui şi care, 
conform Codului fiscal şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, se atribuie la cheltuieli. 
Aceste impozite, taxe şi plăţi se determină în fiecare an de reglementare „n” reieşind din 
prevederile Codului fiscal şi a actelor normative de aplicare a lui în domeniul serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare. Repartizarea acestor impozite şi plăţi totale ale 
operatorului între tipurile de activităţi şi tipurile de servicii furnizate se efectuează proporţional 
veniturilor obţinute de la desfăşurarea activităţilor,  a  serviciilor reglementate furnizate 
consumatorilor în anul de reglementare „n-1”..  
    3) Fondul de rulment în anul de reglementate „n” (FRn) se determină conform formulelor: 
    a) pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică: 
     

100/)(
365 nnnnnnnnnn

RdTatTAatCAatCDatCIEatCPatCEEatCMatFRat 


(26) 
 
    b) pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă: 
     

100/)(
365 nnnnnnnnn RdTapTAapCAapCDapCIEapCPapCEEapCMapFRapn 


(27) 
 
    c) pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate: 
     

100/)(
365 nnnnnnnn RdTcCAcCDcCIEcCPcCEEcCMcFRcn 


(28) 

 
    unde: α – necesitatea de fonduri de rulment în anul „n”, exprimat în zile de facturări, care se 
determină în baza regimului de facturare-achitare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare aplicate fată de consumatori şi a regimului de plăţi necesar de a fi efectuate de 
operator pentru materialele şi energia electrică procurată,  achitarea serviciilor prestate de terţi, 
în  conformitate cu  contractele semnate cu furnizorii,  achitările fată de bugetul de stat şi cel 
local în termeni stabiliţi de legislaţie şi obligaţiile fată de personal în conformitate cu contractul 
colectiv de muncă. Pentru toţi operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, pentru prima perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, α  = 10 zile. Pentru 
fiecare următoare perioadă de reglementare a tarifelor de 5 ani, valoarea acestui indicator se 
stabileşte prin hotărîrea Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 
    Rdn - rata medie  la creditele bancare acordate persoanelor juridice în anul „n” pe sistemul 
bancar, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, Statistica 
monetară, Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul bancar, în 
monedă naţională, persoane juridice, pînă la 12 luni. 
    45. La determinarea tarifelor în calcule nu se includ următoarele cheltuieli:  
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    a) aferente lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, modernizare, reînnoire, achiziţionare, 
montarea şi probare a imobilizărilor corporale şi necorporale; valorificarea noilor obiective, 
secţii şi agregate; supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare; reparaţiile capitale ale 
imobilizărilor corporale care necesită de a fi capitalizate şi alte investiţii capitale, reparaţii 
capitale ale sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ce nu aparţin operatorului, cheltuieli de 
conservare şi de întreţinere a imobilizărilor corporale conservate, cu excepţia imobilizărilor 
corporale conservate în conformitate cu Regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea 
bunurilor nefolosite în procesul tehnologic, aprobat de Ministerul Privatizării şi Administrării 
Proprietăţii de Stat a Republicii Moldova nr. 537/03 din 25 martie 1998 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1998,  nr.111-113, art.222), şi necesare pentru asigurarea fiabilităţii 
furnizării  serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare. Toate cheltuielile ce ţin de 
investiţii capitale prin tarif se recuperează doar prin amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale conform prevederilor punctului 22 din prezenta Metodologie;  
    b) aferente remedierii defectelor în lucrările de proiectare, construcţie, reconstrucţie, montaj 
(demontaj), revizie, remedierea defectelor utilajului şi deteriorărilor, provocate din vina 
producătorilor, furnizorilor şi întreprinderilor de transport;  
    c) pentru executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie, pentru achiziţionarea utilajului, 
repararea şi întreţinerea fondului de locuinţe, a obiectivelor de menire social-culturală şi a altor 
obiective ce nu se referă la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
    d) pentru lucrările calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi organizaţii, atît în formă de 
servicii, cît şi suport material sau financiar;  
    e) cheltuielile neproductive, rebuturi, delapidări, sancţiuni, amenzi, penalităţii şi despăgubiri, 
acoperiri de lipsuri şi de pierderi;  
    f) cheltuieli în scopuri filantropice şi de sponsorizare;  
    g) cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare, care nu se capitalizează, ce nu au fost 
coordonate cu autoritatea administraţiei publice locale sau cu Agenţia, după caz; 
    h) creanţe dubioase decontate; 
    i) cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, inclusiv pentru 
creanţe compromise; 
    j) cheltuieli de protocol (reprezentanţă) pentru frecventarea manifestaţiilor culturale, 
reprezentaţiilor teatralizate, alte cheltuieli similare efectuate în timpul sau în afara orelor de 
muncă; 
    k) recompense unice; 
    l) plăţi suplimentare, ajutoare materiale, îndemnizaţii, sporuri şi compensaţii acordate 
salariaţilor, în afara celor prevăzute de Codul muncii şi de actele normative de aplicare a lui; 
    m) cheltuieli  pentru burse de valori, organizaţii de intermediere şi de altă natură 
administrativă, servicii de consultanţă, asistenţă juridică; 
    n) cheltuieli aferente organizării timpului liber şi a odihnei salariaţilor, inclusiv şi cheltuielile 
pentru măsuri corporative; 
    o) cheltuieli nejustificate aferente desfăşurării adunării generale a acţionarilor; 
    p) indemnizaţii curente calculate membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ale operatorului, 
cu excepţia indemnizaţiilor lunare calculate  membrilor consiliului şi comisiei de cenzori care nu 
depăşesc trei salarii minime pe ţară; 
    q) cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente; 
    r) cheltuieli aferente asigurărilor benevole a  personalului şi a bunurilor materiale; 
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    s) toate celelalte cheltuieli ale  operatorului ce nu ţin de  furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi epurare a apelor uzate.  
SECŢIUNEA 6 
DETERMINAREA  RENTABILITĂŢII  
    46. Prezenta Metodologie prevede determinarea rentabilităţii operatorilor sistemului public de 
alimentare cu apă şi canalizare reieşind din capitalul investit şi rata de rentabilitate a acestui 
capital.  
    47. Rentabilitatea operatorului calculată în lei se determină pentru fiecare an de reglementare 
„n” reieşind din valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale utilizate în procesul 
furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizarea şi ratei de rentabilitate  în baza 
formulei:  
  / (29)   
 
    unde: 
    VNIn – valoarea netă reglementată în anul „n”  a imobilizărilor corporale şi necorporale 
amortizabile  ale operatorului, care se determină conform formulei: 
     

    (30) 
    unde:     
    VIn – este valoarea, la costul de intrare, a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile 
ale operatorului; 
    VBIn – valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului la  începutul anului „n”, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. În această valoare se includ valorile contabile ale imobilizărilor corporale şi 
necorporale ale operatorului date în exploatare până la începutul anului „n”, cu excepţia celor 
date în locaţiune, a obiectelor locative, de menire social – culturală, imobilizărilor finanţate din 
donaţii, din contul alocărilor şi subvenţiilor din bugetele locale şi bugetul de stat, transmise 
operatorului cu titlu gratuit sau la deservire tehnică, imobilizărilor finanţate  din contul tarifelor 
de racordare şi tarifului distinct achitat de consumatori, a imobilizărilor în curs de execuţie, a 
celor care nu sunt destinate şi/sau nu pot fi utilizate pentru furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
    FAIn – amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile de la 
darea lor în exploatare până la începutul anului „n”; 
    Rrn – rata reglementată de rentabilitate a imobilizărilor corporale şi necorporale în anul de 
reglementare „n” aferente furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Rata 
de rentabilitate se stabileşte la nivelul ratei medii a dobînzilor la creditele bancare acordate 
persoanelor juridice  pe un termen de peste 12 luni în valută strină pe sistemul bancar, în anul de 
reglementare „n-1”, publicată de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul: Statistici, 
Statistica monetară,  Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele noi acordate pe sistemul 
bancar, în valută străină, persoane juridice, peste 12 luni. 
În cazul reevaluării imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile existente, valoarea netă a 
acestora luată în calculul rentabilităţii  se va determina în baza formulei: 
     

K
rnVNI

nVNI  (31) 
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    unde: 
    VNIrn – valoarea netă în anul „n” a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile 
existente după reevaluare; 
    K – coeficientul modificării valorii imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile în 
urma reevaluării. Acest coeficient se determină la data efectuării reevaluării reieşind din raportul 
valorii contabile a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile determinate după 
reevaluare la valoarea contabilă a acestora  pînă la reevaluare. 
    48. Repartizarea rentabilităţii operatorului între tipurile de servicii furnizate în anul de 
reglementare „n” se efectuează conform formulelor: 
    a) la serviciul public de alimentare cu apă tehnologică: 
     

VBIatnVBIn

Rn
n

RAT        (32) 

    b) la serviciul public de alimentare cu apă potabilă:  
     

VBIapnVBIn

Rn
n

RAP  (33) 

 
    c) la serviciul public de canalizare: 
     

VBIcnVBIn

Rn
n

RC  (34) 

    unde: 
    VBIn  - valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
    VBIatn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de alimentare cu apă 
tehnologică; 
    VBIapn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n” aferente serviciului public de alimentare cu apă 
potabilă; 
    VBIcn  - valoarea contabilă  a imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale 
operatorului în anul de reglementare „n”  aferente serviciului public de canalizare şi epurare a 
apelor  uzate. 
    În acest caz suma valorilor contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile 
aferente fiecărui serviciu furnizat în parte va fi egală cu valoarea contabilă a tuturor 
imobilizărilor corporale şi necorporale amortizabile ale operatorului aferente în total serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare.  
    Adică:  

VBIatn +VBIapn +VBIcn =VBIn      (35) 
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    49. Prezenta Metodologie stabileşte următoarele cerinţe faţă de planurile de investiţii urmate  a 
fi aprobate, în scopul determinării tarifelor:  
    1) Operatorul anual, pînă la 1 noiembrie, va elabora şi prezenta, autorităţii administraţiei 
publice locale spre aprobare, planul de investiţii pentru anul calendaristic următor, cu excepţia 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de 
regiune, raion, municipiu şi oraş, care prezintă în mod obligatoriu Agenţiei, spre aprobare, planul 
de investiţii pentru anul calendaristic următor, în termen de pînă la 1 noiembrie. 
    2) În  planul de investiţii pentru anul calendaristic următor se reflectă, în mod obligatoriu 
următoarele: 
    a) compartimentele şi obiectele investiţionale, valorile investiţiilor planificate integral şi pe 
fiecare compartiment şi obiect investiţional în parte, sursele de finanţare; 
    b) descrierea succintă a obiectului de investiţii, argumentarea necesităţii obiectului, valoarea 
investiţiei, justificarea economică, tehnică, obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării 
investiţiilor (îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţi alimentării cu apă a consumatorilor, majorarea 
numărului de consumatori alimentaţi cu apă în urma dezvoltării sistemului public de alimentare 
cu apă, furnizării serviciului public de canalizare la noii consumatori, reducerea numărului şi 
timpului întreruperilor, reducerea pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă,  
reducerea cheltuielilor etc.). 
    3) Planurile de investiţii pentru anul calendaristic următor se examinează şi se aprobă  nu mai 
tîrziu de 31 decembrie.  
    4) În planurile de investiţii prezentate de operatori  nu  se acceptă obiectele de investiţii în 
cazurile în care investiţiile: 
    a) nu corespund cerinţelor stipulate  în subpunctul  2) de mai sus; 
    b) nu ţin de activitatea reglementată; 
    c)  ţin de procurări sau lucrări care trebuie să fie atribuite la cheltuieli; 
    d) trebuie să fie recuperate de operator prin intermediul companiilor de asigurare (asigurări 
incluse în tarif), deciziilor instanţelor de judecată etc.; 
    e) nu sunt necesare, sunt neargumentate, nu dau  avantaj economic cuantificat şi duc doar la 
majorarea tarifelor. 
    5) În decursul anului modificările în planul de investiţii aprobat se efectuează de către operator 
doar cu acceptul în scris al autorităţii competente care a aprobat planul anual de investiţii. Pentru 
modificarea planului de investiţii operatorul prezintă autorităţii competente propunerile sale de 
modificare cu argumentările privind necesitatea modificărilor propuse şi obiectivele care vor fi 
atinse în urma acestor modificări. Autoritatea administraţiei publice locale sau Agenţia, după 
caz, va examina şi, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea solicitări de la operator, va 
accepta sau va respinge modificările la planul de investiţii propuse de operator, informînd în 
scris operatorul. Operatorul este în drept să propună modificări la planul de investiţii pentru anul 
de gestiune pînă la 31 octombrie a anului de gestiune.  
    6) Pînă la 1 martie a fiecărui an de gestiune operatorul prezintă autorităţii administraţiei 
publice locale sau Agenţiei, după caz, un raport privind realizarea planului de investiţii, aprobat 
pentru anul precedent,  în care  se reflectă  investiţiile conform planului şi cele efectiv date în 
exploatare, valoarea acestora, durata de funcţionare utilă, amortizarea reflectată în evidenţa 
contabilă, amortizarea anuală şi obiectivele atinse. Operatorul care furnizează  serviciul public de 
canalizare şi de epurare a apelor uzate, la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş prezintă 
Agenţiei raportul privind realizarea planului de investiţii, aprobat pentru anul calendaristic 
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precedent, concomitent cu solicitarea de modificare sau avizare a tarifelor, conform punctelor  50 
şi 51 ale prezentei Metodologii. 
    7) Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional aprobat se includ la 
determinarea tarifelor conform prevederilor prezentei Metodologii, iar investiţiile efectuate în 
afara planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în cazurile în care acestea vor aduce un 
avantaj economic adiţional faţă de  obiectivele prevăzute în planul de investiţii şi adecvat valorii 
acestor investiţii. 
SECŢIUNEA 7 
APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR 
    50. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică, de alimentare cu apă 
potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate se determină de către 
operatori, pentru fiecare an de reglementare „n” în conformitate cu prezenta Metodologie,  şi se 
prezintă:  
    a) Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei - spre examinare şi avizare, a 
tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi pentru serviciul public de 
canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi 
oraş; 
    b) Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă 
tehnologică  furnizată la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş; 
    c) Agenţiei – pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă şi a tarifelor pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizat 
de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliile locale 
respective  au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;  
    d) Agenţiei - pentru examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de 
operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile unor acorduri 
sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de 
Parlament, Guvern sau de Consiliile locale; 
    e) Agenţia aprobă, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării motivate de către 
operatori, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi tarifele pentru serviciul 
public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, 
municipiu şi oraş, în cazul cînd Consiliul local  nu a aprobat tarifele respective în termen de 60 
de zile calendaristice de la data  primirii de la Agenţie a avizului. 
    51. Operatorul prezintă solicitatrea de modificare a tarifelor în termen de pînă la 1 martie a 
fiecărui an calendaristic.  
    52. În cazul cînd operatorii prezintă la Agenţie  calculele tarifelor  spre avizarea lor 
(prevederile punctului 50 lit. a) al prezentei Metodologii), Agenţia, în termen de pînă la 30 zile 
calendaristice de la primirea de la operatori a tuturor documentelor justificate ce argumentează 
necesitatea modificării tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul acestora, va examina 
materialele prezentate şi va  emite  către Consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile 
tarifelor necesare de a fi aprobate. Operatorul este obligat  să prezinte Agenţiei şi Consiliului 
local, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru 
stabilirea consumurilor reale şi cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii 
calculării tarifelor reglementate. 
    53. Actualizarea tarifelor se va efectua anual, după prezentarea de către operator a raportului 
financiar pe anul precedent şi a materialelor necesare pentru actualizarea tarifelor.  
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    54. Devierile tarifare (DVT, DVP, DVC) vor fi calculate pentru fiecare an de reglementare, în 
integral pe operator şi pe fiecare tip de activitate separat, pentru a reflecta impactul financiar al 
diferenţelor dintre valorile luate în calcul  la aprobarea tarifelor şi cele înregistrate efectiv în anul 
de reglementare.  
    55. În cazul cînd Consiliile locale vor aproba tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute 
în avizul prezentat de Agenţie, aceste devieri nu vor fi luate în calcul ca devieri tarifare (DVT, 
DVP, DVC) ale operatorului.  
    56. Prezenta Metodologie prevede aprobarea tarifelor separat pentru fiecare serviciu public 
furnizat (apă potabilă, apă tehnologică, canalizare şi epurare a apelor uzate). Tarifele aprobate  
nu pot fi modificate de operator.  
    57. Operatorii sînt în drept să solicite actualizarea extraordinară a tarifelor pe parcursul anului 
de reglementare, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de operator, şi care duc la o 
deviere de 5 şi mai mult la sută faţă de venitul reglementat, luat în calculul tarifelor aprobate 
pentru acest an de reglementare. În acest caz operatorii  vor prezenta, în modul stabilit, o analiză 
detaliată a factorilor care justifică necesitatea  ajustării extraordinare a tarifelor.  
    58. În tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor 
uzate se includ doar cheltuielile aferente captării, filtrării, pompării, tratării, înmagazinării, 
transportării, distribuţiei şi furnizării apei consumatorilor pînă la punctul de delimitare a 
sistemului public  de alimentare cu apă de instalaţiile interne de apă ale consumatorului, iar în 
cazul serviciului public de canalizare – doar cheltuielile aferente preluării şi transportării apelor 
uzate, de la punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de 
sistemul public de canalizare.  
    59. În cazul încheierii cu consumatorii a contractelor directe de furnizare a apei potabile în 
apartamentele blocurilor locative, cheltuielile legate de deservire, întreţinerea şi reparaţia curentă 
a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative şi a contoarelor 
instalate în apartamente se iau în consideraţie şi se includ  doar în tariful de furnizare a acestor 
servicii consumatorilor casnici din apartamente.  
    60. În cazul în care  într-un anumit an, la nivel naţional, se va modifica cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul real, consumurile aferente remunerării muncii, din anul 
respectiv, vor fi actualizate reieşind din cuantumul minim garantat revăzut.   
    61. Prezenta Metodologie prevede că mijloacele obţinute din includerea în tarifele pentru 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a cheltuielilor privind 
amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale vor fi utilizate  de operator pentru dezvoltare, 
reconstrucţie, renovare, reînnoire şi reparaţii capitale (cu capitalizare) a sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru rambursarea creditelor şi împrumuturilor 
luate de operator în acest scop. În cazul cînd operatorul, în perioada de valabilitate a prezentei 
Metodologii, va utiliza aceste mijloace în alte scopuri, autoritatea care aprobă tarifele va  
micşora  cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului, 
în cuantumul utilizării nejustificate a acestora în alte scopuri.  
    62. Prezenta Metodologie prevede că cheltuielile materiale şi cele de întreţinere şi exploatare  
să fie utilizate de către operator doar după destinaţie. În cazul neutilizării acestora, utilizării 
acestora în alte scopuri sau diminuării în urma efectuării investiţiilor, în perioada de valabilitate a 
prezentei Metodologii, autoritatea care aprobă tarifele  va  micşora aceste cheltuieli ale 
operatorului în anul următor în cuantumurile respective. 
    63. Tarifele aprobate de Consiliile locale se publică în mass-media locală, intră în vigoare din 
data publicării.  
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    64. Tarifele aprobate de Agenţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intră 
în vigoare din data publicării.  
    65. Operatorii  sînt  obligaţi să afişeze la sediile lor tarifele aprobate şi să le amplaseze pe 
paginile web. 
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HANRE271/2015 ID intern unic:  363962 

Republica Moldova 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 

HOTĂRÎRE Nr. 271 
din  16.12.2015  

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire  
la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 

Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 447 

Înregistrat: 
Ministerul Justiţiei al RM 

nr. 1105 din 18 martie 2016. 
Ministrul justiţiei 

Vladimir CEBOTARI_________________ 

    În scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorii care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare și consumatori, în temeiul art. 7 alineatul (2) lit. f) şi art. 28 din 
Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de Administrație al 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

(se anexează). 
2. Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare vor pune la

dispoziția consumatorilor, în  centrele pentru relații cu consumatorii și vor plasa pe paginile lor 
web oficiale copiile Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare și modelul contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare.  

3. Subdiviziunile Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza
aplicarea de către titularii de licenţe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare a  Regulamentului aprobat.  

    Sergiu CIOBANU, Octavian LUNGU, 
    Director Director 

    Iurie ONICA,             Ghenadie PÂRŢU, 
    Director Director 

    Nr. 271/2015. Chişinău, 16 decembrie 2015. 
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Anexă 
la Hotărîrea Consiliului 

de Administraţie al ANRE 
nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015 

REGULAMENT 
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

Secţiunea 1  
Dispoziţii generale 

1. Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare
Regulamentul) are  drept scop reglementarea raporturilor juridice dintre operator şi consumator cu 
privire la branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă şi de canalizare, la contractarea, la 
furnizarea și plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi serviciul 
public de canalizare. 

2. Prezentul Regulament se aplică la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne
de apă şi de canalizare ale consumatorilor, la delimitarea instalaţiilor operatorului de instalaţiile 
interne de apă şi de canalizare, la branşarea/racordarea, la contractarea şi la evidenţa consumului 
de apă, la plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la 
deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, la 
limitarea şi la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la 
examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la soluţionarea neînțelegerilor dintre operatori şi 
consumatori. 

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    avarie – deteriorare sau defectarea anumitor părţi componente ale sistemului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare urmare a cărora nu pot fi menținuți, în limitele admisibile, 
parametrii tehnologici de funcționare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
care pot duce la înrăutăţirea parametrilor de calitate a apei furnizate, prejudicierea mediului 
ambiant, deteriorarea bunurilor persoanelor juridice sau fizice şi este necesar  de a întrerupe sau 
limita furnizarea apei şi/sau a recepţionării apelor uzate de la consumatori; 
    aviz de deconectare – aviz în scris, expediat consumatorului de către operator, prin care 
consumatorul  este prevenit despre posibila deconectare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare 
ale acestuia de la reţeaua publică de alimentare cu apă /de canalizare şi despre cauza deconectării; 
    aviz de limitare – aviz în scris, expediat sau prezentat personal consumatorului de către operator 
prin care consumatorul este prevenit de posibila limitare a furnizării serviciului de alimentare cu 
apă /de canalizare, termenul de limitare şi despre cauza limitării; 
    cămin de branșare – construcție subterană, componentă a instalației interne de apă a 
consumatorului realizată de acesta pentru branșarea instalaţiilor interne de apă la reţeaua publică 
de alimentare cu apă, pentru instalarea contorului, protejarea şi accesul la contor şi la robinetul de 
închidere a apei; 
    cămin de racord – construcție subterană prin care se asigură racordarea şi preluarea  apelor uzate 
din instalaţiile interne de canalizare ale consumatorului în reţeaua publică de canalizare; 
    cămin de control al apelor uzate – construcţie subterană specială destinată prelevării probelor 
de ape uzate. Drept cămin de control al apelor uzate poate servi şi  căminul de racord; 
    componenţa apelor uzate – caracteristica apelor uzate şi cantitatea de substanţe poluante 
conţinută în apele uzate; 
consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, furnizat de operator în bază de contract, pentru necesităţi legate de 
activitatea de întreprinzător sau de cea profesională; 
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    control al contorului – ansamblu de acţiuni efectuate de către operator, cu sau fără utilizarea 
aparatelor speciale, în scopul stabilirii corectitudinii funcţionării contorului, lipsa intervenţiilor în 
funcţionarea acestuia, inclusiv pentru verificarea integrităţii contorului şi  a sigiliilor aplicate; 
    controlul calităţii apelor uzate – controlul componenţei apelor uzate şi a concentraţiei 
substanţelor poluante în apele uzate, deversate de către consumator în sistemul public de 
canalizare, corespunderea concentraţiei maxim admisibile a substanţelor poluante în apele uzate 
la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare şi care se efectuează prin 
comparaţia rezultatelor investigaţiilor de laborator cu normativele în vigoare; 
    deconectare – desfacerea legăturii dintre instalaţiile interne de apă/de canalizare ale 
consumatorului de la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare prin intermediul 
dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea vizibilă a instalaţiilor interne de apă /de canalizare 
ale consumatorului de la reţeaua publică; 
    instalaţii de preepurare – instalaţii şi dispozitive ale consumatorului noncasnic destinate 
preepurării apelor uzate, care nu au calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, înaintea 
evacuării acestora în sistemul public de canalizare; 
    întrerupere planificată a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – 
întrerupere temporară a livrării apei/recepţionării apelor uzate, cu informarea  prealabilă a 
consumatorilor, cauzată de necesitatea efectuării de către operator a unor lucrări de deservire 
tehnică şi/sau reparaţii planificate în reţelele publice de alimentare cu apă /de canalizare, 
branşare/racordare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, fără 
deconectarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la reţeaua publică de 
alimentare cu apă/canalizare; 
    întrerupere neplanificată a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – 
întrerupere temporară a furnizării apei, a recepţionării apelor uzate, cauzată de avarii produse în 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără a fi deconectate instalaţiile interne de 
apă/de canalizare ale consumatorilor de la rețeaua publică de alimentare cu apă/ de canalizare; 
    loc de consum –  amplasament al instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, 
unde se consumă apa şi se asigură preluarea şi transportarea apelor uzate de la instalaţiile interne 
de apă până la căminul de racord din sistemul public de canalizare; 
    proba de control – probă de ape uzate prelevată din căminul de control, în scopul determinării 
componenţei apelor uzate evacuate de către consumatorul noncasnic în sistemul public de 
canalizare; 
    solicitant – persoană fizică sau persoană juridică care solicită operatorului eliberarea avizului 
de branşare/racordare, executarea branşamentului de apă/racordului de canalizare, 
ranşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare; 
    violarea sigiliului operatorului – falsificarea sigiliului aplicat de către operator; înlăturarea 
sigiliului aplicat de către operator; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic aplicat 
de către operator, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat 
de către operator. 

4. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de
contract încheiat între operator şi consumator. 

5. Operatorul asigură furnizarea neîntreruptă a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare în baza contractului încheiat cu consumatorul în condiţiile stabilite de Legea privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

6. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare privind calitatea apei potabile,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 131-
135, art. 970). 

7. Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, dezvoltarea sau modificarea reţelelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a reţelelor  interne de alimentare cu apă şi de 
canalizare din blocurile locative,  după caz, se efectuează de către operator în conformitate cu 
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prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractele 
încheiate, Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, aprobat prin ordinul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Republicii Moldova nr.6 
din 24 ianuarie 2006, Normelor în construcţii СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 și СНиП 
2.04.03-85.  

8. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc conform
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţia) nr. 
741 din 18 decembrie 2014 (Monitorul Oficial, 2015, nr. 33-38, art. 258). 

9. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile
prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum, luat aparte, ce aparţine 
consumatorului. 

10. Relaţiile dintre operator şi consumator privind furnizarea şi achitarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, nespecificate în prezentul Regulament, se reglementează în 
conformitate cu prevederile Legii privind serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

11. Operatorul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau
remedierea defectelor şi a deranjamentelor din instalaţiile sistemului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, precum şi a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile 
locative  pe care le întreţine şi le exploatează in condiţiile stabilite de Legea privind serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare, de contractul de furnizare  a serviciului public de alimentare 
cu apa si de canalizare şi de prezentul Regulament. 

12. Orice branşare/racordare sau reconectare la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare este efectuată, în exclusivitate, de către operator, în prezenţa 
consumatorului/solicitantului.  

13. Lucrările de proiectare şi de montare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a
branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, precum şi cele de modificare a acestora se 
efectuează cu respectarea Normelor în construcţii CНиП 2.04.01-85 și СНиП 3.05.01-85, CP 
G.03.01-2006 (МСП 4. 01-102-98) Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor interioare de 
alimentare cu apă rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de polimeri, СНиП 
3.01.01-85* şi a condițiilor tehnice și instrucțiunilor producătorilor de echipamente, cheltuielile 
fiind suportate integral de către consumatori. 

Secţiunea 2  
Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de 

canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

14. Orice persoană fizică sau juridică este în  drept să solicite branşarea/racordarea instalaţiilor
interne de apă şi de canalizare ce-i aparţin la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
al operatorului care îşi desfăşoară activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare în limitele teritoriului unităţii administrativ-teritoriale. 
    Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale solicitanţilor din blocurile 
locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui proiect unic. 

15. În scopul branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public
de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, solicitantul este obligat să obţină de la operator avizul 
de branşare/racordare, conform modelului stabilit în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 
Obţinerea avizului de branşare/racordare este necesară şi în cazul  solicitării majorării debitului de 
apă la un loc de consum. 

16. Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, solicitantul va depune o cerere, în scris, la
oficiul operatorului, care a cuprinde obligatoriu următoarele: 

a) numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice şi adresa locului de
consum, numerele telefoanelor/faxurilor, altor informaţii de contact; 
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b) scopul utilizării apei;
c) debitul de apă solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi regimul de

furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică 
de canalizare, regimul deversării; 

d) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice;
e) codul poştal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, rechizitele bancare, funcţiile,

numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul; 
f) termenul de branşare/racordare.
17. La cerere se anexează:
a) copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care

atestă obținerea pe cale legală a  imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort; 
b) pentru consumatorii noncasnici copia deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea

competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz. 
    Solicitantul prezintă copiile documentelor  şi originalele pentru verificarea copiilor prezentate. 

18. Operatorul este obligat să elibereze solicitantului, în termen de 20 zile calendaristice, avizul
de branşare/racordare în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime 
de branşare/racordare ce nu contravin actelor normative în vigoare şi lucrările pe care urmează să 
le îndeplinească solicitantul, pentru branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare ce-i aparţin la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul  este 
obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea soluţiei optime de 
branşare/racordare. Avizul de branşare/racordare se eliberează gratuit. 

19. Solicitantul este obligat să obţină de la operator avizul de branşare/racordare înainte de a
începe proiectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare. Termenul de valabilitate al avizului 
de branşare/racordare constituie 2 ani. Avizul de branşare/racordare îşi pierde valabilitatea dacă 
pe parcursul unui an de la data eliberării avizului n-a fost elaborat şi prezentat operatorului spre 
coordonare proiectul de alimentare cu apă/de canalizare, sau dacă la expirarea termenului de 2 ani 
după eliberarea avizului de branşare/racordare nu au demarat lucrările de construcţie a imobilului. 
În acest caz solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate 
a avizului de branşare/racordare sau să obţină un nou aviz de branşare/racordare, în cazul 
imposibilităţii operatorului de a satisface condiţiile incluse în avizul precedent. 

20. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de branşare/racordare, eliberat
de către operator, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant. 
    Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a branşamentului de apă, a racordului de 
canalizare, elaborat în baza avizului de branşare/racordare, se coordonează de către operator în 
termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data prezentării proiectului. Neîncadrarea 
operatorului în termenul stabilit, va avea drept consecinţă coordonarea tacită a proiectului. 

21. Executarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare se asigură  de către operator
sau de către solicitant şi numai în baza proiectului avizat de către operator cu respectarea dreptului 
de proprietate. În cazuri temeinic justificate de către solicitant sau operator şi când condiţiile 
tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite branşarea mai multor instalaţii interne de apă ale 
consumatorilor  la acelaşi branşament de apă. 

22. La cererea solicitantului, operatorul este obligat să asigure, executarea branşamentului de
apă şi/sau a racordului de canalizare şi montarea contorului. Aceste lucrări se execută de operator 
în termen de pînă la 30 zile calendaristice din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru 
branşare/racordare, în cazul consumatorilor casnici şi în termen de pînă la 45 zile calendaristice 
din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru  branşare/racordare, în cazul consumatorilor 
noncasnici. 

23. Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale solicitantului la reţeaua
publică de alimentare cu apă/de canalizare se efectuează numai de către operator, care poartă 
responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform legii. Branşarea/racordarea se 
efectuează în prezenţa solicitantului, după ce au fost îndeplinite condiţiile indicate în avizul de 
branşare/racordare, iar branşamentul de apă/racordul de canalizare este recepţionat conform Legii 
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privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1996, nr. 25, art. 259) şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea 
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, nr. 285 din 23.mai 1996 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,  nr. 42, art. 349). 

24. Până la realizarea branşării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor
lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare şi să prezinte operatorului 
procesul-verbal de recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu Legea privind calitatea în 
construcţii nr. 721-XIII din  2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 
nr.25, art. 259) şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea 
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente nr. 285 din 23 mai 1996 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art. 349). 

25. În cazul în care solicitantul a asigurat executarea de sine stătător a branşamentului de apă,
racordului de canalizare şi montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, în conformitate 
cu proiectul coordonat cu operatorul, el se adresează operatorului cu cererea pentru a realiza 
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, la care se anexează: 

a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interne de apă/de canalizare şi a branşamentului de
apă/a racordului de canalizare; 

b) informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele de ape industriale uzate (în cazul
întreprinderilor industriale); 

c) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi
componenţa acestora (în cazul întreprinderilor industriale); 

d) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare (în cazul întreprinderilor
industriale); 

e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de ape uzate şi
semnarea actelor respective (în cazul întreprinderilor industriale). 
    În acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru 
branşare/racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare în cazul când 
consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă/racordurilor de canalizare.  Solicitantul 
achită tarifele respective şi operatorul execută branşarea/racordarea în termen de 4 zile lucrătoare, 
din data achitării tarifelor de către solicitant. 

26. În cazul în care branşamentul de apă, racordul de canalizare a fost executat de către operator,
ultimul realizează branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare în ziua finalizării executării branşamentului de apă, 
racordului de canalizare  şi întocmeşte procesul-verbal de recepţie a acestora. 

27. În cazul în care pentru montarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare este
necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor 
persoane şi să suporte cheltuielile aferente. 

28. Operatorul poate refuza argumentat eliberarea avizului de branşare/racordare solicitantului,
în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat 
de operator prin calcule, date în baza cărora s-a determinat că există lipsă de capacitate de 
producție. Concomitent, operatorul este în drept să propună solicitantului reducerea debitului 
solicitat.  

29. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant recuperarea cheltuielilor sau efectuarea
de lucrări ce ţin de majorarea capacităţii sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

30. În cazul în care operatorul nu eliberează avizul de branşare/racordare sau nu efectuează
branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare ale solicitantului la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament, solicitantul este în  drept să conteste aceste acţiuni în conformitate cu prevederile 
Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr. 6-8, art. 23) şi a prezentului Regulament. 
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Secţiunea 3  
Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de 

canalizare de instalaţiile operatorului 

31. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de
reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale operatorului se indică obligatoriu în 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

32. Pentru consumatorii casnici deţinători de case de locuit individuale, punctul de delimitare a
instalaţiilor interne de apă de reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului se stabileşte la 
ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. 
Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne de apă şi aparţine 
consumatorului.  
    Pentru consumatorii casnici proprietari/locatari de apartamente din blocurile locative cu care 
operatorul a încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, operatorul este responsabil de furnizarea apei potabile până la  ieşirea din contorul 
instalat în apartament. 

33. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă se stabileşte la
ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de 
către operator. 

34. La consumatorii noncasnici punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare ale consumatorului de reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale 
operatorului se stabileşte în dependenţă de delimitarea patrimoniului consumatorului noncasnic şi 
operatorului în funcţie de proprietate, se indică în actul de delimitare, care este parte componentă 
a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul 
punctelor termice a unităţilor termoenergetice punctul de delimitare a reţelelor de apă potabilă este 
prima flanşă a contorului instalat în punctul termic central. 

35. Operatorul este responsabil de îmbinarea din punctul de delimitare.
36. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de reţeaua

publică  de canalizare este  căminul de racord la reţeaua publică de canalizare în sensul de scurgere 
a apelor uzate.  

Secţiunea 4 
Contractarea serviciului public de alimentare 

cu apă şi de canalizare 

37. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale căreia sunt
branşate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare sau care a îndeplinit 
condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de branşare/racordare, este în drept  să solicite 
operatorului încheierea contractului de  furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

38. În funcţie de necesităţi se încheie următoarele tipuri de contracte:
1) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau tehnologică)

şi de canalizare. Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul în care operatorul 
va furniza, atât serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică), cât şi serviciul 
public de canalizare. 

2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau tehnologică).
Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul în care operatorul va furniza numai 
serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică). 

3) Contract de furnizare a serviciului public de canalizare. Acest contract se încheie între
operator şi consumator în cazul în care operatorul va furniza numai serviciul public de canalizare 
sau numai serviciul de epurare a apelor uzate ale consumatorului. 

39. Pentru a încheia contractele prevăzute la punctul 38 din prezentul Regulament
solicitantul  depune o cerere, în forma prevăzută de operator, iar operatorul pentru încheierea 
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acestor contracte va utiliza datele şi informaţia prezentată de către persoana fizică sau juridică 
conform prevederilor punctelor 16, 17 şi 25 din prezentul Regulament. În cazul în care a fost 
schimbat proprietarul locului de consum persoana fizică sau persoana juridică este obligată să 
prezinte operatorului următoarele acte pentru încheierea contractului: 

a) cererea, indicând numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei fizice, întreprinzător
individual,  persoanei juridice), adresa (sediul), (formularul cererii este pus la dispoziţie de către 
operator);  

b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact;
c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă obținerea pe cale legală

a  imobilului care face obiectul locului de consum respectiv; 
d) debitul de apă, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi regimul de furnizare

solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică de 
canalizare, regimul deversării; 

e) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice;
f) codurile poştale, codul de identificare al proprietarului/locatarului codul fiscal, rechizitele

bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul. 
40. Operatorul este obligat să încheie, fără discriminare, contractul solicitat de persoana fizică

sau juridică, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament. 
Operatorul este obligat să încheie contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi cu solicitantul care deţine imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu 
dreptul de a consemna condiţia de plată preventivă a serviciilor furnizate în contractul de furnizare 
a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

41. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se
întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. În contractul de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între operator şi 
consumatorul casnic se indică în mod obligatoriu punctul de delimitare şi responsabilitatea 
părţilor. La contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
încheiat între operator şi consumatorul noncasnic obligatoriu, ca parte componentă, se anexează 
actul de stabilire a punctului de delimitare. 

42. În contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în mod
obligatoriu se va indica: 

a) denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului de consum unde se furnizează
serviciul,  adresa operatorului şi a consumatorului, codul poştal, poşta electronică, numerele 
telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţia, numele, prenumele 
persoanei care semnează contractul, codul de identificare al consumatorului; 

b) obiectul contractului, nivelurile de calitate;
c) volumul de apă preconizat a fi furnizat şi/sau volumul de ape uzate preconizat a fi recepţionat

(cu excepţia consumatorilor casnici); 
d) modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a apelor uzate evacuate;
e) punctul de delimitare;
f) drepturile şi obligaţiile  operatorului şi ale consumatorului;
g) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre tarifele în vigoare;
h) condiţiile de întrerupere şi limitare a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiilor interne de apă şi de 
canalizare  la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare; 

i) durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a
contractului; 

j) acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor
furnizate prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciile 
furnizate în caz de nerespectare de către operator a nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile 
furnizate; 
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k) modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a
clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei. 
    Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale. Totodată, 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în mod imperativ, 
va conţine clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

43. La încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare cu consumatorii existenţi sau cu solicitanţii, potenţiali consumatori, pentru locurile de 
consum care nu sunt deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, 
operatorul este obligat să efectueze controlul contorului de apă potabilă (tehnologică) şi a 
contorului de ape uzate, dacă există, evacuate în sistemul public de canalizare şi a sigiliilor 
aplicate. 
    În urma controlului operatorul întocmeşte actul de control al contorului  în două exemplare (câte 
un exemplar pentru fiecare parte). Actul de control al contorului  se semnează de către operator şi 
de către consumator. În cazul depistării unor neajunsuri, contractul de furnizare a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare se va încheia după lichidarea de către solicitant a 
neajunsurilor depistate. 

44. Operatorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare loc de consum luat aparte sau cu acordul în scris 
al consumatorului casnic, un contract pentru mai multe locuri de consum indicând datele cu privire 
la fiecare loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract pentru 
mai multe locuri de consum, operatorul indică separat în factura de plată, transmisă 
consumatorului casnic, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum. 

45. Operatorul încheie cu  consumatorul noncasnic un singur contract pentru mai multe locuri
de consum, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la 
contract. Operatorul este obligat să indice separat în factura de plată transmisă consumatorului 
noncasnic valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum. 

46. Operatorul încheie contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau
de canalizare cu respectarea cerințelor prezentului Regulament după cum urmează: 

a) în cazul branşării/racordării de către operator a instalaţiilor interne ale solicitantului la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractul se încheie în aceeași zi; 

b) în celelalte cazuri – în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data primirii cererii de încheiere
a contractului. 

47. Operatorul este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu solicitantul în cazul în care solicitantul nu  îndeplineşte 
prevederile prezentului Regulament sau în cazul când solicitantul are datorii la alte locuri de 
consum, refuzul fiind argumentat în scris. Operatorul este obligat să încheie contractul de furnizare 
a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termenele prevăzute de prezentul 
Regulament, în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele ce au constituit motivul refuzului din 
partea operatorului. 

48. Solicitantul are dreptul să conteste refuzul operatorului de a încheia contractul de furnizare
a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu prevederile Legii 
cu privire la petiţionare şi prezentului Regulament. 

49. Consumatorul, parte a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă
şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este obligat să 
achite integral plata şi datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, să rezilieze 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul 
de consum respectiv. 

50. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost
deconectat de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este obligată să solicite 
operatorului încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau 
de canalizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării dreptului de proprietate. 
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În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, operatorul este în drept 
să deconecteze locul de consum, preîntâmpinând persoana în cauză prin aviz de deconectare, cu 
cel puţin 5 zile calendaristice înainte. Operatorul este, totodată, în drept să ceară persoanei fizice 
sau juridice achitarea plăţii pentru consumul fraudulos (dacă acesta se constată), din momentul 
dobândirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv. 

51. Operatorul este în drept să deconecteze locul de consum din ziua rezilierii contractului de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum 
respectiv, dacă o altă persoană nu a solicitat încheierea unui nou contract de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acest loc de consum. 

52. În cazul decesului consumatorului casnic, pe parcursul perioadei de stabilire a
moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizorul, la solicitarea unuia din succesorii 
la moştenire, încheie contractul de furnizare, cu condiţia achitării datoriilor create la acest loc de 
consum şi achitării plăţii preventive pentru serviciul furnizat, în valoarea estimată din media 
consumului a ultimilor trei luni. Dacă succesorii la moştenire nu îndeplinesc această cerinţă, 
operatorul este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

53. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor legal al imobilului persoanei decedate,
moştenitorul achită datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
şi încheie un nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Dacă moştenitorul refuză să achite datoriile respective şi să încheie contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este în drept să deconecteze 
instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare.  

54. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate, aceştia
achită datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, iar unul 
dintre ei, cu acordul scris al celorlalţi moştenitori, încheie pe numele său contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această 
cerinţă, operatorul este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la 
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

55. În cazul încăperilor locuibile din cămine în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun
al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia doar cu gestionarul fondului locativ 
sau, în lipsa gestionarului, cu persoana desemnată de locatari, cu specificarea necesităţilor tuturor 
locatarilor din bloc. 

56. În cazul în care persoana fizică întreprinzător individual sau persoana juridică - consumator
îşi schimbă denumirea, adresa, codul fiscal, contul bancar, consumatorul respectiv este obligat în 
termen de 10 zile lucrătoare să prezinte operatorului documentele de confirmare, necesare pentru 
operarea modificărilor în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare.  

57. Dacă se schimbă destinaţia spaţiului locativ, proprietarul, posesorul imobilului este obligat
să solicite operatorului, încheierea unui nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, în termen de 15 zile calendaristice. În acest caz operatorul este în drept să 
emită, după necesitate, consumatorului un nou aviz de racordare a instalaţiilor interne de 
canalizare.  

58. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ de către consumatorul casnic în alte scopuri,
consumatorul casnic este obligat să instaleze contor separat pentru evidenţa volumului de apă 
consumat în această parte a imobilului. Pentru aceasta el va depune în scris o cerere 
la  operator  care îi va elibera consumatorului, în termen de 15 zile calendaristice, condiţii privind 
instalarea contorului pentru evidenţa volumelor de apă consumată în alte scopuri, decît cele 
casnice. După instalarea contorului respectiv şi sigilarea lui, operatorul şi consumatorul încheie un 
contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru furnizarea 
serviciului public la imobilul respectiv. 
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59. Modificarea debitului de apă poate fi solicitată de consumator, prin depunerea la operator,  a
unei cereri în scris. Operatorul este obligat să răspundă în scris la solicitarea de modificare a 
debitului în termen de 15 zile calendaristice de la momentul înregistrării cererii respective. 

60. Consumatorul,  parte a unui contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare, este în drept să ceară, în scris, suspendarea contractului şi suspendarea temporară 
a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin deconectare de la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru o perioadă de timp de cel puţin trei luni. Cererea 
respectivă se depune la operator cu cel puţin 7 zile calendaristice până la data solicitată de 
suspendare a contractului, cu excepţia cazurilor în care contractul de furnizare a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare prevede alt termen. Operatorul va accepta solicitarea, iar 
consumatorul va achita integral plata pentru serviciul furnizat şi penalităţile calculate conform 
prevederilor contractului, până la data suspendării temporare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, precum şi tariful pentru deconectare. 

61. În cazul deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului din prezentul Regulament, 
operatorul este în drept să suspende contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, pe parcursul acestei 
perioade, consumatorul nu înlătură motivele pentru care au fost deconectate instalaţiile interne de 
apă şi de canalizare şi nu solicită reconectarea lor la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, operatorul este în drept să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

62. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat
între operator şi consumator pentru o perioadă nedeterminată, îşi produce efectele până la rezilierea 
lui, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi clauzele contractului de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul în care contractul de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, este încheiat între operator şi consumator 
pentru o perioadă determinată, operatorul va preîntâmpina consumatorul despre rezilierea 
unilaterală a contractului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data rezilierii. După caz, 
operatorul este obligat să restituie datoriile faţă de consumator cel târziu până la data rezilierii 
contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

63. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant, consumator careva plăţi pentru
încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Secţiunea 5  
Drepturile şi obligaţiile părţilor 

64. Drepturile consumatorului în raport cu operatorul sunt:
a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite

în contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament; 

b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor
contorului,  la efectuarea verificării metrologice de expertiză, a controlului  contorului şi a sigiliilor 
aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în 
cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de 
prezentul Regulament; 

c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în
localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament; 

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în 
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cazul în care apar prevederi noi în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi în prezentul Regulament; 

e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de Legea privind
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, de prezentul Regulament şi de contractul de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul
consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate; 

g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în termenele
stabilite de Legea cu privire la petiţionare; 

h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu Legea
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil şi prezentul Regulament; 

i) să execute alte drepturi stabilite în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, Codul civil, Legea privind protecţia consumatorilor şi prezentul Regulament; 

j) la sistarea furnizării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată şi la suspendarea
contractului pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 luni; 

k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu Legea privind serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament; 

l) să verifice şi să constate respectarea de către operator a prevederilor contractului de furnizare
a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;
n) la eliberarea de către operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul necesităţii

majorării debitului de apă; 
o) la despăgubiri din partea operatorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului, numărul de telefon al căruia

se indică în mod obligatoriu în contract şi în factură. 
65. Obligaţiile consumatorului sunt:
a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii privind serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare şi prevederile prezentului Regulament; 
b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea, reîncheierea sau

modificarea contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în

gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi 
scurgerile de apă de la reţelele proprii; 

d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să întreprindă
măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului; 

e) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, pentru
citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru demontarea  contorului şi prezentarea la verificarea 
metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate 
acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile 
prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul 
Regulament; 

f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la
căminurile de control pentru prelevarea probelor, la reţelele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de 
reconstrucţie; 

g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare; 

h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
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j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele
normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot afecta funcţionarea 
instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi să nu admită deversarea apelor uzate cu  concentraţia 
poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate; 

k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este
instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa; 

l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii privind serviciul public
de alimentare cu apă și de canalizare, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în 
folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a 
acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică; 

m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile
înstrăinării  imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum şi despre 
modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 

n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare
cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a substanţelor interzise spre 
deversare şi a apelor uzate cu concentraţia poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim 
admisibilă a poluanţilor în apele uzate,  precum şi în alte cazuri prevăzute de lege; 

o) să sesizeze imediat operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau violarea
sigiliilor aplicate; 

p) să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral operatorului plata pentru serviciile 
furnizate şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului şi al
sigiliilor aplicate; 

r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului, situate pe
proprietatea consumatorului; 

s) să solicite operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru alte
scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în condiţiile prezentului Regulament; 

t) să numească prin ordin şi să prezinte operatorului numele persoanelor responsabile pentru
prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective (consumatorul 
noncasnic); 

u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze, actele
respective (consumatorul noncasnic); 

v) să respecte condiţiile de deversare a apelor uzate să nu evacueze în sistemul public de
canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi care pot provoca avarii ale reţelelor sau pot 
afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare (consumatorul noncasnic); 

w) să comunice imediat operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic care pot
aduce la afectarea regimului normal de funcţionare al reţelelor publice şi instalaţiilor de epurare 
sau defectarea acestora (consumatorul noncasnic); 

x) să întreţină în condiţii normale căminul de control al calităţii apelor uzate deversate.
66. Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii sunt:
a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor

consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor Legii 
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentului Regulament; 

b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinând
cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu 
consumatorul; 

c) să respecte clauzele contractuale;
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d) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare; 

e) să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
stabiliţi de Agenţie; 

f) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în punctul de
delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi; 

g) să elibereze avize de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de
canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul depunerii solicitării şi a 
prezentării documentelor necesare indicate în prezentul Regulament; 

h) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media, prin
intermediul paginii web oficiale şi/sau prin afişare, inclusiv la scările blocurilor locative, despre 
orice întrerupere planificată a furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări 
planificate de reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.; 

i) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin Legea privind serviciul public
de alimentare cu apă și de canalizare și prezentul Regulament, a defecţiunilor produse în reţelele 
sale; 

j) să întreţină şi să exploateze branşamentele de apă şi racordurile de canalizare prin intermediul
cărora se furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pînă la punctul de 
delimitare; 

k) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele pentru serviciile
acordate conform prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
şi prezentului Regulament şi să informeze consumatorii prin mass-media privind măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru protecţia contoarelor contra îngheţului, în cazul în care se aşteaptă 
temperaturi scăzute ale aerului exterior; 

l) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza
tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor, pe durata verificării 
metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, 
să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat 
în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare). În cazul în care nu este instalat contor, volumul 
de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, 
conform prevederilor actelor normative în vigoare; 

m) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele
riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, 
modificările tarifului; 

n) să restituie sau să recalculeze consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri
pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil şi prezentul Regulament; 

o) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, 
revizie sau în caz de avarii şi să aducă la starea iniţială terenurile afectate. Proprietarul terenului 
afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate; 

p) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la sistemul public
de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului din prezentul Regulament şi să reia 
furnizarea serviciilor publice; 

q) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicaţiilor contorului sau în baza
normelor de consum, în cazul în care nu este instalat contor, pentru plata serviciilor furnizate la 
tarifele în vigoare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de plată 
a facturii, indicat în aceasta; 

r) să determine consumul de apă şi al apelor uzate, în lipsa contorului, conform prevederilor
punctului 104 din prezentul Regulament; 
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s) să prezinte, la cererea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă, despre
plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă obligatoriu consumatorului 
calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în cazul consumului fraudulos; 

t) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, la reclamaţiile, depuse
în scris de consumator; 

u) să repare prejudiciile cauzate consumatorului în cazul în care este demonstrată vina
operatorului; 

v) să restituie datoriile acumulate faţă de consumator până la data suspendării sau a rezilierii
contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

w) să informeze consumatorii şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor
abordate de către aceştia; 

x) să asigure încasarea de la consumatori, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor poştale
sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

y) să asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 ore, numărul de telefon al
căruia se indică obligatoriu în contract şi în factură; 

z) să efectueze citirea indicaţiilor contorului,  controlul contorului şi a sigiliilor aplicate numai
în prezenţa consumatorului sau al reprezentantului acestuia. 

67. Drepturile operatorului în raport cu consumatorii sunt:
a) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura de plată,

a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat; 
b) să aibă acces la contoarele instalate la  consumatorii cu care a încheiat contracte de furnizare

a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la căminele de control al apelor uzate, 
instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorilor pentru citirea indicaţiilor contoarelor, prelevarea 
probelor pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologică şi 
pentru controlul integrităţii contoarelor şi al sigiliilor aplicate acestora, precum şi pentru 
deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor în cazurile prevăzute 
de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament. 
Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorilor sau ai reprezentanţilor acestora; 

c) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
în circumstanţele prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
şi prezentul Regulament; 

d) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute în punctul
140  din prezentul Regulament; 

e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a
instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care 
operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de producţie, refuzul fiind motivat şi justificat în 
modul corespunzător; 

f) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul
consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile punctelor  125-
128  din prezentul Regulament; 

g) să corecteze factura eronată, conform punctelor 122-124  din prezentul Regulament;
h) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de prezentul Regulament;
i) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea consumatorului noncasnic sau

a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii apelor uzate deversate de către 
consumător în sistemul public de canalizare, precum şi al debitelor maxime ale acestora; 

j) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la depistarea
unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, volumul deversărilor, 
calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi să 
lichideze din contul acestora conectările neautorizate; 
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k) să participe la verificarea metrologică de expertiză a contorului, la constatarea  tehnico-
ştiinţifică în instituţii specializate, în cazul în care presupune că contorul este deteriorat, că s-a 
intervenit în contor sau că sigiliile operatorului sînt violate. 

Secţiunea 6  
Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor şi 

a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public  
de canalizare 

68. Volumul de apă furnizat consumatorului se determină în baza indicilor înregistraţi de
contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. Volumul de ape uzate evacuată în sistemul public de 
canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contor de 
evidenţă a apelor uzate, iar în lipsa lui volumul apelor uzate se determină în baza indicilor 
înregistraţi de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. 

69. Fiecare loc de consum se dotează, în mod obligatoriu, cu contor, legalizat pe teritoriul
Republicii Moldova, inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, 
adecvat şi verificat metrologic. 

70. Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi apă
tehnologică  noilor consumatori fără instalarea contoarelor respective. Nu este obligatorie 
instalarea contoarelor pentru evidenţa volumelor de ape uzate. 

71. Tipul concret de contor, parametrii şi caracteristicile tehnice ale contorului care urmează a
fi instalat la consumator se selectează de către operator conform modelelor aprobate şi incluse în 
Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova şi se prevăd în avizul de 
branşare/racordare şi în contractul încheiat între consumator şi operator. 

72. Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea
metrologică a contoarelor se efectuează: 

a) la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare
prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform 
Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate; 

b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, prin aplicarea tarifului distinct, în
cazul în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în 
baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte; 

c) în apartamentele din blocurile locative – de către proprietarii apartamentelor, în modul stabilit
de gestionarul blocului locativ, în cazul în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu gestionarul 
blocului locativ; 

d) la consumatorii noncasnici – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi
operator, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului noncasnic. 

73. Operatorul este obligat să informeze solicitantul, potenţial consumator, despre parametrii şi
caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate, precum şi despre tipurile 
contoarelor, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie. 

74. Operatorul acceptă pentru instalare doar contoare verificate metrologic şi legalizate pe
teritoriul Republicii Moldova. Operatorul este obligat să refuze instalarea contorului procurat de 
către solicitant, potenţial consumator, dacă tipul, parametrii și caracteristicele tehnice ale 
contorului nu corespund celor indicate în avizul de branşare/racordare. 

75. Instalarea contoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele specificate în Standardul
Moldovean SM SR  EN 14154-2+A1: 2010  “Contoare  de apă. Partea  2: Instalare şi condiţii de 
utilizare”.  

76. După instalare, contorul se sigilează de către personalul operatorului, în prezenţa obligatorie
a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a contorului, în două 
exemplare. Formularul procesului-verbal de dare în exploatare a contorului se elaborează de 
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operator conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la prezentul Regulament. În procesul-verbal se 
indică data instalării, tipul şi numărul contorului, locul instalării lui, numele sau denumirea 
consumatorului, denumirea operatorului, indicaţiile iniţiale ale contorului, numărul sigiliilor, alte 
informaţii. Cordonul sigiliului operatorului trebuie să fie din cupru sau din alt metal necoroziv. 

77. Operatorul este în drept să întreprindă măsuri adecvate pentru prevenirea şi pentru
excluderea intervenţiilor în funcţionarea contorului. Măsurile respective se indică, în mod 
obligatoriu, în procesul-verbal de dare în exploatare a contorului sau în actul de control al 
contorului, întocmit în prezenţa obligatorie a consumatorului. Operatorul informează în mod 
obligatoriu consumatorul despre acest fapt şi despre consecinţele ce pot surveni în cazul în care 
consumatorul intervine în funcţionarea contorului. 

78. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra contorului şi asupra sigiliilor
aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului, precum şi să blocheze accesul personalului 
operatorului la acestea. 

79. Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea contorului este obligat să înştiinţeze
operatorul imediat ce depistează deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor operatorului. 

80. Personalul operatorului este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu şi să
comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului, în scopul 
controlului contorului, pentru citirea indicaţiilor contorului, pentru examinarea  branşamentului de 
apă, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile, proprietate a operatorului şi care sunt situate pe 
proprietatea consumatorului sau în scopul deconectării de la sistemul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, conform 
prevederilor prezentului Regulament. În situaţiile menţionate, consumatorul este obligat să asigure 
imediat şi necondiţionat accesul personalului operatorului la contor şi la instalaţiile respective. În 
caz de refuz, operatorul este în drept să aplice prevederile punctului 140 lit. b) din prezentul 
Regulament. Personalul operatorului şi consumatorul sunt în drept să stabilească, de comun acord, 
timpul efectuării activităţilor stipulate mai sus. 

81. În cazul înlocuirii contorului şi/sau demontării contorului pentru verificarea metrologică
periodică la consumatorii casnici, operatorul informează consumatorii casnici despre data şi 
intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările de demontare, de înlocuire a 
contorului, însă intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 4  ore. 

82. Citirea indicaţiilor contorului în scopul facturării serviciului public furnizat se efectuează
lunar de către operator, iar datele contorului se indică în factura de plată. Operatorul este 
responsabil de citirea indicaţiilor contoarelor la consumatorii cu care are încheiate contracte de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul este în drept să 
solicite consumatorilor acces la contor pentru citirea indicaţiilor contorului şi pentru controlul 
contorului în orice moment al zilei în intervalul de timp 8.00-20.00, iar consumatorul este obligat 
să ofere operatorului acces necondiţionat la contor. În cazul în care operatorul nu are acces la 
contor pentru citirea indicaţiilor lui, acesta este în drept să indice în factura de plată pentru luna 
respectivă  un consum estimativ, la nivelul consumului mediu înregistrat în perioada anterioară cu 
recalcularea ulterioară, reieşind din indicaţiile reale ale contorului. Controlul contorului şi al 
sigiliilor aplicate se efectuează de către operator în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa 
consumatorului sau a reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor familiei consumatorului 
casnic care au atins vârsta de majorat şi care locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de 
control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 

83. Personalul operatorului nu este în drept să efectueze controlul contorului în lipsa
consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu excepţia situaţiei când consumatorul refuză să 
participe la controlul contorului. Personalul operatorului este obligat să examineze vizual 
integritatea contorului şi sigiliile aplicate fără a le deteriora sau viola. În cazul în care personalul 
operatorului depistează că contorul este deteriorat şi/sau că sigiliile operatorului sunt violate, el 
demonstrează încălcările respective consumatorului. Personalul operatorului, de asemenea, este în 
drept să verifice integritatea branşamentului. În rezultatul controlului contorului şi al sigiliilor 
aplicate şi după verificarea integrităţii branşamentului de apă personalul operatorului este obligat 
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să întocmească un act de control în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Actul de control 
se  contrasemnează de consumator. 

84. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe la controlul
contorului, personalul operatorului efectuează controlul în lipsa acestuia, întocmind actul de 
control al contorului  în care se indică faptul refuzului. Actul de control al contorului, semnat de 
către personalul operatorului se înmânează consumatorului, iar în caz de refuz al consumatorului 
de a primi actul întocmit, acesta se expediază consumatorului prin intermediul  poştei. 

85. În cazul depistării consumului fraudulos, personalul operatorului este obligat să demonstreze
acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos conform 
anexei nr. 4 la prezentul Regulament în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Personalul 
operatorului indică în act, în mod obligatoriu, modalitatea în care consumatorul a efectuat 
consumul fraudulos. 

86. Actul de depistare a consumului fraudulos este semnat de personalul operatorului şi de
consumator sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul 
acestuia refuză să semneze actul de depistare a consumului fraudulos, personalul operatorului 
indică în act faptul şi motivele refuzului. În cazul conectării neautorizate a instalaţiilor interne de 
apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, sau în cazul 
consumului de apă prin evitarea contorului, personalul operatorului înlătură încălcările depistate 
şi păstrează probele respective. 

87. Personalul operatorului este în drept să demonteze, în prezenţa consumatorului, contorul,
pentru ca acesta să fie prezentat la instituţia care efectuează constatări tehnico-ştiinţifice, în cazul 
în care presupune că respectivul contor este deteriorat, că s-a intervenit în contor sau că sigiliile 
operatorului sunt violate. Personalul operatorului este obligat să întocmească actul de demontare, 
în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. În actul de demontare se indică, în mod 
obligatoriu, numărul şi indicaţiile contorului, numerele sigiliilor operatorului aplicate contorului, 
precum şi motivele demontării. Personalul operatorului împachetează contorul şi/sau sigiliile 
aplicate într-o sacoşă proprie, aplică sigiliul la sacoşă şi în aceeaşi zi împreună cu consumatorul 
prezintă contorul la constatarea tehnico-ştiinţifică, sau înmânează  contorul împachetat şi sigilat 
consumatorului pentru a fi prezentat de acesta la constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de  7 
zile calendaristice. Consumatorul nu este în drept să desigileze sacoşa în care a fost plasat contorul 
şi/sau sigiliile aplicate. 
    Instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică se alege de către 
consumator.  
    Înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, consumatorul este în drept să solicite 
efectuarea verificării metrologice de expertiză a contorului, cheltuielile pentru verificarea 
metrologică de expertiză fiind suportate de către consumator. Operatorul informează obligatoriu 
despre acest drept consumatorul. În acest caz consumatorul prezintă contorul, la instituţia în care 
urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea 
raportului verificării metrologice de expertiză. 

88. Operatorul şi consumatorul au dreptul să solicite efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice
repetate. 
    După efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, operatorul sau consumatorul, după caz, este 
obligat să prezinte celuilalt, în termen de 10 zile calendaristice, contorul şi/sau sigiliile operatorului 
aplicate lui şi raportul constatării tehnico-ştiinţifice a contorului şi /sau a sigiliilor operatorului 
aplicate contorului. 

89. În cazul în care consumatorul nu prezintă contorul, sigilat şi/sau sigiliile aplicate contorului,
la constatarea tehnico-ştiinţifică sau dacă se constată că sigiliile aplicate sacoşei în care a fost 
împachetat contorul sunt violate, sau dacă sacoşa în care a fost împachetat contorul este deteriorată, 
operatorul este în drept să aplice faţă de consumator prevederile punctului 125 din prezentul 
Regulament.  
    În caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a contorului şi/sau a sigiliilor aplicate lui, 
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după ce au fost transmise de către operator consumatorului, operatorul este în drept să aplice 
prevederile punctului 126  din prezentul Regulament. 

90. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.
91. Se interzice operatorului să aplice prevederile punctului 125 din prezentul Regulament în

cazul în care nu a fost stabilită modalitatea prin care consumatorul a efectuat consumul fraudulos. 
Drept bază pentru stabilirea modalităţii de consum fraudulos vor servi actul de depistare a 
consumului fraudulos, concluziile raportului constatării tehnico-ştiinţifice, concluziile raportului 
verificării metrologice de expertiză şi rezultatele examinării de către operator a altor factori. 

92. Decizia privind consumul fraudulos se ia de către operator în termen de cel mult 20 de zile
calendaristice din data întocmirii actului de depistare a consumului fraudulos şi/sau a concluziilor 
raportului constatării tehnico-ştiinţifice, a concluziilor raportului verificării metrologice de 
expertiză. Dacă operatorul stabileşte că, consumatorul nu a efectuat consum fraudulos, operatorul 
informează despre acest fapt consumatorul respectiv. 

93. În cazul în care operatorul a stabilit că consumatorul a utilizat fraudulos serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul emite o decizie argumentată, cu indicarea 
circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Operatorul este obligat să indice 
în decizie dreptul consumatorului privind contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi 
termenul de contestare. După adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru consumul 
fraudulos.  

94. Decizia operatorului privind consumul fraudulos de către consumator, precum şi factura
emisă în baza acesteia se expediază consumatorului respectiv, în termen de cel mult 5 zile 
calendaristice după luarea deciziei. 

95. Decizia operatorului privind consumul fraudulos de către consumator poate fi contestată de
consumator în instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ. În cazul 
în care, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, instanţa de judecată dispune 
anularea deciziei, operatorul este obligat să anuleze factura pentru consumul fraudulos, emisă în 
baza acestei decizii. 

96. În cazul în care consumatorul înştiinţează operatorul, în conformitate cu punctul 79 din
prezentul Regulament despre deteriorarea contorului şi/sau despre violarea sigiliilor operatorului, 
faptul nu este calificat drept consum fraudulos de către consumator, dacă, în urma examinării, nu 
se demonstrează încălcarea respectivă. 

97. Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către operator
sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul. Cheltuielile pentru 
demontarea, remontarea contorului, de către operator, la cererea consumatorului, sunt suportate 
integral de către consumator. Cererea pentru demontarea sau pentru remontarea contorului se 
depune de consumator la oficiul operatorului. În cazul demontării  contorului   pentru efectuarea 
verificării metrologice periodice sau de expertiză, pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice 
nu se  suspendă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

98. Consumatorul suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi
remontare a contorului deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite 
contravaloarea consumului recalculat de apă şi/sau volumul recalculat de ape uzate în cazul în care 
deteriorarea contorului are loc din vina acestuia. 

99. Contoarele montate la consumatori sau la operator şi utilizate pentru facturare, trebuie
verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor 
de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin 
Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 1445-M din 4 ianuarie 2004 şi numai în 
laboratoarele metrologice autorizate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, 
contorul de apă se înlocuieşte sau se repară. 
    100. Operatorul şi consumatorul sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la 
verificarea metrologică a contorului. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la 
dispoziţia operatorului şi a consumatorului. 
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    101. Operatorul şi consumatorul pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contorului în 
cazul în care una din părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză va fi 
efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, reclamaţia 
capătă confirmare, operatorul efectuează recalculări în conformitate cu punctele 108 şi 109 din 
prezentul Regulament. Consumatorul va suporta cheltuielile pentru verificarea metrologică de 
expertiză, doar în cazul în care reclamaţia lui nu capătă confirmare. 
    102. Demontarea contorului pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, la solicitarea 
consumatorului, se efectuează de către operator, în decurs de cel mult 5 zile calendaristice de la 
data înregistrării cererii respective. Operatorul este obligat să aducă la cunoştinţă consumatorului 
casnic obligaţia achitării de către consumatorul casnic a tarifului  pentru demontarea, remontarea 
contorului şi pentru verificarea metrologică de expertiză, dacă, în urma verificării metrologice de 
expertiză, solicitată de consumatorul casnic, se demonstrează că contorul funcţionează în limitele 
erorii admisibile. 
    103. La demontarea contorului, pentru verificarea metrologică de expertiză la solicitarea 
consumatorului, personalul operatorului întocmeşte actul de demontare a contorului în 2 
exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte), indicând în el numărul contorului şi al sigiliilor, 
indicaţiile contorului, precum şi cauzele demontării. Contorul se împachetează, se sigilează de 
către operator şi se înmânează consumatorului pentru a fi prezentat, în termen de 7 zile 
calendaristice, spre verificare metrologică de expertiză, la un laborator metrologic independent 
care dispune de autorizaţia corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii. Consumatorul este obligat 
să prezinte operatorului concluziile verificării metrologice de expertiză şi contorul, în termen de 7 
zile calendaristice, de la data primirii concluziilor în cauză. 
    104. În lipsa contorului (nu este instalat contor), volumul de apă consumată se calculează în 
corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor 
normative în vigoare. În lipsa contorului de evidenţă a apelor uzate, volumul apelor uzate evacuate 
se consideră egal cu volumul apei consumate. În cazul când furnizarea apei se sistează pe un 
termen de peste trei zile succesive şi lipsesc contoarele, volumul apei furnizate se va determina 
luându-se în calcul durata reală de prestare a serviciilor. Întreruperile în alimentarea cu apă se vor 
înregistra în modul stabilit. 
    105. În cazul în care contorul este instalat în limitele proprietăţii operatorului, responsabilitatea 
pentru integritatea contorului şi a sigiliilor operatorului aplicate revine operatorului. Operatorul 
este obligat să asigure, la solicitare, accesul consumatorului la contor. În acest caz, consumatorul 
este în drept să aplice sigiliul său la contor. 
    106. În cazul în care contorul instalat la consumatorul casnic sau la branşamentul blocului 
locativ este deteriorat, nu din vina consumatorului, operatorul restabileşte evidenţa volumului de 
apă potabilă în termen de 15 zile calendaristice de la data demontării contorului, prin repararea 
contorului sau înlocuirea lui. Consumatorii noncasnici restabilesc evidenţa volumului de apă 
potabilă, apă tehnologică, ape uzate în termen de 15 zile calendaristice, prin repararea contorului 
sau înlocuirea lui. Operatorul şi consumatorul, de comun acord, pot prelungi termenul de 
restabilire a evidenţei cu  10 zile calendaristice. 
    107. În cazul în care contorul este sustras sau deteriorat şi aceasta se datorează culpei 
consumatorului, acesta este obligat să anunţe imediat operatorul. În aceste situaţii, consumatorul 
achită cheltuielile pentru repararea, montarea sau înlocuirea contorului. Restabilirea evidenţei 
consumului de apă se face nu mai târziu de 1 lună de la data înregistrării documentate a sustragerii 
sau a deteriorării contorului. În cazul neconformării consumatorului cu aceste cerinţe, operatorul 
este în drept să aplice punctul 111 din prezentul Regulament. 
    108.  În cazul în care contorul este deteriorat nu din vina consumatorului, este demontat pentru 
reparaţie sau a fost demontat pentru verificare metrologică periodică sau de expertiză, consumul 
de apă/volumul de ape uzate evacuate în perioada lipsei contorului se va calcula reieşind din 
volumul mediu lunar de apă înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare). 
    109.  Dacă contorul necesar de a fi demontat pentru reparare sau verificare metrologică a 
funcţionat mai puţin de 3 luni, dar nu mai puţin de o lună, volumul mediu lunar de apă se va 
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determina în baza indicaţiilor medii pentru întreaga perioadă a funcţionării acestuia, iar în cazurile 
în care această perioadă este mai mică de o lună, volumele vor fi determinate conform  normelor 
de consum. 
    110. În cazul în care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei operatorului, nu 
permite accesul personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei, pentru 
efectuarea  controlului contorului, între orele 08.00-20.00, personalul operatorului întocmeşte 
actul refuzului accesului, care se înmânează sau se expediază prin poştă consumatorului, în care 
obligatoriu se va indica data următoarei vizite pentru efectuarea controlului contorului. Dacă şi în 
cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la contor, operatorul 
deconectează  instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile punctului  140 lit. b) din 
prezentul Regulament. 
    111.  În cazul în care contorul a fost sustras sau a fost deteriorat din vina consumatorului, 
consumul de apă se determină în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei, 
perioada de timp de la ultima citire a contorului şi pînă la data reinstalării altui contor sau reparaţiei 
contorului deteriorat. 
    112. În cazul neexecutării de către consumatorul noncasnic a prescripţiei argumentate a 
operatorului, transmisă consumatorului cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte, privind 
instalarea/reinstalarea contoarelor adecvate debitului de consum, inclusiv sezonier, operatorul va 
recalcula volumul de apă furnizată, volumul apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare 
luându-se în consideraţie debitul determinat în cadrul controlului contorului şi  perioada de timp 
de la data expirării termenului indicat în prescripţia operatorului şi până la data instalării 
contoarelor adecvate debitului de consum. 
    113. În cazul existenţei la consumator a reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, care sunt 
conectate la reţeaua publică de alimentare cu apă fără a fi instalat contor, desigilarea hidranţilor de 
incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, se admite doar în cazul unui incendiu, cu înştiinţarea 
operatorului. După folosirea reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, consumatorul este 
obligat, în decursul unei zile, să prezinte operatorului procesul-verbal privind desigilarea 
dispozitivelor şi armăturii antiincendiare, sigilate de către operator, şi timpul folosirii lor, 
coordonat cu organizaţia care a executat lucrările de stingere a incendiului. 
    Încercarea reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor ale consumatorului se efectuează doar 
cu înştiinţarea în scris a operatorului privind termenele şi durata efectuării încercărilor. După 
efectuarea încercării reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, consumatorul va întocmi cu 
operatorul un proces-verbal privind timpul real de folosire a dispozitivelor antiincendiare. 
    Procesele-verbale menţionate servesc drept temei pentru sigilarea repetată a hidranţilor de 
incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, precum şi pentru calcularea volumelor de apă, care se 
achită suplimentar de către consumator. În cazul nerespectării acestor cerinţe de către consumator, 
volumul de apă consumat pe parcursul perioadei cînd hidranţii şi alte instalaţii antiincediare au 
fost desigilate se determină de operator în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei 
şi pe durata de timp pînă la sigilarea hidranţilor şi a altor instalaţii antiincendiare.  

Secţiunea 7 
Facturarea şi plata serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare 

    114. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza 
facturii, emisă lunar de către operator şi înmânată consumatorului sau expediată prin poştă. 
    115. Facturile se emit în baza indicaţiilor contorului sau, după caz, a normelor de consum şi a 
tarifelor aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către Agenţie, cu 
respectarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la emiterea facturilor pentru plata 
preventivă.  
    116.  În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
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apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se 
efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a 
volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea 
integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului 
de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza 
datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, 
conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului 
locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate 
se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de 
contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor. 
    117. În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare 
proprietar/locatari de apartament în parte, facturarea serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente şi a 
tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu consumatorilor casnici proprietari/locatari de 
apartamente. 
    118. În cazul în care se modifică tarifele la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
în limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii facturii pentru serviciul furnizat, operatorul 
este în drept să determine volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul 
serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate, în perioada de până la data intrării în vigoare 
a noilor tarife şi după această dată, în baza consumului mediu zilnic de apă, ape uzate calculat 
pentru perioada respectivă de facturare, conform indicaţiilor contoarelor. 
    119. Factura prezentată consumatorului de către operator trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
următoarele date: 

a) numele şi prenumele (denumirea) consumatorului;
b) adresa pentru fiecare loc de consum şi numărul contractului;
c) indicaţiile actuale şi cele precedente ale contoarelor şi perioada pentru care este emisă factura;
d) volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul serviciului de canalizare şi de

epurare a apelor uzate furnizate în perioada de facturare; 
e) tarifele aplicate;
f) plata pentru fiecare serviciu furnizat;
g) data expedierii facturii;
h) data-limită de plată a facturii;
i) datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
j) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
k) adresa şi numărul de telefon al operatorului, inclusiv numărul telefonului din cadrul

serviciului 24 din 24 ore, poşta electronică şi pagina web oficială a operatorului. 
    120. Operatorul nu este în drept să includă în factură alte sume decât cele indicate la punctul  119 
din prezentul Regulament. 
    121. Operatorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întârziere 
a plăţii pentru serviciile furnizate, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii. Suma 
penalităţilor va fi prezentată consumatorului spre achitare într-o factură separată. Penalitatea poate 
fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi mărimea stabilită 
prin Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Penalitatea nu se aplică 
în cazul facturilor eronate. 
    122. În cazul în care consumatorul depistează că a fost emisă o factură eronată în defavoarea sa, 
operatorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea consumatorului, să 
o considere drept plată pentru următoarele decontări.
    123. Operatorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le considere 
drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care faptul emiterii unei facturi eronate a fost 
depistat după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova, 
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aprobat prin Legea nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 
nr. 82-86, art. 661) sau în cazul în care consumatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu 
poate indica data emiterii facturii eronate. 
    124.  Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea operatorului, suma cauzată de eroare se 
include în factură suplimentar, cu aplicarea tarifelor în vigoare pentru perioada în care a fost 
comisă eroarea. La solicitarea consumatorului, această sumă va fi reeşalonată pe o perioadă 
determinată de părţi. Operatorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de 
facturare, dacă aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul 
civil al Republicii Moldova sau dacă operatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate 
indica data emiterii facturii eronate. 
    125. În cazul în care operatorul constată consum fraudulos de către consumator, operatorul este 
în drept să calculeze volumul serviciului public furnizat, care urmează să fie facturat de către 
operator consumatorului şi care se determină în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza 
mişcării apei şi de durata consumului fraudulos. 
    La determinarea volumului serviciului public furnizat, operatorul este obligat să ia în 
considerație toți factorii care permit calcularea exactă a prejudiciului cauzat operatorului în urma 
consumului fraudulos (categoria consumatorului, regimul de consum, regimul de lucru al agentului 
economic, modalitatea consumului fraudulos, starea instalațiilor interne ale consumatorului, 
necesitățile pentru care se utilizează apa, numărul de persoane ce locuiesc în apartament sau casă 
individuală, volumul apei înregistrat de contorul instalat la bloc etc.), fără a fi lezate drepturile 
legitime ale consumatorului. 
    126. Secţiunea branşamentului şi viteza mişcării apei se includ în mod obligatoriu în contractul 
de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Viteza mișcării apei se 
consideră nu mai mare de 1,5 metri pe secundă. 
    127. Durata consumului fraudulos se ia în consideraţie de la data ultimului control al contorului, 
ultimii citiri a indicaţiilor contorului şi până la data depistării, dar nu poate depăşi termenul de 1 
lună. În cazul în care consumatorul a refuzat accesul la contor, durata consumului fraudulos nu 
poate depăși termenul de 3 luni. 
    128. În cazul în care se constată consum fraudulos, la emiterea facturii pentru volumul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică tarifele în vigoare pe parcursul 
perioadei pentru care se face recalculul şi se scad sumele facturate şi achitate de consumator pentru 
perioada respectivă. 
    129. În cazul în care persoanele fizice şi juridice conectează neautorizat  la sistemul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare instalaţiile interne de apă şi de canalizare, operatorul calculează 
volumul serviciului public conform secţiunii conductei, vitezei mişcării apei  şi pe durata de timp 
ce nu depăşeşte 1 an. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu achită contravaloarea 
volumului serviciului public, operatorul se adresează în instanţa de judecată pentru recuperarea 
prejudiciului cauzat. 
    130. În cazul în care contorul a fost demontat pentru reparaţie sau în urma verificării metrologice 
de expertiză a fost stabilit că eroarea contorului depăşeşte limitele admisibile, consumul de apă se 
va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat până la deteriorare. 
    131. Prevederile punctului 130 pot fi aplicate numai în cazul în care verificarea metrologică de 
expertiză a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între două verificări 
metrologice succesive. 
    132. Operatorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul de apă, pentru volumul 
de ape uzate ce urmează a fi deversat în sistemul public de canalizare de la consumatorii care 
solicită reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare, dacă instalaţiile respective au fost deconectate din cauza neachitării 
facturilor pentru serviciul public furnizat şi a penalităţilor stabilite în contract. 
    133. Operatorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii care au 
încheiat contracte pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
imobilul ce constituie locul de consum, deţinut în baza altui drept decât cel de proprietate sau care 
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nu deţin nici un act asupra imobilului şi de la consumatorii faţă de care a fost iniţiată procedura de 
insolvabilitate.  
    134. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul instalaţiile interne de apă şi de 
canalizare ale căruia au fost deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
în contextul prevederilor punctului din prezentul Regulament, înainte de reconectare şi de reluarea 
furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    135. Suma plăţii preventive se stabileşte de către operator şi nu poate  depăşi contravaloarea 
volumului mediu lunar de apă utilizată şi respectiv contravaloarea serviciului de canalizare şi de 
epurare a apelor uzate. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii, care nu deţin un act asupra 
imobilului, suma plăţii preventive nu va depăşi contravaloarea volumului mediu de apă utilizată 
pe parcursul a două luni şi respectiv contravaloarea serviciului de canalizare şi de epurare a apelor 
uzate pentru două luni. Valoarea plăţii preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la 
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    136. Operatorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat obligaţiile pe 
parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilele de care dispun în baza altui drept 
decât cel de proprietate. 
    137. În caz de reziliere a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare cu consumatorul care efectuează plata preventivă, operatorul va efectua calculul 
definitiv al consumului şi al plăţii pentru serviciul prestat şi va restitui, după caz, 
consumatorului  diferenţa, până la rezilierea contractului de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
    138. Operatorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatori. Datele privind 
plăţile preventive includ obligatoriu: 

a) numele, prenumele consumatorului şi numărul contractului încheiat cu el;
b) adresa consumatorului şi a locului de consum, dacă diferă;
c) suma plăţii preventive.

    139. În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare nu 
pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic de solicitant (agent economic) sau 
în cazul în care în apele uzate deversate de către consumatorii noncasnici concentraţia poluanţilor 
depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate, stabilită de operator şi 
aprobată de către agenţia ecologică teritorială,  operatorul şi solicitantul procedează în 
conformitate cu prevederile articolului 22 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare. 

Secţiunea 8  
Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne de apă şi  

de canalizare, întreruperi şi limitări la furnizarea serviciului 
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare 

    140. Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei consumatorului sau recepţionarea apelor 
uzate de la consumator, prevenind în prealabil consumatorul, în următoarele cazuri: 

a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului
şi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de exploatare tehnică; 

b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului, împuternicit cu
dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la 
dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea 
datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, controlul  sigiliilor 
aplicate, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum 
şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc. 
Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să 
fie expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare; 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1277



c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul privind

limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele de 
protecţie a mediului; 

e) neachitarea de către consumator a facturii pentru serviciul public furnizat de operator în
decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de plată indicată în factură, prezentată 
consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul 66 lit. q) din prezentul Regulament; 

f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul
recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de plată indicată în factura, 
prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul 66 lit. q) din prezentul 
Regulament. 
    141. Suspendarea furnizării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la 
consumator, în conformitate cu punctul 140 din prezentul Regulament se efectuează prin 
deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, care se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 08.00 – 20.00. 
Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului se efectuează numai 
după avizarea consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează 
consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare. 
    142. În cazul în care operatorul întreprinde măsurile prevăzute în punctul 140 din prezentul 
Regulament, operatorul este obligat să asigure că acţiunile întreprinse de el nu vor influenţa negativ 
calitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat altor consumatori. 
    143. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului 
de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în alte cazuri decât cele prevăzute în 
prezentul Regulament. 
    144. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului 
de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în următoarele cazuri: 

a) consumatorul a contestat la operator factura de plată a serviciului furnizat, inclusiv factura
pentru serviciul calculat în urma constatării consumului fraudulos; 

b) consumatorul a contestat în instanţa de judecată factura de plată a serviciului furnizat, inclusiv
factura pentru serviciul calculat în urma constatării consumului fraudulos. În acest caz 
consumatorul este obligat să înştiinţeze în scris operatorul că a depus o cerere de chemare în 
instanţa de judecată, anexând copia cererii. 
    Totodată, consumatorul este obligat să achite facturile pentru serviciul curent, expediate lui de 
către operator, precum şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    145. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, de la sistemul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea  consumatorului,  se efectuează în condiţiile 
stabilite în prezentul Regulament, în termen de cel mult 7 zile calendaristice, după depunerea de 
către consumator a  cererii scrise, achitarea tarifelor respective, cu excepţia deconectării când 
consumatorul reziliază contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi asigurarea accesului personalului operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor 
respective.  
    146. Deconectarea de la, reconectarea la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a 
instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului se efectuează doar prin ordinul de 
deconectare, de reconectare, semnat de persoana responsabilă a operatorului. 
    147. Personalul operatorului, care a efectuat deconectarea  sau reconectarea instalaţiilor interne 
de apă şi de canalizare ale consumatorului, este obligat să întocmească actul cu privire 
la  deconectare/reconectare în 2 exemplare (câte unul pentru fiecare parte), indicând în act motivele 
deconectării/reconectării şi informaţia relevantă privind contorul consumatorului. 
    148. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare se va efectua de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate 
tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalaţiile – proprietate ale 
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consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea 
instalaţiilor respective, să asigure accesul personalului operatorului pentru efectuarea deconectării. 
    149. În cazurile de deconectare, prevăzute în prezentul Regulament, personalul operatorului, în 
ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului ordinul de deconectare semnat de 
persoana responsabilă a operatorului. Personalul operatorului nu este în drept să deconecteze 
instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, în cazul în care consumatorul 
demonstrează faptul înlăturării motivelor care au condiţionat emiterea ordinului de deconectare. 
    150. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul sau reprezentantul 
lui nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului este în drept să deconecteze 
instalaţiile interne de apă şi de canalizare, lăsând la locul de consum, iar ulterior expediind şi prin 
poştă, o copie a actului de deconectare şi copia ordinului de deconectare, în care se indică motivele 
deconectării, adresa şi telefonul de contact al operatorului şi data deconectării. 
    151. Operatorul este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor ale căror instalaţii interne 
de apă şi de canalizare au fost deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 
   152.  Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne de apă 
şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după înlăturarea de către 
el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare. 
Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului 
la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul care nu depăşeşte 3 zile 
lucrătoare, după ce consumatorul a solicitat reconectarea. 
    153. Consumatorul achită tariful pentru deconectare, tariful pentru reconectare numai în cazul 
în care deconectarea a avut loc cu respectarea prezentului Regulament. Se interzice operatorului 
să perceapă tariful pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiilor interne de apă şi 
de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a avut 
loc cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament. 
    154. Operatorul este obligat să planifice şi să efectueze lucrările de exploatare, de întreţinere a 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul care asigură cea mai mică durată 
a întreruperilor planificate ale furnizării apei sau a recepţionării apelor uzate. 
    155. Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, branşare/racordare, reconstrucţie 
etc.) la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sunt branşate/racordate 
instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, operatorul este obligat să anunţe 
consumatorii în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de executare. 
    În cazul întreruperilor neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, operatorul este obligat să restabilească furnizarea serviciului public către consumatori 
în termenul cel mai scurt posibil, care să nu depăşească, însă, termenul stabilit prin contractul de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi limitele stabilite de 
Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament. 
    156. Operatorul va asigura activitatea nonstop a unor echipe de intervenţie operativă şi a unor 
operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale consumatorilor la serviciul 
telefonic 24 din 24 de ore. 
    157. În cazul unor întreruperi neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare de nivel local (stradă, cartier), care afectează un număr mic de consumatori, 
operatorul înregistrează fiecare apel (inclusiv data şi ora) şi informează consumatorul despre 
numărul de înregistrare al apelului. 
    Operatorul informează consumatorul despre durata probabilă de restabilire a furnizării apei sau 
a recepţionării apelor uzate, precum şi despre mersul lucrărilor de remediere. 
    158. Operatorul nu poartă răspundere faţă de consumator pentru întreruperi, suspendări în 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare dacă acestea nu se datorează 
culpei sale. 
    159. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei potabile, apei tehnologice, recepţia 
apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat în următoarele cazuri: 
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a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare de către furnizorul de energie electrică; 

b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de
alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei la 
sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de 
urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate; 

c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
    160. În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, 
operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei în 
sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţând consumatorii despre 
regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară 
a livrării apei către consumatori în volumele prevăzute. 
    161. Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului 
de furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului încheiat între operator şi 
consumator, în conformitate cu prevederile legii. 

Secţiunea 9  
Reclamaţiile consumatorilor şi procedurile 

de soluţionare a neînțelegerilor  

    162. Operatorul este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces 
liber toţi consumatorii, pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de 
decizie, responsabil de examinarea reclamaţiilor şi de soluţionarea problemelor consumatorilor. 
    163. Operatorul este obligat să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor următoarele date 
referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii: 

a) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului 24 din 24 ore
şi adresele poştei electronice (dacă sunt disponibile) unde consumatorii pot adresa reclamaţii; 

b) programul de lucru, de cel puţin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia
consumatorul poate adresa reclamaţia. 
    164.  Personalul operatorului responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor trebuie să 
dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru: 

a) a examina reclamaţiile şi a soluţiona neînțelegerile direct, prin negocieri, cu consumatorul;
b) a remite reclamaţia către persoana operatorului, învestită cu atribuţii privind examinarea şi

soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie; 
c) a informa consumatorul despre drepturile lui în procesul de soluţionare a neînţelegerilor.

    165. Personalul de conducere al operatorului este obligat să acorde audienţă consumatorilor care 
solicită aceasta, în scopul soluţionării problemelor consumatorilor. Programul de audienţă se 
aprobă şi se afişează în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii. 
    166. Petiţiile consumatorilor în legătură cu furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare (contractarea, debranşarea, reconectarea, facturarea, precum şi referitor la consumul 
fraudulos etc.) se examinează şi se soluţionează de operator, în termenele stabilite de lege. 
    167. Consumatorii sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi morale cauzate 
de operator, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova. 
    168. Operatorul este obligat să ţină evidenţa reclamaţiilor. Informaţia despre reclamaţii include 
cel puţin: 

a) data depunerii reclamaţiei;
b) numele persoanei care a depus reclamaţia;
c) esenţa problemei abordate în reclamaţie;
d) acţiunile întreprinse de operator pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie;
e) decizia operatorului.
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    169. Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind reclamaţiile, 
copiile înregistrărilor şi ale deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de 
către Agenţie a problemelor abordate în petiţii. 
    170. Operatorul este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a 
neînțelegerilor cu consumatorii, pe cale amiabilă, şi în termene cât mai restrânse. 
    171. În cazul în care neînțelegerea dintre consumator şi operator nu este soluţionată pe cale 
amiabilă, operatorul este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris 
consumatorului, în termenele prevăzute de lege. 
    172.  În caz de dezacord cu răspunsul operatorului ori dacă nu a primit în termenul stabilit 
răspuns de la operator, consumatorul este în drept să se adreseze Agenţiei, pentru soluţionarea 
neînţelegerii sau în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului. 
    173.  În cazul în care consumatorul nu este de acord cu răspunsul Agenţiei, el este în drept să 
conteste acest răspuns în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. 
Deciziile Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie pot fi contestate în termenele 
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art. 375). 
    174. Litigiile dintre părţile contractante apărute în legătură cu furnizarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare se soluţionează în instanţa de judecată. 
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Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la serviciul  

public de alimentare cu apă şi de   
canalizare, aprobat prin Hotărârea  

ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015 

_________________________________________________________________________ 
(Denumirea operatorului)  

AVIZ DE BRANŞARE/RACORDARE  
nr.____ din ____________________20___  
Valabil până la __________________20___ 

1. Persoana fizică, persoana juridică (consumatorul): ______________________________
2. Adresa: ________________________________________________________________
3. Locul de consum pentru care se solicită branşarea/racordarea: _____________________
4. Punctul de racordare:

la sistemul public de alimentare cu apă:_______________________________________
la sistemul public de canalizare:_____________________________________________

5. Debitul solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici:_____________________________
6. Tipul, parametrii şi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate:
_________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________ 
7. Cerinţele faţă de montarea contoarelor:
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
8. Alte cerinţe: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiilor interne de apă şi de

canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator. 
Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile 
calendaristice de la data solicitării.  
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Anexa nr. 2  
la Regulamentul cu privire la serviciul  

public de alimentare cu apă şi de   
canalizare, aprobat prin Hotărârea  

ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015 

CLAUZELE OBLIGATORII  
ale contractului de furnizare a serviciului public 

de alimentare cu apă şi de canalizare  

I. DATE GENERALE 
1. Operatorul
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Consumatorul (casnic, noncasnic)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Locul de consum
_____________________________________________________________________________  

(municipiu, oraş, sat, comuna, localitatea, strada)

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

deţinând documentul ce atestă dreptul de proprietate nr.___________, Contractul de închiriere 
nr._____________ din  
__________________ sau alte acte legale _____________________________  
4. Numărul de telefon al serviciului telefonic al operatorului 24 din 24 ore______________.
5. Debitul de apă  _____m3/h.
6. Punctul de delimitare este__________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
Actul de delimitare se anexează (în cazul consumatorilor noncasnici).  
7. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
8. Secţiunea branşamentului este ______   m2_, viteza mişcării apei este de _____m/s şi
durata consumului fraudulos este de  până la              luni. 

II. OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI
9. Obiect al Contractului este furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare Consumatorului, la locul de consum specificat în datele generale.
10. Contractul este încheiat pentru o durată de timp _______________ (nelimitată sau

determinată la solicitarea Consumatorului), întocmit în două exemplare (câte un
exemplar pentru fiecare parte) şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele
părţi.
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III. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE OPERATORULUI

11. Operatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Consumatorului, la punctul de delimitare, cu respectarea prevederilor Legii privind
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a prevederilor Regulamentului
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) să respecte clauzele contractuale;
c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu

apă şi de canalizare;
d) să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare stabiliţi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în

punctul de delimitare  la parametrii fizici şi calitativi stabiliți;
f) să elibereze aviz de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de

canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere
a solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul cu privire
la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) să informeze Consumatorul, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media
şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere planificată a
furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de
reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.;

h) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în
domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;

i) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele pentru
serviciile acordate conform prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare şi să informeze Consumatorul prin mass media privind
măsurile ce trebuie întreprinse pentru protecţia contorului contra îngheţului, în cazul
în care se aşteaptă temperaturi scăzute ale aerului exterior;

j) să nu admită discriminarea Consumatorului, să calculeze plata pentru serviciul
furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor
pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu
pot fi imputate Consumatorului, în baza volumului de apă consumată, reieşind din
volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare);

k) să informeze Consumatorul cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la
eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare
a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, Consumatorul informaţii
cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de
acesta;

l) să restituie Consumatorului plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Legea privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, Codul Civil şi Regulamentul cu privire la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare;

m) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale Consumatorului la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului 152 din
Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi să
reia furnizarea serviciilor publice;

n) să prezinte, lunar, Consumatorului factura emisă în baza indicaţiilor contorului sau în
baza normelor de consum, în cazul în care nu este instalat contor, pentru plata
serviciilor furnizate la tarifele în vigoare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de
expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
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o) să determine consumul de apă şi a apelor uzate în circumstanţele stipulate la punctul
104 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare;

p) să prezinte, la cererea Consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă,
despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă
obligatoriu Consumatorului calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în
cazul consumului fraudulos;

q) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din
19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 6-8, art. 23), la
reclamaţiile, depuse în scris de Consumator;

r) să repare prejudiciile cauzate Consumatorului în cazul în care este demonstrată vina
Operatorului;

s) să restituie datoriile acumulate faţă de Consumator până la data suspendării sau a
rezilierii Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare;

t) să informeze Consumatorul privind modalităţile de soluţionare a problemelor
abordate de către acesta;

u) să asigure încasarea de la Consumator a plăţilor pentru serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor poștale sau al
oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în Regulamentul cu privire la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare;

v) să reducă plăţile pentru serviciile furnizate în caz de nerespectare de către Operator a
nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile furnizate;

w) să asigure accesul Consumatorului la serviciul telefonic 24 din 24 ore al Operatorului,
numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;

x) să efectueze citirea indicaţiilor, controlul contorului şi a sigiliilor aplicate numai în
prezenţa Consumatorului sau al reprezentantului acestuia.

12. Drepturile Operatorului sunt:
a) să aibă acces la contoarele instalate la Consumator, la căminele de control, instalaţiile

aflate pe proprietatea Consumatorului pentru citirea indicaţiilor contoarelor,
prelevarea probelor pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la
verificarea metrologică şi pentru controlul  contoarelor şi al sigiliilor aplicate acestora,
precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
Consumatorului în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare. Accesul se va efectua doar în prezenţa Consumatorului sau a
reprezentantului acestuia;

b) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de Legea privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare;

c) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în conformitate cu
prevederile punctului 140 din Regulamentul cu privire la serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;

d) să aplice Consumatorului penalitate pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura
de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat;

e) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul
consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile punctelor
125-128  din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
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f) să corecteze factura eronată, conform punctelor 122-124 din Regulamentul cu privire
la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

g) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de Regulamentul
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

h) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea Consumatorului
noncasnic sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii apelor uzate
deversate de către consumătorul noncasnic în sistemul public de canalizare, precum
şi al debitelor maxime ale acestora;

i) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la
depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare,
volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru
serviciul de canalizare şi să lichideze din contul acestora  conectările neautorizate.

IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CONSUMATORULUI
13. Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile
stabilite în Contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea privind serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare şi în Regulamentul cu privire la serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea
indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză, la contorul
controlului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale
interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare;

c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit
în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea privind
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale,
inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în actele normative
în domeniu;

e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de Legea
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu
privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind
volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;

g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate Operatorului în modul şi în
termenele stabilite de Legea cu privire la petiţionare;

h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu
prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare,
Codului Civil şi Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare;

i) să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea privind serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare, Legea privind protecţia consumatorilor şi Regulamentul cu
privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

j) la sistarea furnizării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată, şi la
suspendarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare pe o perioadă de timp  nu mai mică de 3 luni;
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k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu
Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Regulamentul
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

l) să verifice şi să constate respectarea de către Operator a prevederilor contractului de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;
n) la eliberarea de către Operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul

necesităţii majorării debitului de apă;
o) la despăgubiri din partea Operatorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al Operatorului, numărul de telefon

al căruia se indică în mod obligatoriu şi în factură.
14. Obligaţiile Consumatorului  sunt:

a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii privind serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare şi Regulamentul cu privire la serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;

b) să prezinte Operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau
reîncheierea, modificarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare;

c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare
aflate în gestiunea sa în conformitate cu prevederile Legii privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă
de la reţelele proprii;

d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să
întreprindă măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului;

e) să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare,
pentru citirea indicaţiilor contorului, pentru demontarea  contorului şi prezentarea la
verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului şi a
sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de
apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare şi de Regulamentul cu privire la serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;

f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare,
la căminurile de control pentru prelevarea probelor de control, la reţelele publice de
alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul Consumatorului pentru
efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;

g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului;

h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de

canalizare;
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de

actele normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot
afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;

k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care
este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;

l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii privind
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la instalaţiile interne de apă şi
de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz
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de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea 
publică; 

m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, Operatorul despre toate cazurile
înstrăinării  imobilului, precum şi despre modificarea altor date menţionate în
contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a
substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi,
precum şi în alte cazuri prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare;

o) să sesizeze imediat Operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau
violarea sigiliilor aplicate;

p) să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral Operatorului
plata pentru serviciile furnizate şi penalităţile calculate conform prevederilor
contractului;

q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului şi
al sigiliilor aplicate;

r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului,
situate pe proprietatea consumatorului;

s) să solicite Operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru
alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare;

t) să numească prin ordin şi să prezinte Operatorului persoanele responsabile pentru
prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective
(consumatorul noncasnic);

u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze actele
respective (consumatorul noncasnic);

v) să respecte condiţiile de deversare a apelor uzate, să nu evacueze în sistemul public de
canalizare a substanțelor interzise spre deversare şi a substanțelor care pot provoca
avarieri ale reţelelor sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare (consumatorul
noncasnic);

w) să comunice imediat Operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic
care pot aduce la deteriorarea a regimului normal de funcţionare al reţelelor publice şi
instalaţiilor de epurare (consumatorul noncasnic);

x) să întreţină în condiţii normale căminul de branşare şi căminul de control al calităţii
apelor uzate.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

15. În conformitate cu prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare, Codului Civil şi a Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare, Operatorul restituie suma percepută suplimentar de la
Consumator şi repară prejudiciile cauzate Consumatorului în procesul de furnizare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

16. Operatorul nu poartă răspundere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale în cazul
în care acestea nu sunt datorate culpei Operatorului.

17. Consumatorul repară daunele justificate, provocate de nerespectarea prevederilor
contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

VI. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA INSTALAŢIILOR INTERNE DE APĂ ŞI
DE CANALIZARE, ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI LA FURNIZAREA SERVICIULUI 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE 
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18. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei consumatorului sau recepţionarea
apelor uzate de la consumator, preîntâmpinând în prealabil Consumatorul, în următoarele
cazuri:

a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale
consumatorului, şi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de
exploatare tehnică;

b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului, împuternicit
cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau
pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea
probelor de ape uzate, controlul sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei
potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor
lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc. Operatorul este obligat
să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat
consumatorului împreună cu avizul de deconectare;

c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
d) neîndeplinirea de către Consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul

privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau
privind cerinţele de protecţie a mediului;

e) neachitarea de către Consumator a facturii pentru serviciul furnizat de Operator în
decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în factură, prezentată
consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul  66 lit. q) din
Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru
serviciul recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată
indicată în factura, prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la
punctul 66 lit. q) din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă
şi de canalizare.

19. Suspendarea furnizării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la
consumator se efectuează prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare
de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în
zilele lucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de
apă şi de canalizare ale Consumatorului se efectuează numai după avizarea
consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează
consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru
deconectare.

20. Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne de
apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după
înlăturarea de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului
pentru reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de
canalizare ale consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în
termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce Consumatorul a solicitat
reconectarea.

21. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, de la
sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea consumatorului, se
efectuează în termen de cel mult 7 zile calendaristice, după depunerea de către
Consumator a cererii scrise, achitarea tarifelor respective şi asigurării accesului
personalului Operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.

22. Limitarea volumului de apă furnizat Consumatorului se va efectua de către Operator
după expediere consumatorului a avizului de limitare.
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VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

23. Orice modificare a Contractului este valabilă, dacă se efectuează în scris, printr-un act
adiţional la contract, semnat de ambele părţi, constituind anexă separată la Contract. Dacă, 

ulterior încheierii Contractului, intră în vigoare noi acte legislative sau normative ori se 
modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a serviciului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar 
Operatorul va notifica în scris Consumatorul cu privire la modificările operate în legislaţie. 

VIII. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

24. Se permite suspendarea Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare pe o perioadă de timp de cel puţin trei luni, la cererea în scris a Consumatorului, depusă la 

oficiul Operatorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării. In acest caz, 
Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare facturat, penalităţile calculate conform prevederilor contractului, precum şi tariful pentru 

deconectare, aprobat de Agenţie. Se permite suspendarea Contractului de furnizare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare de către Operator pe o perioadă de 30 zile calendaristice 

în cazul deconectării de la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor ce 
aparţin Consumatorului casnic, cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare.

25. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi reziliat:
a) la cererea Consumatorului depusă în scris la oficiul Operatoruluicu cel puţin 7 zile

calendaristice înainte de data rezilierii Contractului;
b) după suspendarea Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de

canalizare pe o perioadă de 30 zile calendaristice, ca urmare a deconectării instalaţiilor interne de apă 
şi de canalizare ale Consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi dacă 

Consumatorul nu a înlăturat cauzele pentru care au fost deconectate instalaţiile interne de apă şi de 
canalizare şi nu a solicitat reconectarea lor.

In cazul depunerii cererii de reziliere a Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare, Consumatorul este obligat să achite integral plata pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizate facturat până la data rezilierii şi penalităţile calculate conform 

prevederilor contractului.

IX. SOLUŢIONAREA NEÂNŢELEGERILOR ŞI LITIGIILOR

26. Consumatorul şi Operatorul sunt în drept să apeleze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică în cazul în care neănţelegerile nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, prin negocieri, de 
către părţi. Consumatorul şi Operatorul se adresează în instanţa de judecată pentru soluţionarea 

litigiilor apărute.

X. CLAUZE SPECIALE

27. Procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea contoarelor
se efectuează în conformitate cu Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 

din 13 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123).
28. Operatorul încheie, modifică, prelungeşte sau suspendă acţiunea Contractului de furnizare a serviciului

public de alimentare cu apă şi de canalizare fără a percepe plată de la Consumator.
29. Situaţiile neprevăzute în Contract sunt reglementate de prevederile Regulamentului cu privire la serviciul

public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de legislaţia în vigoare".
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Anexa nr. 3  
la Regulamentul cu privire la serviciul  

public de alimentare cu apă şi de   
canalizare, aprobat prin Hotărârea  

ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015 

Proces-verbal de dare în exploatare a contorului 

nr.______________ din ___________________ 

Operatorul 
_____________________________________________________________________________ 

Consumatorul 
_____________________________________________________________________________ 

(denumirea organizaţiei/numele şi prenumele)
Adresa 
_____________________________________________________________________________ 

(Adresa poştală, telefon)
A fost instalat contor la locul de consum :  

Tipul contorului_______________________  

Nr. de fabricaţie __________________________ Indicaţiile ___________________________ 

Data verificării de stat ____________________ Sigiliul verificatorului metrolog _________ 

Sigiliul Operatorului nr. ________________________________________________________ 
_______________________________ 

Consumatorul (reprezentantul consumatorului) __________________________________ 
      (numele, prenumele funcţia, semnătura)

Personalul Operatorului 
____________________________________________________________________ 

(numele, prenumele funcţia, semnătura)

Telefon de contact al Operatorului: ______________________________________________ 

Notă: Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se 
semnează de consumator şi de operator. 
Operatorul este în drept să includă în procesul-verbal şi alte date.  
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Anexa nr. 4  
la Regulamentul cu privire la serviciul  

public de alimentare cu apă şi de   
canalizare, aprobat prin Hotărârea  

ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015  

_______________________________________________________________________ 
/ denumirea operatorului/ 

ACT 
de depistare a consumului fraudulos 

Nr. ____________  

Întocmit la data ______________________________ la ora ______________________ 
Consumatorul:__________________________________________________________ 
Adresa locului de consum:_________________________________________________ 
Categoria consumatorului: casnic, noncasnic (de subliniat).  
Contract nr. ___________________________________________  
1. Tipul (numărul) contorului: ____________________________________.
2. Indicaţiile contorului la ziua controlului: __________________________.
3. Nr. sigiliului operatorului aplicat la contor ________/afectat (da/nu): _____________
4. Încălcările depistate ____________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
5. Modalitatea consumului fraudulos
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
6. Explicaţiile consumatorului _______________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
7.Concluzii:_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Consumatorul sau reprezentantul consumatorului a refuzat (de subliniat, dacă este 
cazul) să semneze Actul şi să primească un exemplar al Actului.  

Cauzele refuzului 
_________________________________________________________ 
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Notă: În cazul cînd consumatorul refuză să fie prezent la control, să semneze ori să 
primească Actul, operatorul va expedia Actul prin poştă cu aviz.  

Notă! Factura pentru consumul recalculat al serviciului public de alimentare cu apă 
și de canalizare în rezultatul consumului fraudulos va fi emisă de către operator după luarea 
deciziei argumentate de către operator.  

Decizia operatorului privind consumul fraudulos se înmînează consumatorului în 
termen de 5 zile calendaristice după luarea ei.  

Decizia operatorului privind consumul fraudulos se contestă de consumator în 
instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.  

Operatorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind 
contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare.  

“_____” __________________20____ 
__________ (data, luna, anul) 

Personalul operatorului 
1. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________   semnătura 
2. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________                                                 semnătura 
3.______________________________________ ______________________ 
______________ (numele, prenumele) ______________________                                                  semnătura 

Martori (în cazul în care există) 
1. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________   semnătura 
2. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________  semnătura 

Consumatorul sau reprezentantul acestuia  
________________________________________ ______________________ 
______________ (numele, prenumele) _____________________                                                _ semnătura 

Notă: Actul se întocmeşte în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi se semnează de părţi. 
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HANRE271/2015  Внутренний номер: 363962 

Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 271 
от 16.12.2015  

об утверждении Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации 

Опубликован: 25.03.2016 в Monitorul Oficial Nr. 69-77 статья №: 447 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 
Министерство юстиции  
№ 1105 от 18 марта 2016 г.  
Министр юстиции 
Владимир ЧЕБОТАРЬ _____________  

В целях регламентирования юридических отношений между операторами, 
предоставляющими публичную услугу водоснабжения и канализации, и потребителями, на 
основании положений ст.7, часть (2), подпункт f) и ст.28 Закона о публичной услуге 
водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2014, № 60-65, ст.123), Административный совет Национального 
агентства по регулированию в энергетике  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации

(прилагается). 
2. Операторам, предоставляющим публичную услугу водоснабжения и канализации,

предоставить потребителям в центрах связи с потребителями и разместить на своих 
официальных страницах в интернете копии Положения о публичной услуге водоснабжения 
и канализации и модель договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации.  

3. Контроль применения, утвержденного Положения обладателями лицензий в
области публичной услуги водоснабжения и канализации возложить на подразделения 
Национального агентства по регулированию в энергетике. 

ДИРЕКТОР Серджиу ЧОБАНУ 

ДИРЕКТОР Юрие ОНИКА 

ДИРЕКТОР Октавиан ЛУНГУ 

ДИРЕКТОР Генадие ПЫРЦУ 

№ 271/2015. Кишинэу, 16 декабря 2015 г. 
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Приложение 
к Постановлению 

Административного совета НАРЭ 
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о публичной услуге водоснабжения и канализации 

Часть 1  
Общие положения 

1. Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации (далее – Положение)
имеет целью регулирование правовых отношений между оператором и потребителем, 
касающихся подключения/присоединения внутренних установок водоснабжения и 
канализации, заключения договоров, предоставления и оплаты публичной услуги 
снабжения питьевой, технологической водой и публичной услуги канализации.  

2. Настоящее Положение применяется при проектировании, монтаже и приемке
внутренних установок водоснабжения и канализации потребителей, при разграничении 
установок оператора и внутренних установок водоснабжения и канализации, при 
подключении /присоединении, при заключении договоров и учете потребления воды, при 
оплате публичной услуги водоснабжения и канализации, при отключении/повторном 
подключении внутренних установок водоснабжения и канализации потребителей, при 
ограничении и прерывании предоставления публичной услуги водоснабжения и 
канализации, при рассмотрении жалоб потребителей и при разрешении разногласий между 
операторами и потребителями. 

3. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
авария – повреждение или поломка определенных составных частей публичной 

системы водоснабжения и канализации, в результате которых не могут поддерживаться в 
допустимых пределах технологические параметры функционирования публичной системы 
водоснабжения и канализации, которые могут привести к ухудшению параметров качества 
поставляемой воды, нанесению ущерба окружающей среде, повреждению имущества 
юридических или физических лиц, и к необходимости прервать или ограничить 
водоснабжение и/или прием сточных вод от потребителей;  

уведомление об отключении – письменное уведомление, направленное потребителю 
оператором, которым потребитель предупреждается о возможном отключении его 
внутренних установок водоснабжения /канализации от публичной сети водоснабжения 
/канализации и о причине отключения;  

уведомление об ограничении – письменное уведомление, направленное или лично 
врученное потребителю оператором, которым потребитель предупреждается о возможном 
ограничении предоставления услуги водоснабжения/канализации, сроке ограничения и о 
причине ограничения;  

соединительный колодец – подземное сооружение, составная часть внутренних 
установок водоснабжения потребителя, созданное им для подключения внутренних 
установок водоснабжения к публичной сети водоснабжения, для установки водомера, 
защиты и доступа к водомеру, и к запорному вентилю; 

канализационный колодец присоединения – подземное сооружение, посредством 
которого обеспечивается присоединение и прием сточных вод из внутренних 
канализационных установок потребителя в публичную канализационную сеть; 

контрольный колодец сточных вод – специальное подземное сооружение, 
предназначенное для отбора проб сточных вод. Контрольным колодцем для сточных вод 
может служить и канализационный колодец присоединения; 
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состав сточных вод – характеристика сточных вод и количество загрязняющих 
веществ, содержащихся в сточных водах; 

небытовой потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся 
публичной услугой водоснабжения и канализации, предоставляемой оператором на 
договорной основе, для нужд, связанных с предпринимательской или профессиональной 
деятельностью; 

контроль водомера – совокупность выполняемых оператором мероприятий, с 
использованием или без специальных устройств, в целях определения правильности работы 
водомера, отсутствия вмешательств в его работу, в том числе для проверки целостности 
водомера и наложенных пломб;  

контроль качества сточных вод – проверка состава сточных вод и концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых потребителем в публичную 
канализационную систему, соответствия максимально допустимой концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах при их сбросе в публичную канализационную сеть, 
на станцию очистки, выполняемая путем сравнения результатов лабораторных 
исследований с действующими нормативами; 

отключение – отсоединение внутренних установок водоснабжения/канализации 
потребителя от публичной сети водоснабжения/канализации посредством перекрывающих 
устройств или видимого отсоединения внутренних установок водоснабжения/канализации 
потребителя от публичной сети;  

установки для предварительной очистки – установки и устройства небытового 
потребителя, предназначенные для предварительной очистки сточных вод, свойства 
которых не соответствуют местным действующим нормам, до их сброса в публичную 
канализационную систему;  

плановый перерыв в предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 
– временный перерыв в подаче воды/приеме сточных вод, с предварительным
уведомлением потребителей, вызванный необходимостью проведения оператором работ по 
техническому обслуживанию и/или плановых ремонтных работ в публичных сетях 
водоснабжения /канализации, подключением /присоединением внутренних установок 
водоснабжения/канализации новых потребителей, без отключения внутренних установок 
водоснабжения/канализации потребителей от публичной сети водоснабжения/канализации; 

неплановый перерыв в предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации – временный перерыв в подаче воды, приеме сточных вод, вызванный 
авариями, произошедшими в публичной системе водоснабжения и канализации, без 
отключения внутренних установок водоснабжения/канализации потребителей от 
публичной сети водоснабжения /канализации; 

место потребления – место расположения внутренних установок водоснабжения и 
канализации потребителя, где происходит потребление воды и обеспечивается прием и 
транспортировка сточных вод от внутренних установок водоснабжения до соединительного 
колодца канализации публичной канализационной системы; 

контрольная проба – проба сточных вод, взятая в контрольном колодце для 
определения состава сточных вод, сбрасываемых небытовым потребителем в публичную 
канализационную систему; 

заявитель – физическое или юридическое лицо, запросившее у оператора выдать 
уведомление о подключении /присоединении, выполнить водопроводный 
ввод/канализационный выпуск, подключить/присоединить внутренние установки 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации, 
заключить договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;  

нарушение пломбы оператора – подделка наложенной оператором пломбы; снятие 
наложенной оператором пломбы; повреждение или иное вмешательство в подлинную 
наложенную оператором пломбу, которое приводит к ее смещению по нити пломбы; срыв 
нити наложенной оператором пломбы. 
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4. Предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется
на основе договора, заключенного между оператором и потребителем. 

5. Оператор обеспечивает непрерывное предоставление публичной услуги
водоснабжения и канализации на основе заключенного с потребителем договора, согласно 
условиям, установленным Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации. 

6. Качество питьевой воды должно соответствовать Санитарным нормам по качеству
питьевой воды, утвержденным Постановлением Правительства № 934 от 15 августа 2007 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 131-135, ст.970).  

7. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, расширение или изменение публичных сетей
водоснабжения и канализации, а также внутренних сетей водоснабжения и канализации 
многоквартирных жилых домов при необходимости осуществляется оператором в 
соответствии с положениями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации, 
заключенных договоров, Положением о технической эксплуатации систем водоснабжения 
и канализации, утвержденным Приказом Агентства регионального развития Республики 
Молдова № 6 от 24 января 2006 г., Строительными нормами СНиП 2.04.02-84, СНиП 
3.05.04-85 и СНиП 2.04.03-85  

8. Тарифы на публичные услуги водоснабжения и канализации устанавливаются в
соответствии с Методологией определения, утверждения и применения тарифов на 
публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, утвержденной 
Постановлением Административного совета Национального агентства по регулированию в 
энергетике (далее – Агентство), № 741 от 18 декабря 2014 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2015, № 33-38, ст.258). 

9. Потребитель может иметь одно или несколько мест потребления. Условия
настоящего Положения применяются к каждому отдельно взятому месту потребления, 
принадлежащему потребителю. 

10. Отношения между оператором и потребителем, связанные с предоставлением и
оплатой публичной услуги водоснабжения и канализации, не указанные в настоящем 
Положении, регулируются согласно положениям Закона о публичной услуге 
водоснабжения и канализации. 

11. Оператор обязан предпринимать все необходимые меры по предупреждению или
устранению неисправностей и неполадок на установках публичной системы 
водоснабжения и канализации, а также во внутренних сетях водоснабжения и канализации 
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых и эксплуатируемых им в соответствии с 
требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации, договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, и настоящего 
Положения. 

12. Любое подключение/присоединение или повторное подключение к публичной
системе водоснабжения и канализации осуществляется исключительно оператором, в 
присутствии потребителя/заявителя.  

13. Работы по проектированию и монтажу внутренних установок водоснабжения и
канализации, водопроводных вводов и канализационных выпусков, а также работы по их 
изменению осуществляются с соблюдением Строительных норм CНиП 2.04.01-85*, СНиП 
3.05.01-85*, CP G.03.01-2006 (МСП 4. 01-102-98) Проектирование и монтаж трубопроводов 
систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения с использованием 
металлополимерных труб, СНиП 3.01.01-85* и технических условий и инструкций 
производителей оборудования, а расходы полностью оплачиваются потребителями. 
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Часть 2  
Подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения и канализации к 

публичной системе водоснабжения и канализации 

14. Любое физическое или юридическое лицо вправе обратиться с просьбой о
подключении /присоединении принадлежащих ему внутренних установок водоснабжения 
и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации оператора, 
осуществляющего свою деятельность по предоставлению публичной услуги 
водоснабжения и канализации в пределах территории административно-территориальной 
единицы.  

Подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения и канализации 
заявителей многоквартирных жилых домов (жилых комнат) осуществляется на основе 
единого проекта.  

15. В целях подключения/присоединения внутренних установок водоснабжения и
канализации к публичной системе водоснабжения и/или канализации, заявитель обязан 
получить от оператора уведомление о подключении/присоединении, по образцу, 
установленному в приложении № 1 к настоящему Положению. Получение уведомления о 
подключении/присоединении необходимо и в случае обращения за увеличением расхода 
воды на место потребления.  

16. Для выдачи уведомления о подключении/присоединении заявитель должен подать
письменное заявление в офисе оператора, которое должно обязательно содержать 
следующее:  

a) фамилию, имя физического лица, наименование юридического лица и адрес места
потребления, номера телефонов/факсов, другую контактную информацию; 

b) цель использования воды;
c) запрашиваемый расход воды, за исключением бытовых потребителей,

характеристики воды и запрашиваемый режим подачи, расход и характер сточных вод, 
которые подлежат сбросу в публичную канализационную сеть, режим сброса; 

d) копию акта личности в случае физического лица;
e) почтовый индекс, идентификационный код собственника, фискальный код,

банковские реквизиты, фамилию, имя лиц, уполномоченных подписать договор; 
f) срок подключения/присоединения.
17. К заявлению прилагается:
a) копия акта, который определяет права собственности на недвижимость, или копия

документа, подтверждающего законное приобретение недвижимости, либо разрешение 
соответствующих органов; 

b) для небытовых потребителей – копия решения о регистрации, выданного
компетентным органом или копия другого документа, подтверждающего право на 
осуществление деятельности, по случаю. 

Заявитель представляет копии документов и оригиналы для сверки представленных 
копий. 

18. Оператор обязан выдать заявителю, в течение 20 календарных дней, уведомление
о подключении/присоединении, в котором указываются в обязательном порядке 
оптимальные технико-экономические условия подключения /присоединения, не 
противоречащие действующим нормативным актам, и работы, которые должен выполнить 
заявитель для подключения /присоединения принадлежащих ему внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации. 
Оператор обязан сотрудничать с заявителем в целях выбора и выполнения оптимального 
решения по подключению/присоединению. Уведомление о подключении/присоединении 
выдается бесплатно.  

19. Заявитель обязан получить от оператора уведомление о
подключении/присоединении до начала проектирования внутренних установок 
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водоснабжения и канализации. Срок действия уведомления о подключении /присоединении 
составляет 2 года. Уведомление о подключении /присоединении теряет силу, если в течение 
года со дня выдачи уведомления не был подготовлен и представлен на согласование 
оператору проект водоснабжения/канализации, или если по истечении 2-х лет после выдачи 
уведомления о подключении /присоединении не были начаты работы по строительству 
объекта недвижимости. В этом случае заявитель обязан запросить у оператора продление 
срока действия уведомления о подключении /присоединении или получить новое 
уведомление о подключении /присоединении, при невозможности выполнения оператором 
условий, включенных в предыдущее уведомление. 

20. Выполнение технико-экономических условий, предусмотренных в выданном
оператором уведомлении о подключении/присоединении, является обязательным для 
заявителя и проектировщика.  

Проект внутренних установок водоснабжения и канализации, водопроводного ввода, 
канализационного выпуска, разработанный на основе уведомления о подключении 
/присоединении, согласовывается оператором в течение не более 10 календарных дней со 
дня представления проекта. Несоблюдение оператором указанного срока чревато 
согласованием проекта по умолчанию.  

21. Выполнение водопроводного ввода, канализационного выпуска обеспечивается
оператором или заявителем, и только на основе утвержденного оператором проекта, с 
соблюдением права собственности. В обоснованных заявителем или оператором случаях и 
тогда, когда технические условия не позволяют другого решения, можно допустить 
подключение нескольких внутренних установок водоснабжения потребителей к одному 
водопроводному вводу. 

22. По требованию заявителя, оператор обязан обеспечить выполнение
водопроводного ввода и/или канализационного выпуска и установку водомера. Эти работы 
выполняются оператором в течение до 30 календарных дней со дня оплаты заявителем 
тарифов на подключение /присоединение в случае бытовых потребителей, и в течение до 
45 календарных дней со дня оплаты заявителем тарифов на подключение/присоединение в 
случае небытовых потребителей. 

23. Подключение/присоединение внутренних установок водоснабжения /канализации
заявителя к публичной сети водоснабжения/канализации осуществляется только 
оператором, который несет ответственность за выполнение данных работ в соответствии с 
законом. Подключение /присоединение осуществляется в присутствии заявителя, после 
выполнения условий, указанных в уведомлении о подключении/присоединении, а 
водопроводный ввод/канализационный выпуск принимается в соответствии с Законом о 
качестве в строительстве № 721-XIII от 2 февраля 1996 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 1996, № 25, ст.259) и Постановлением Правительства об 
утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования, 
№ 285 от 23 мая 1996 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996,№ 42, ст.349). 

24. До осуществления подключения/присоединения заявитель должен обеспечить
выполнение всех работ по монтажу внутренних установок водоснабжения и канализации и 
представить оператору акт приемки этих установок в соответствии с Законом о качестве в 
строительстве № 721-XIII от 2 февраля 1996 г. (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2006, № 25, ст.259) и Постановлением Правительства об утверждении Положения 
о приемке строительных работ и установленного оборудования, № 285 от 23 мая 1996 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 1996, № 42-44, ст.349). 

25. В случае, когда заявитель обеспечил самостоятельное выполнение
водопроводного ввода/ канализационного выпуска и монтаж внутренних установок 
водоснабжения и канализации, в соответствии с согласованным с оператором проектом, он 
обращается к оператору с заявлением о выполнении подключения/присоединения 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения 
и канализации, к которому прилагается: 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1299



a) акт приемки внутренних установок водоснабжения/канализации и водопроводного
ввода/ канализационного выпуска; 

b) информация о параметрах, составе и расходах промышленных сточных вод (в
случае промышленных предприятий); 

c) гигиенические сертификаты и сертификаты качества, наименования веществ,
используемых в технологическом процессе, и их состав (в случае промышленных 
предприятий); 

d) количество образовавшегося ила, методы его переработки и утилизации (в случае
промышленных предприятий); 

e) приказ о назначении ответственных лиц для отбора проб сточных вод и подписания
соответствующих актов (в случае промышленных предприятий). 

В этом случае оператор выписывает заявителю счет на оплату тарифа на 
подключение/присоединение к публичной сети водоснабжения, канализации, если 
потребители обеспечили выполнение водоотводов/канализационных соединений. 
Заявитель оплачивает данные тарифы, и оператор осуществляет подключение 
/присоединение в течение 4 рабочих дней со дня оплаты тарифов заявителем. 

26. В случае, когда водопроводный ввод, канализационный выпуск были выполнены
оператором, последний осуществляет подключение/присоединение внутренних установок 
водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и канализации в день 
завершения выполнения водопроводного ввода, канализационного выпуска, и составляет 
акт их приемки. 

27. В случае, когда для монтажа водопроводного ввода, канализационного выпуска
необходимо использовать участки других лиц, заявитель обязан предъявить согласие 
данных лиц и оплатить соответствующие расходы.  

28. Оператор может обоснованно отказать в выдаче уведомления о
подключении/присоединении заявителю, в случае нехватки производственной мощности. 
Отказ должен быть мотивированным и оправдан оператором расчетами, данными, на 
основе которых определена нехватка производственной мощности. Одновременно 
оператор вправе предложить заявителю уменьшение запрошенного расхода.  

29. Оператор не вправе требовать от заявителя возмещения расходов или выполнения
работ по увеличению мощности публичной системы водоснабжения и канализации. 

30. В случае невыдачи оператором уведомления о подключении /присоединении или
невыполнения подключения /присоединения внутренних установок водоснабжения и/или 
канализации заявителя к публичной системе водоснабжения и канализации, согласно 
условиям настоящего Положения, заявитель вправе обжаловать эти действия в 
соответствии с требованиями Закона о подаче петиций № 190-XIII от 19 июля 1994 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2003, № 6-8, ст.23) и настоящего Положения. 

Часть 3  
Разграничение внутренних установок водоснабжения 

и канализации, и установок оператора 

31. Разграничительный пункт внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя и публичных сетей водоснабжения и канализации оператора указывается в 
обязательном порядке в договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации.  

32. У бытовых потребителей, владеющих индивидуальными жилыми домами,
разграничительный пункт внутренних установок водоснабжения от публичной сети 
водоснабжения оператора устанавливается у выхода из водомера, установленного в 
соединительном колодце, находящемся в пределах территории потребителя. 
Соединительный колодец является составной частью внутренних установок 
водоснабжения и принадлежит потребителю. 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1300



У бытовых потребителей собственников/нанимателей квартир в многоквартирных 
жилых домах, с которыми оператор заключил договоры о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации, оператор несет ответственность за подачу питьевой 
воды до выхода из установленного в квартире водомера.  

33. В многоквартирных жилых домах разграничительный пункт внутренних
установок устанавливается у выхода из водомера, установленного в подвале 
многоквартирного жилого дома, в соответствии с уведомлением о подключении, выданным 
оператором.  

34. У небытовых потребителей разграничительный пункт внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя от публичных сетей водоснабжения и 
канализации оператора устанавливается в зависимости от разграничения имущества 
небытового потребителя и оператора, исходя из собственности, указывается в акте 
разграничения, который является составной частью договора о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации. В случае теплопунктов теплоэнергетических 
предприятий, разграничительный пункт сетей питьевого водоснабжения – первый фланец 
водомера, установленный на центральном теплопункте.  

35. Оператор несет ответственность за соединение в разграничительном пункте.
36. Разграничительный пункт внутренних канализационных установок потребителя

от публичной канализационной сети – канализационный колодец присоединения в 
направлении слива сточных вод. 

Часть 4 
Заключение договора о публичной услуге 

водоснабжения и канализации 

37. Любое физическое или юридическое лицо, чьи внутренние установки
водоснабжения и канализации подключены /присоединены к публичной системе 
водоснабжения и канализации, или выполнившее условия и работы, предусмотренные в 
уведомлении о подключении /присоединении, вправе обратиться к оператору для 
заключения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. 

38. Исходя из потребностей, заключаются следующие виды договоров:
1) Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения (питьевого и/или

технологического) и канализации. Этот договор заключается между оператором и 
потребителем в случае, когда оператор будет предоставлять как публичную услугу по 
водоснабжению (питьевой и/или технологической), так и публичную услугу канализации. 

2) Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения (питьевого и/или
технологического). Этот договор заключается между оператором и потребителем в случае, 
когда оператор будет предоставлять только публичную услугу по водоснабжению 
(питьевому и/или технологическому). 

3) Договор о предоставлении публичной услуги канализации. Этот договор
заключается между оператором и потребителем в случае, когда оператор будет 
предоставлять только публичную услугу канализации или только услугу по очистке 
сточных вод потребителя. 

39. Для заключения договоров, предусмотренных в пункте 38 настоящего Положения,
заявитель подает заявление установленной оператором формы, а оператор для заключения 
этих договоров использует данные и информацию, представленные физическим или 
юридическим лицом, согласно условиям пунктов 16, 17 и 25 настоящего Положения. При 
смене собственника места потребления, физическое или юридическое лицо обязано 
представить оператору следующие данные для заключения договора:  

a) заявление, с указанием фамилии и имени (наименования – в случае физического
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), адреса (местонахождения), 
(бланк заявления предоставляется оператором);  
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b) номера телефонов/факсов, другую контактную информацию;
c) копию документа о праве собственности или иного документа, подтверждающего

законное приобретение недвижимости – объекта соответствующего места потребления; 
d) расход воды, за исключением бытовых потребителей, характеристики воды и

запрашиваемый режим подачи, расход и характер сточных вод, которые подлежат сбросу в 
публичную канализационную сеть, режим сброса;  

e) копию акта личности в случае физического лица;
f) почтовые индексы, идентификационный код собственника/нанимателя,

фискальный код, банковские реквизиты, фамилия, имя лиц, уполномоченных подписать 
договор. 

40. Оператор обязан заключить, без дискриминации, договор, запрошенный
физическим или юридическим лицом, выполнившим все условия, предусмотренные 
законом и настоящим Положением. Оператор обязан заключить договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации и с заявителем, владеющим недвижимым 
имуществом на основании другого права, нежели право собственности, с правом 
включения условия о предварительной оплате оказываемых услуг в договоре о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.  

41. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации
составляется в двух экземплярах, по одному для каждой договаривающейся стороны. В 
договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, заключенном 
между оператором и бытовым потребителем, указывается в обязательном порядке 
разграничительный пункт и ответственность сторон. К договору о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации, заключенному между оператором и 
небытовым потребителем, обязательно прилагается, как составная часть, акт установления 
разграничительного пункта. 

42. В договоре о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации
указывается в обязательном порядке: 

a) наименование оператора и потребителя, адрес места потребления, где
предоставляется услуга, адрес оператора и потребителя, почтовый индекс, электронная 
почта, контактные номера телефонов/факсов, фискальные коды, банковские счета, 
должность, фамилия, имя лица, подписывающего договор, идентификационный код 
потребителя; 

b) предмет договора, уровни качества;
c) намеченный объем поставки воды и/или намеченный объем приема сточных вод (за

исключением бытовых потребителей); 
d) способ учета потребления воды и отвода сточных вод;
e) разграничительный пункт;
f) права и обязанности оператора и потребителя;
g) средства получения информации о действующих тарифах;
h) условия обслуживания и ограничения предоставления публичной услуги

водоснабжения и канализации, условия отключения и повторного подключения 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной сети 
водоснабжения/канализации; 

i) срок действия договора, а также способ изменения, приостановления или
расторжения договора; 

j) действия, которые следует предпринять в случае несоблюдения предусмотренных
договором уровней качества предоставляемых услуг, способ и размер снижения платежей 
за предоставленные услуги в случае несоблюдения оператором установленных уровней 
качества предоставляемых услуг; 

k) способы разрешения споров, связанных с невыполнением или ненадлежащим
выполнением условий договора, другие условия, оговоренные сторонами и не 
противоречащие законодательству. 
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Условия договора могут быть уточнены и дополнены в приложениях или 
дополнительных актах. В то же время договор о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации должен императивно содержать обязательные условия, 
указанные в приложении № 2 к настоящему Положению.  

43. При заключении договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации с существующими потребителями или заявителями, потенциальными 
потребителями, для мест потребления, не отключенных от публичной системы 
водоснабжения и канализации, оператор обязан провести контроль водомера питьевой 
(технологической) воды и, при наличии, водомера сточных вод, отводимых в публичную 
канализационную систему, и наложенных пломб. 

В результате контроля оператор составляет акт контроля водомера в двух экземплярах 
(по одному экземпляру для каждой стороны). Акт контроля водомера подписывается 
оператором и потребителем. В случае выявления недостатков, договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации заключается после ликвидации 
заявителем выявленных недостатков.  

44. Оператор заключает с бытовым потребителем договор о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации на каждое отдельно взятое место 
потребления или, с письменного согласия бытового потребителя, договор на несколько 
мест потребления, указав данные о каждом месте потребления в приложении к договору. В 
случае заключения одного договора на несколько мест потребления, оператор указывает 
отдельно в счете-фактуре на оплату, передаваемом бытовому потребителю, сумму оплаты 
по каждому месту потребления.  

45. Оператор заключает с небытовым потребителем один договор на несколько мест
потребления, при условии указания специфики каждого места потребления в отдельном 
приложении к договору. Оператор обязан отдельно указывать в счете-фактуре на оплату, 
передаваемом небытовому потребителю, сумму оплаты по каждому месту потребления.  

46. Оператор заключает договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения
и/или канализации с соблюдением следующих требований настоящего Положения: 

a) в случае подключения/присоединения оператором внутренних установок заявителя
к публичной системе водоснабжения и канализации, договор заключается в тот же день; 

b) в других случаях – в течение не более 5 рабочих дней со дня получения заявления
о заключении договора. 

47. Оператор вправе отказать в заключении договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и/или канализации с заявителем в случае невыполнения заявителем 
условий настоящего Положения или при наличии у заявителя задолженностей по другим 
местам потребления, при этом отказ обосновывается в письменном виде. Оператор обязан 
заключить договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации 
в сроки, предусмотренные настоящим Положением, в случае устранения заявителем 
причин, послуживших основанием для отказа оператора.  

48. Заявитель вправе обжаловать отказ оператора от заключения договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации, в соответствии с 
требованиями Закона о подаче петиций и настоящего Положения. 

49. Потребитель, выступающий стороной договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и/или канализации, который осуществил отчуждение недвижимости 
– места потребления, обязан полностью внести оплату и погасить долги за публичную
услугу водоснабжения и канализации, пени, если таковые предусмотрены договором, и на 
основании поданного оператору заявления расторгнуть договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и/или канализации на соответствующее место 
потребления.  

50. Физическое или юридическое лицо, получившее на праве собственности объект
недвижимости, который не был отключен от публичной системы водоснабжения и 
канализации, обязан обратиться к оператору для заключения договора о предоставлении 
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публичной услуги водоснабжения и/или канализации в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации права собственности. В случае несоблюдения данного условия физическим 
или юридическим лицом, оператор вправе отключить место потребления, предупредив 
данное лицо уведомлением об отключении не менее чем за 5 календарных дней. Оператор 
вправе при этом потребовать от физического или юридического лица внесения оплаты за 
незаконное потребление (при установлении такового) с момента приобретения данным 
лицом права собственности на соответствующий объект недвижимости. 

51. Оператор вправе отключить место потребления со дня расторжения договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации для 
соответствующего места потребления, если другое лицо не обратилось за заключением 
нового договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и/или канализации 
для этого места потребления.  

52. В случае смерти бытового потребителя, на период определения наследника(ов)
недвижимости скончавшегося лица, поставщик по запросу одного из наследников заключит 
договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации с условием 
осуществления оплаты задолженностей для данного места потребления и предварительной 
оплаты за предоставляемую услугу, в размере, рассчитанном исходя из среднего 
потребления за последние три месяца. Если претендующее на наследство лицо или лица не 
выполняет (ют) данное требование, оператор вправе отключить внутренние установки 
водоснабжения и канализации от публичной системы водоснабжения. 

53. В случае установления одного законного наследника недвижимого имущества
умершего лица, наследник оплачивает имеющиеся долги за публичную услугу 
водоснабжения и канализации, и заключает новый договор о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации. Если наследник отказывается оплатить данные долги 
и заключить договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, 
оператор вправе отключить внутренние установки водоснабжения и канализации от 
публичной системы водоснабжения и канализации.  

54. При существовании нескольких наследников недвижимого имущества умершего
лица, они оплачивают имеющиеся долги за публичную услугу водоснабжения и 
канализации, а один из них, с письменного согласия остальных наследников, заключает от 
своего имени договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. 
При невыполнении наследниками данного требования, оператор вправе отключить 
внутренние установки водоснабжения и канализации от публичной системы 
водоснабжения и канализации.  

55. В случае жилых помещений в общежитиях, где санитарный узел предусмотрен для
общего пользования жильцов соответствующего этажа, договор заключается лишь с 
управляющим жилым фондом или, при отсутствии управляющего, с назначенным 
жильцами лицом, с указанием потребностей всех жильцов многоквартирного дома. 

56. В случае, когда физическое лицо – индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо – потребитель меняет свое наименование, адрес, фискальный код, 
банковский счет, соответствующий потребитель обязан представить оператору в течение 
10 рабочих дней необходимые подтверждающие документы для внесения изменений в 
договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.  

57. При изменении назначения жилплощади, собственник недвижимого имущества
обязан обратиться к оператору за заключением нового договора о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации в течение 15 календарных дней. В этом 
случае оператор вправе выдать потребителю, при необходимости, новое уведомление о 
подключении внутренних канализационных установок.  

58. В случае частичного использования жилплощади бытовым потребителем в иных
целях, бытовой потребитель обязан установить отдельный водомер для учета объема 
потребления воды в этой части объекта недвижимости. Для этого он подает письменное 
заявление оператору, который выдает потребителю, в течение 15 календарных дней, 
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условия установки водомера для учета объемов воды, израсходованных на небытовые цели. 
После установки и опломбирования соответствующего водомера, оператор и потребитель 
заключают договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации для 
предоставления публичной услуги соответствующему объекту недвижимости.  

59. Изменение расхода воды может быть запрошено потребителем путем подачи
письменного заявления оператору. Оператор обязан письменно ответить на просьбу об 
изменении расхода воды в течение 15 календарных дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.  

60. Потребитель, выступающий стороной договора о предоставлении публичной
услуги водоснабжения и канализации, вправе потребовать в письменном виде 
приостановления договора и временного приостановления предоставления публичной 
услуги водоснабжения и канализации, путем отключения от публичной системы 
водоснабжения и канализации, на срок не менее трех месяцев. Данное заявление подается 
оператору не менее чем за 7 календарных дней до запрошенной даты приостановления 
договора, за исключением случаев, когда договором о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации предусмотрен другой срок. Оператор принимает просьбу, а 
потребитель полностью оплачивает предоставленную услугу и начисленные пени в 
соответствии с условиями договора, до даты временного приостановления публичной 
услуги водоснабжения и канализации, а также тариф за отключение.  

61. В случае отключения внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации, согласно пункту 140 
настоящего Положения, оператор вправе приостановить договор о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации на 30 календарных дней со дня 
отключения. Если за этот период потребитель не устраняет причины отключения 
внутренних установок водоснабжения и канализации и не обращается за их повторным 
подключением к публичной системе водоснабжения и канализации, оператор вправе 
расторгнуть в одностороннем порядке договор о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации. 

62. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации,
заключенный между оператором и потребителем на неопределенный срок, действует до его 
расторжения в соответствии с требованиями настоящего Положения и условиями договора 
о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. В случае, когда 
договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации заключен 
между оператором и потребителем на определенный срок, оператор предупреждает 
потребителя об одностороннем расторжении договора не менее чем за 15 календарных дней 
до даты расторжения. При необходимости оператор обязан вернуть долги перед 
потребителем не позднее даты расторжения договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации.  

63. Оператор не вправе требовать от заявителя, потребителя каких-либо платежей за
заключение, изменение, продление, приостановление или расторжение договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации. 

Часть 5 
Права и обязанности сторон 

64. Права потребителя по отношению к оператору:
a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на условиях,

установленных в договоре о предоставлении данной услуги, Законе о публичной услуге 
водоснабжения и канализации и настоящем Положении; 

b) лично присутствовать или четко назначить лицо, которое будет присутствовать при
снятии показаний водомера, при проведении экспертной метрологической поверки, 
проверки целостности водомера и наложенных на него пломб, а также при отключении 
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своих внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных 
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящим Положением; 

c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в
населенном пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или перерывах в 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, в порядке, 
предусмотренном Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящим 
Положением; 

d) инициировать внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации и/или в приложения к нему посредством 
дополнительных соглашений, в том числе в случае появления новых требований в Законе о 
публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящем Положении; 

e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке,
установленном Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, настоящим 
Положением и договором о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации; 

f) получать по требованию информацию о действующих тарифах и качестве воды, об
объеме потребления воды, начисленных и уплаченных платежах и пенях; 

g) получать ответ на адресованные оператору петиции и жалобы в порядке и сроки,
установленные Законом о подаче петиций; 

h) требовать возмещения ущерба, причиненного по вине оператора, в соответствии с
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, Гражданским кодексом и 
настоящим Положением; 

i) осуществлять иные права, установленные в Законе о публичной услуге
водоснабжения и канализации, Гражданском кодексе, Законе о защите прав потребителей 
и настоящем Положении; 

j) на прекращение предоставления услуги на определенный срок и приостановление
договора на срок не менее 3 месяцев; 

k) на заключение, изменение, продление, приостановление или расторжение договора
о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в соответствии с 
Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящим Положением;  

l) проверять и устанавливать соблюдение оператором условий договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации; 

m) пользоваться доступом к водомеру, если он установлен на собственности
оператора; 

n) на выдачу оператором нового уведомления о подключении/присоединении при
необходимости увеличения расхода воды; 

o) на возмещение со стороны оператора за несоблюдение параметров качества
публичной услуги водоснабжения и канализации; 

p) пользоваться доступом к круглосуточной телефонной службе оператора, номер
телефона которой указывается в обязательном порядке в договоре и счете-фактуре. 

65. Обязанности потребителя:
a) соблюдать положения заключенного договора, положения Закона о публичной

услуге водоснабжения и канализации и требования настоящего Положения; 
b) предоставлять оператору данные и документы, необходимые для заключения,

перезаключения или изменения договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации;  

c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки
водоснабжения и канализации, находящиеся в его управлении, в соответствии с 
нормативно-техническими документами, своевременно устранять аварии и утечку воды в 
собственных сетях; 

d) обеспечивать целостность водомеров и наложенных на них пломб, в том числе
предпринимать меры по защите водомера от замерзания; 
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e) предоставить доступ персонала оператора, при предъявлении соответствующего
удостоверения, для снятия показаний водомера, демонтажа водомера и его представления 
к метрологической поверке, для проверки целостности водомера и целостности, 
наложенных на него пломб, а также для отключения своих внутренних установок 
водоснабжения и канализации в случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге 
водоснабжения и канализации и настоящим Положением; 

f) обеспечивать доступ персонала оператора, при предъявлении соответствующего
удостоверения, к контрольным колодцам для отбора проб, к публичным сетям 
водоснабжения, расположенным на территории потребителя, для осуществления 
аварийных работ и реконструкции; 

g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за публичную услугу
водоснабжения и канализации; 

h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе

водоснабжения и канализации; 
j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества, запрещенные

действующими нормативными актами и способные вызвать аварию в публичной 
канализационной сети или ухудшить функционирование установок по очистке сточных 
вод, и не допускать сброса сточных вод с концентрацией загрязняющих веществ, 
превышающей максимально допустимую концентрацию загрязняющих веществ в сточных 
водах; 

k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его 
собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер; 

l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его пользовании
внутренних установок водоснабжения и канализации, возложенные на него в соответствии 
с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, с целью недопущения утечки 
воды или в случае ненадлежащего функционирования установок с целью недопущения 
создания опасности для здоровья населения; 

m) уведомлять оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях отчуждения
своего объекта недвижимости и внутренних установок водоснабжения и канализации, а 
также об изменении других данных, указанных в договоре о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации; 

n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной
системы водоснабжения и канализации, вследствие отведения в публичные 
канализационные сети запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных вод с 
содержанием загрязняющих веществ, превышающим максимально допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, а также в других случаях, 
предусмотренных законом; 

o) немедленно уведомлять оператора в случае выявления неисправности водомера или
повреждения наложенных пломб; 

p) расторгнуть договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, если он не нуждается в данных услугах, полностью внести оператору оплату 
за предоставленные услуги и пени, начисленные в соответствии с условиями договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации; 

q) присутствовать или назначить представителя при осуществлении контроля
водомера и наложенных пломб; 

r) не разрешать другим лицам вмешиваться в водомер или в установки оператора,
расположенные на собственности потребителя; 

s) запрашивать у оператора условия отдельного учета воды, расходуемой на другие
цели, чем цели, которые указаны в договоре о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, в соответствии с настоящим Положением; 
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t) назначать приказом и представлять оператору фамилии лиц, ответственных за отбор
проб сбрасываемых сточных вод и за подписание соответствующих актов (небытовой 
потребитель); 

u) участвовать в отборе оператором проб сточных вод и подписывать
соответствующие акты (небытовой потребитель); 

v) соблюдать условия сброса сточных вод и не сбрасывать в публичную
канализационную систему запрещенные к сбросу вещества, которые могут вызвать аварии 
в сетях или ухудшить функционирование очистных сооружений (небытовой потребитель); 

w) немедленно уведомлять оператора о любых неполадках в технологическом
процессе, которые могут привести к нарушению обычного режима работы публичных сетей 
и очистных сооружений или их поломке (небытовой потребитель); 

x) содержать в нормальных условиях контрольный колодец для проверки качества
сбрасываемых сточных вод. 

66. Обязанности оператора по отношению к потребителям:
a) обеспечить предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации всем

потребителям, находящимся на территории, в рамках которой он был авторизирован, с 
соблюдением требований Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации и 
настоящего Положения; 

b) предоставлять публичную услугу водоснабжения и канализации в разрешенных
местах, с учетом разграничительных пунктов сетей и установок, на основе заключенного с 
потребителем договора; 

c) соблюдать договорные обязательства;
d) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и канализации

согласно предусмотренным проектами параметрам; 
e) соблюдать установленные Агентством показатели качества публичной услуги

водоснабжения и канализации; 
f) обеспечивать непрерывность предоставления публичной услуги водоснабжения и

канализации на разграничительном пункте сетей по физическим и качественным 
параметрам;  

g) выдавать уведомления о подключении/присоединении к публичной системе
водоснабжения и канализации в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня подачи 
заявления и представления необходимых документов, указанных в настоящем Положении; 

h) информировать потребителей не менее чем за 3 рабочих дня до перерыва через
средства массовой информации, официальную веб-страницу и/или путем размещения 
объявлений, в том числе в подъездах многоквартирных жилых домов, о любом плановом 
перерыве в водоснабжении и/или приеме сточных вод в случае плановых работ по 
реконструкции, модернизации, ремонту, подключению и т.д.; 

i) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в его сетях, в сроки,
установленные Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящим 
Положением; 

j) осуществлять обслуживание и эксплуатацию водопроводных вводов и
канализационных выпусков, через которые предоставляется публичная услуга 
водоснабжения и канализации, до разграничительного пункта; 

k) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку водомеров
для предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями Закона о публичной услуге 
водоснабжения и канализации и настоящего Положения, и информировать потребителей 
через средства массовой информации о мерах, которые следует выполнять для защиты 
водомеров от замерзания в случае, когда ожидаются низкие температуры атмосферного 
воздуха;  

l) не допускать дискриминации потребителей, исчислять плату за предоставленную
услугу на основе утвержденных тарифов и показаний водомеров, а в случае их отсутствия 
– на время периодической метрологической поверки или выхода из строя по причинам,
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которые не могут быть вменены в вину потребителю, – рассчитывать плату за объем 
потребления воды исходя из зарегистрированного среднемесячного объема за последние 
три месяца до поверки (повреждения). В случае, когда водомер не установлен, объем 
потребления воды рассчитывается в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке нормами потребления, согласно требованиям действующих нормативных актов; 

m) информировать потребителей о предоставляемой услуге, в том числе о возможных
рисках, качестве услуги, качественных и количественных условиях отвода сточных вод, 
изменениях тарифа; 

n) вернуть или пересчитать потребителям неверно выставленные в счетах-фактурах
суммы и выплатить им возмещение за причиненный по вине оператора ущерб, в 
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, Гражданским 
кодексом и настоящим Положением; 

o) возмещать в предусмотренном законом порядке собственникам, находящимся по
соседству с публичными системами водоснабжения и канализации, ущерб, причиненный в 
результате вмешательств по технологическому переоснащению, ремонту, ревизии или в 
случае аварий, и вернуть пострадавшие участки в их исходное состояние. Собственнику 
участка, пострадавшему в результате осуществления права сервитута, выплачивается 
возмещение за причиненный ущерб; 

p) повторно подключать внутренние установки водоснабжения и канализации
потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, согласно пункту 153 
настоящего Положения, и возобновлять предоставление публичных услуг; 

q) ежемесячно выставлять потребителю счет-фактуру, выписанный на основе
показаний водомера или на основе норм потребления, в случае, когда водомер не 
установлен, для оплаты предоставленных услуг по действующим тарифам не менее чем за 
10 календарных дней до истечения указанного в счете-фактуре предельного срока оплаты;  

r) определять потребление воды и объем сточных вод при отсутствии водомера
согласно требованиям пункта 104 настоящего Положения; 

s) представлять по требованию потребителя информацию о прежнем объеме
потребления воды, о начисленных и уплаченных платежах и пенях. Оператор в 
обязательном порядке представляет потребителю расчет объема воды и объема сточных вод 
в случае незаконного потребления;  

t) отвечать на письменные жалобы потребителя в сроки, установленные Законом о
подаче петиций; 

u) возмещать причиненный потребителю ущерб в случае, когда доказана вина
оператора; 

v) вернуть накопленные долги перед потребителем до даты приостановления или
расторжения договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации; 

w) информировать потребителей и заявителей о способах решения поднятых ими
проблем; 

x) обеспечивать получение от потребителей, в том числе через банки, почтовые
отделения или свои территориальные офисы, в срок, предусмотренный в настоящем 
Положении, платежи за публичную услугу водоснабжения и канализации;  

y) обеспечивать потребителям доступ к круглосуточной телефонной службе, номер
телефона которой обязательно указывается в договоре и счете-фактуре; 

z) осуществлять снятие показаний водомера, контроль водомера и наложенных пломб
только в присутствии потребителя или его представителя. 

67. Права оператора по отношению к потребителям:
a) начислять потребителям пени за неоплату предоставленной публичной услуги

водоснабжения и канализации в срок, установленный в счете-фактуре на оплату; 
b) иметь доступ к водомерам потребителей, с которыми он заключил договора на

предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации, к контрольным колодцам 
сточных вод, установкам, расположенным на собственности потребителя, для снятия 
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показаний водомеров, отбора проб для определения качества сточных вод, представления 
водомеров к метрологической поверке и для проверки целостности водомеров и 
целостности наложенных на них пломб, а также для отключения внутренних установок 
водоснабжения и канализации потребителей в случаях, предусмотренных Законом о 
публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящим Положением. Доступ 
осуществляется только в присутствии потребителей или их представителей;  

c) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения и
канализации в случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и 
канализации и настоящим Положением; 

d) отключать внутренние установки водоснабжения и канализации в случаях,
предусмотренных пунктом 140 настоящего Положения; 

e) отказать в подключении/присоединении внутренних установок новых
потребителей к публичным сетям водоснабжения и/или канализации с предварительным 
уведомлением их об этом в случае отсутствия у оператора производственных мощностей. 
Отказ должен быть мотивированным и надлежащим образом, обоснованным; 

f) составлять акт выявления незаконного потребления и производить перерасчет
объема потребления воды и объема сточных вод согласно условиям пунктов 125-128 
настоящего Положения; 

g) исправлять ошибочный счет-фактуру, согласно пунктам 122-124 настоящего
Положения; 

h) требовать от потребителя предоплаты в предусмотренных Положением случаях;
i) осуществлять в любой момент, без предупреждения, при участии небытового

потребителя или назначенного им представителя, проверку качества сточных вод, 
сбрасываемых потребителем в публичную канализационную систему, а также их 
максимальных расходов; 

j) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока ливневых
вод, при выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в публичную 
канализационную систему, объем сброса, исчисленный согласно нормативным актам, с 
применением тарифа на канализационную услугу, и устранять неразрешенные 
подключения за их счет; 

k) участвовать в экспертной метрологической поверке водомера, научно-техническом
исследовании в специализированных учреждениях в случае предполагаемого повреждения 
водомера, вмешательства в водомер или нарушения пломб оператора. 

Часть 6 
Учет объемов воды, поставленной потребителям, 
и объемов сточных вод, отведенных в публичную 

канализационную систему 

68. Объем воды, поставленной потребителю, определяется на основе показаний
водомера питьевой или технологической воды. Объем сточных вод, отведенных в 
публичную канализационную систему и принятых оператором, определяется на основе 
показаний водомера по учету сточных вод, а при его отсутствии объем сточных вод 
определяется по показаниям водомера питьевой или технологической воды. 

69. Каждое место потребления оснащается в обязательном порядке водомером,
легализованным на территории Республики Молдова, включенным в Государственный 
реестр средств измерений Республики Молдова, адекватным и прошедшим 
метрологическую поверку. 

70. Не допускается предоставление публичной услуги снабжения питьевой и
технологической водой новым потребителям без установки соответствующих водомеров. 
Не является обязательной установка водомеров для учета объемов сточных вод.  
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71. Конкретный вид водомера, параметры и технические характеристики водомера,
подлежащего установке у потребителя, выбираются оператором согласно моделям, 
утвержденным и включенным в Государственный реестр средств измерений Республики 
Молдова, и предусматриваются в уведомлении о подключении/присоединении и договоре, 
заключенном между потребителем и оператором.  

72. Приобретение, установка, эксплуатация, обслуживание, ремонт, замена и
метрологическая поверка водомеров осуществляются: 

a) в многоквартирных и частных жилых домах – оператором за счет финансовых
средств, предусмотренных в тарифах на публичную услугу водоснабжения и канализации, 
рассчитанных в соответствии с Методологией определения, утверждения и применения 
тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод; 

b) в квартирах многоквартирных жилых домов – оператором путем применения
отдельного тарифа в случае, когда предоставление публичной услуги водоснабжения и 
канализации осуществляется на основе договоров, заключенных оператором с каждым 
собственником/нанимателем квартиры в отдельности;  

c) в квартирах многоквартирных жилых домов – собственниками квартир в порядке,
установленном управляющим жилым домом, в случае, когда предоставление публичной 
услуги водоснабжения и канализации осуществляется на основе договоров, заключенных 
оператором с управляющим многоквартирным жилым домом; 

d) у небытовых потребителей – согласно условиям договора, заключенного между
потребителем и оператором, на финансовые средства небытового потребителя. 

73. Оператор обязан информировать заявителя, потенциального потребителя, о
технических параметрах и характеристиках подлежащих установке водомеров, а также о 
типах водомеров, легализованных на территории Республики Молдова центральным 
органом метрологии.  

74. Оператор принимает к установке лишь водомеры, прошедшие метрологическую
поверку и легализованные на территории Республики Молдова. Оператор обязан отказать 
в установке водомера, приобретенного заявителем, потенциальным потребителем, если 
тип, технические параметры и характеристики водомера не соответствуют тем, которые 
указаны в уведомлении о подключении/присоединении.  

75. Установка водомеров осуществляется согласно требованиям Молдавского
стандарта SM SR EN 14154-2+A1: 2010 «Водомеры. Часть 2: Установка и условия 
эксплуатации».  

76. После установки водомер пломбируется персоналом оператора в обязательном
присутствии потребителя, с составлением протокола сдачи в эксплуатацию водомера в двух 
экземплярах. Форма протокола сдачи в эксплуатацию водомера разрабатывается 
оператором по образцу, установленному в приложении № 3 к настоящему Положению. В 
протоколе указываются дата установки, тип и номер водомера, место его установки, 
фамилия или наименование потребителя, наименование оператора, исходные показания 
водомера, номер пломб, другие сведения. Нить пломбы оператора должна быть медной или 
из другого некорродирующего металла.  

77. Оператор вправе предпринимать адекватные меры по предупреждению или
исключению вмешательств в работу водомера. Данные меры указываются в обязательном 
порядке в протоколе сдачи в эксплуатацию водомера или в акте контроля водомера, 
составленном в обязательном присутствии потребителя. Оператор обязательно 
информирует потребителя об этом и о последствиях, которые могут наступить в случае 
вмешательства потребителя в работу водомера. 

78. Запрещены любая форма вмешательства потребителя в водомер и наложенные на
него пломбы или в другие установки оператора, а также блокирование доступа к ним 
персоналу оператору.  
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79. Потребитель или лицо, ответственное за целостность водомера, обязано
немедленно уведомлять оператора, как только обнаружит повреждение водомера или 
нарушение целостности пломб оператора.  

80. Персонал оператора обязан предъявлять потребителю служебное удостоверение и
сообщать о цели визита при запросе доступа на собственность потребителя с целью 
контроля водомера, для снятия показаний водомера, для осмотра водопроводного ввода, 
для выполнения работ на установках, находящихся в собственности оператора и 
расположенных на собственности потребителя, или с целью отключения от публичной 
системы водоснабжения и канализации внутренних установок водоснабжения и 
канализации потребителя, согласно требованиям настоящего Положения. В указанных 
случаях потребитель обязан немедленно и безусловно обеспечить доступ персонала 
оператора к водомеру и соответствующим установкам. В случае отказа оператор вправе 
применить условия подпункта b) пункта 140 настоящего Положения. Персонал оператора 
и потребитель вправе определить по взаимному согласию время проведения 
вышеуказанных мероприятий.  

81. В случае замены водомера и/или демонтажа водомера для периодической
метрологической поверки у бытовых потребителей оператор информирует бытовых 
потребителей о дате и промежутке времени, в пределах которого будут выполнены работы 
по демонтажу, по замене водомера, однако этот промежуток времени не должен превышать 
4 часов. 

82. Снятие показаний водомера в целях фактурирования предоставленной публичной
услуги осуществляется оператором ежемесячно, а данные водомера указываются в счете-
фактуре на оплату. Оператор несет ответственность за снятие показаний водомеров у 
потребителей, с которыми у него заключены договоры о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации. Оператор вправе требовать от потребителей доступа к 
водомеру для снятия показаний водомера и для контроля водомера в любое время дня, в 
промежутке 8.00-20.00, а потребитель обязан предоставить оператору безусловный доступ 
к водомеру. В случае, когда у оператора нет доступа к водомеру для снятия его показаний, 
он вправе указать в счете-фактуре на оплату за соответствующий месяц оценочный объем 
потребления, на уровне среднего объема потребления за предыдущий период с 
последующим перерасчетом, исходя из фактических показаний водомера. Контроль 
водомера и наложенных пломб осуществляется оператором исходя из потребности в 
присутствии потребителя или его представителя, в том числе членов семьи бытового 
потребителя, достигших совершеннолетия, проживающих вместе с ним, с составлением 
акта контроля в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Акт контроля должен 
быть подписан потребителям. 

83. Персонал оператора не вправе проводить контроль водомера в отсутствие
потребителя или его представителя, кроме случая, когда потребитель отказывается 
участвовать в контроле водомера. Персонал оператора обязан осмотреть целостность 
водомера и наложенных пломб, не повреждая или не снимая их. В случае, когда персонал 
оператора обнаруживает повреждение водомера и/или нарушение пломб оператора, он 
показывает соответствующие нарушения потребителю. Персонал оператора вправе также 
проверить целостность водопроводного ввода. В результате контроля водомера и 
наложенных пломб и после проверки целостности водопроводного ввода персонал 
оператора обязан составить акт контроля в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Акт контроля подписывается потребителем. 

84. В случае отказа потребителя или его представителя от участия в контроле
водомера персонал оператора осуществляет контроль в его отсутствие, составляя акт 
контроля водомера, в котором указывается факт отказа. Акт контроля водомера, 
подписанный персоналом оператора, вручается потребителю, а в случае отказа потребителя 
от получения составленного акта он направляется потребителю по почте.  
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85. В случае выявления незаконного потребления, персонал оператора обязан
продемонстрировать это потребителю и составить акт выявления незаконного потребления 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Персонал оператора указывает в акте в обязательном порядке, каким 
способом потребитель осуществлял незаконное потребление.  

86. Акт выявления незаконного потребления подписывается персоналом оператора и
потребителем или его представителем. В случае отказа потребителя или его представителя 
от подписания акта выявления незаконного потребления персонал оператора указывает в 
акте факт и причины отказа. В случае несанкционированного подключения внутренних 
установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения и 
канализации или в случае потребления воды в обход водомера персонал оператора 
устраняет установленные нарушения и сохраняет соответствующие доказательства.  

87. Персонал оператора вправе в присутствии потребителя снять водомер для его
представления в учреждение, которое проводит научно-техническое исследование, в случае 
предположения, что данный водомер поврежден, что в него совершено вмешательство или 
пломбы оператора нарушены. Персонал оператора обязан составить акт демонтажа в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. В акте демонтажа указываются в 
обязательном порядке номер и показания водомера, номера наложенных на водомер пломб 
оператора, а также причина демонтажа. Персонал оператора упаковывает водомер и/или 
наложенные пломбы в собственный пакет, пломбирует пакет и предъявляет водомер в тот 
же день вместе с потребителем на научно-техническое исследование или вручает 
упакованный и опломбированный водомер потребителю для его предъявления на научно-
техническое исследование в течение 7 календарных дней. Потребитель не вправе снять 
пломбы с пакета, в который помещен водомер и/или наложенные пломбы.  

Учреждение, в котором должно быть проведено научно-техническое исследование, 
выбирается потребителем.  

До проведения научно-технического исследования потребитель вправе обратиться за 
проведением экспертной метрологической поверки водомера, при этом расходы на 
экспертную метрологическую поверку оплачиваются потребителем. Оператор обязательно 
информирует об этом потребителя. В этом случае потребитель представляет водомер в 
учреждение, которое должно провести научно-техническое исследование, в течение 5 
рабочих дней после составления отчета об экспертной метрологической поверке. 

88. Оператор и потребитель вправе обращаться за проведением повторного научно-
технического исследования. 

После проведения научно-технического исследования оператор или потребитель при 
необходимости обязан представить второму в течение 10 календарных дней водомер и/или 
пломбы и отчет о научно-техническом исследовании водомера и/или наложенных на 
водомер пломб оператора.  

89. В случае, когда потребитель не предъявляет опломбированный водомер и/или
наложенные на водомер пломбы на научно-техническое исследование или установлено 
нарушение или снятие пломб, наложенных на пакет, в который был упакован водомер, 
оператор вправе применить к потребителю условия пункта 125 настоящего Положения.  

В случае разрушения, хищения или утери водомера и/или наложенных на него пломб 
после их передачи оператором потребителю оператор вправе применить условия пункта 
125 настоящего Положения.  

90. Расходы на проведение научно-технического исследования оплачиваются
стороной, которая его инициировала. 

91. Запрещается оператору применять условия пункта 125 настоящего Положения в
случае, когда не был установлен способ, которым потребитель совершал незаконное 
потребление. Основанием для установления незаконного потребления служат выводы 
отчета научно-технического исследования, выводы отчета об экспертной метрологической 
поверке и результаты рассмотрения оператором других факторов. 
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92. Решение о незаконном потреблении принимается оператором в срок не более 20
календарных дней со дня составления акта выявления незаконного потребления и/или 
выводов отчета научно-технического исследования, выводов отчета об экспертной 
метрологической поверке. Если оператором установлено, что потребитель не совершал 
незаконного потребления, оператор информирует об этом соответствующего потребителя. 

93. В случае, когда оператором установлено незаконное пользование потребителем
публичной услугой водоснабжения и канализации, оператор выносит обоснованное 
решение с указанием обстоятельств и причин, на основании которого оно принято. 
Оператор обязан указать в решении право потребителя на обжалование решения в случае 
несогласия, а также срок обжалования. После принятия решения оператор выписывает 
счет-фактуру за незаконное потребление.  

94. Решение оператора о незаконном потреблении потребителем, а также выписанный
на его основе счет-фактура направляются соответствующему потребителю в течение не 
более 5 календарных дней после принятия решения.  

95. Решение оператора о незаконном потреблении потребителем может быть
обжаловано потребителем в судебную инстанцию в соответствии с Законом об 
административном суде. В случае, когда в соответствии с Законом об административном 
суде судебная инстанция постановляет отменить решение, оператор обязан аннулировать 
счет-фактуру за незаконное потребление, выписанную на основе данного решения.  

96. В случае, когда потребитель уведомляет оператора, согласно пункту 79
настоящего Положения, о повреждении водомера и/или о нарушении пломб оператора, это 
не квалифицируется как незаконное потребление потребителем, если соответствующее 
нарушение не доказано в ходе рассмотрения.  

97. Демонтаж установленных на вводах/выпусках водомеров осуществляется
оператором или потребителем после предварительного письменного согласования с 
оператором. Расходы на демонтаж, повторную установку водомера оператором по 
требованию потребителя полностью оплачиваются потребителем. Заявление о демонтаже 
или повторной установке водомера подается потребителем в офис оператора. В случае 
демонтажа водомера для проведения периодической или экспертной метрологической 
поверки, для проведения научно-технического исследования не приостанавливается 
предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации. 

98. Потребитель оплачивает расходы на ремонт, демонтаж, метрологическую поверку
и повторную установку поврежденного водомера или его замену, а также обязан оплатить 
стоимость пересчитанного потребления воды и/или пересчитанного объема сточных вод, 
если повреждение водомера произошло по его вине.  

99. Водомеры, установленные у потребителей или у оператора и используемые для
фактурирования, должны проходить метрологическую поверку в законные сроки, 
установленные в Официальном перечне средств измерений, подлежащих обязательному 
государственному метрологическому контролю, утвержденном Постановлением Службы 
стандартизации и метрологии № 1445-М от 4 января 2004 г., и только в авторизованных 
метрологических лабораториях. В случае отрицательных результатов метрологических 
поверок водомер заменяется или ремонтируется. 

100. Оператор и потребитель или их представители вправе присутствовать при 
метрологической поверке водомера. Акт результатов метрологической поверки 
предоставляется оператору и потребителю.  

101. Оператор и потребитель могут инициировать проведение экспертной 
метрологической поверки водомера в случае жалоб одной из сторон. Оплата экспертной 
метрологической поверки осуществляется стороной, которая ее инициировала. Если в 
результате экспертной метрологической поверки жалоба подтверждается, оператор 
проводит перерасчеты в соответствии с пунктами 108 и 109 настоящего Положения. 
Потребитель оплачивает расходы на экспертную метрологическую поверку только в 
случае, когда его жалоба не находит подтверждения. 
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102. Демонтаж водомера для проведения экспертной метрологической поверки по 
запросу потребителя осуществляется оператором в течение не более 5 календарных дней со 
дня регистрации соответствующего заявления. Оператор обязан довести до сведения 
бытового потребителя обязанность оплаты бытовым потребителем тарифа за демонтаж, 
повторную установку водомера и за экспертную метрологическую поверку, если в 
результате запрошенной бытовым потребителем экспертной метрологической поверки 
доказано, что водомер работает в пределах допустимой погрешности.  

103. При демонтаже водомера для экспертной метрологической поверки по запросу 
потребителя персонал оператора составляет акт демонтажа водомера в 2 экземплярах (по 
одному экземпляру для каждой стороны), указав в нем номер водомера и пломб, показания 
водомера, а также причины демонтажа. Водомер упаковывается, пломбируется оператором 
и вручается потребителю для предъявления в течение 7 календарных дней на экспертную 
метрологическую поверку, в независимую метрологическую лабораторию, владеющую 
соответствующим разрешением, выданным согласно закону. Потребитель обязан 
представить оператору выводы экспертной метрологической поверки и водомер в течение 
7 календарных дней со дня получения данных выводов.  

104. При отсутствии водомера (водомер не установлен) объем потребления воды 
рассчитывается согласно утвержденным в установленном порядке нормам потребления, 
согласно действующим нормативным актам. При отсутствии водомера сточных вод объем 
отвода сточных вод считается равным объему расхода воды. В случае прекращения 
водоснабжения на срок, превышающий три дня подряд, и отсутствия водомеров объем 
поставленной воды определяется с учетом фактического срока предоставления услуг. 
Перерывы водоснабжения регистрируются в установленном порядке. 

105. В случае, когда водомер установлен в пределах собственности оператора, 
ответственность за целостность водомера и наложенных оператором пломб возлагается на 
оператора. Оператор обязан обеспечить, по запросу, доступ потребителя к водомеру. В этом 
случае потребитель вправе наложить на водомер свою пломбу. 

106. В случае, когда водомер, установленный у бытового потребителя или на вводе 
многоквартирного жилого дома, поврежден не по вине потребителя, оператор 
восстанавливает учет объема питьевой воды в течение 15 календарных дней со дня 
демонтажа водомера путем ремонта водомера или его замены. Небытовые потребители 
восстанавливают учет объема питьевой воды, технологической воды, сточных вод в 
течение15 календарных дней путем ремонта водомера или его замены. Оператор и 
потребитель по взаимному согласию могут продлить срок восстановления учета на 10 
календарных дней.  

107. В случае хищения или повреждения водомера по вине потребителя он обязан 
немедленно известить оператора. В этих случаях потребитель оплачивает расходы на 
ремонт, установку или замену водомера. Восстановление учета потребления воды 
производится в течение не позднее 1 месяца со дня документальной регистрации хищения 
или повреждения водомера. При неподчинении потребителя данному требованию оператор 
вправе применить пункт 111 настоящего Положения.  

108. В случае, когда водомер поврежден не по вине потребителя, демонтируется для 
ремонта или был снят для периодической или экспертной метрологической поверки, объем 
потребления воды/объем сточных вод, отведенных за время отсутствия водомера, 
рассчитывается исходя из среднемесячного объема воды, зарегистрированного за 
последние 3 месяца до поверки (повреждения).  

109. Если водомер, который необходимо демонтировать для ремонта или 
метрологической поверки, работал менее 3 месяцев, но не менее одного месяца, 
среднемесячный объем воды определяется по средним показаниям за весь период его 
работы, а если этот период короче месяца, объемы определяются согласно нормам 
потребления. 
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110. В случае, когда потребитель, который был извещен о дате визита оператора, не 
разрешает персоналу оператора при предъявлении удостоверения доступ для 
осуществления контроля водомера в промежутке времени с 8.00 до 20.00, персонал 
оператора составляет акт отказа в доступе, который вручается или отправляется 
потребителю по почте, в котором обязательно указывается дата следующего визита для 
контроля водомера. Если и при повторном визите потребитель не разрешает доступ к 
водомеру, оператор отключает внутренние установки водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации согласно условиям 
подпункта b) пункта 140 настоящего Положения.  

111. В случае хищения или повреждения водомера по вине потребителя потребление 
воды определяется в зависимости от сечения ввода, скорости движения воды, времени 
после последнего снятия показаний водомера и до даты повторного установления другого 
водомера или ремонта поврежденного водомера. 

112. При невыполнении небытовым потребителем обоснованного предписания 
оператора, переданного потребителю не менее чем за 30 календарных дней, об 
установке/повторной установке водомеров, адекватных расходу, в том числе сезонному, 
оператор пересчитывает объем поставленной воды, объем сточных вод, отведенных в 
публичную канализационную систему, и период времени со дня истечения срока, 
указанного в предписании оператора, и до даты установки адекватных расходу водомеров. 

113. При наличии у потребителя водопроводных сетей для пожаротушения, 
подключенных к публичной сети водоснабжения без установки водомера, снятие пломб с 
пожарных гидрантов и других противопожарных установок допускается только в случае 
пожара с уведомлением оператора. После использования водопроводных сетей для 
пожаротушения потребитель обязан предъявить оператору в течение дня акт снятия пломб 
с противопожарных устройств и арматуры, опломбированных оператором, и время их 
использования, согласованное с организацией, выполнившей работы по тушению пожара. 

Испытание водопроводных сетей для пожаротушения потребителя осуществляется 
только с письменным уведомлением оператора о сроках и продолжительности работ. После 
проведения испытания водопроводных сетей для пожаротушения потребитель составляет с 
оператором протокол о фактическом времени использования противопожарных устройств. 

Указанные протоколы служат основанием для повторного опломбирования пожарных 
гидрантов и других противопожарных установок, а также для расчета объемов воды, 
дополнительно оплачиваемых потребителем. При несоблюдении данных требований 
потребителем объем расходы воды за период снятия пломб с гидрантов и других 
противопожарных установок определяется оператором в зависимости от сечения ввода, 
скорости движения воды и периода времени до опломбирования гидрантов и других 
противопожарных установок. 

Часть 7 
Фактурирование и оплата публичной услуги 

водоснабжения и канализации 

114. Оплата публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется на 
основе счета-фактуры, ежемесячно выписываемой оператором и вручаемой потребителю 
или отправленной по почте.  

115. Счета-фактуры выписываются на основе показаний водомера или, при 
необходимости, норм потребления и тарифов, утвержденных органами местного 
публичного управления или Агентством, с соблюдением требований настоящего 
Положения, в том числе при выписке счетов-фактур на предоплату.  

116. В многоквартирных жилых домах, в которых договоры о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации заключены с управляющим 
многоквартирного жилого дома, фактурирование этой услуги осуществляется на основе 
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утвержденных тарифов на предоставление этой услуги в многоквартирном жилом доме и 
объема воды, зарегистрированного общим счетчиком, установленным на водопроводном 
вводе многоквартирного жилого дома, с распределением в полном объеме 
зарегистрированного объема воды по квартирам. Поквартирное распределение объема 
воды, зарегистрированного на общем счетчике, установленном на водопроводном вводе 
многоквартирного жилого дома, осуществляется на основе показаний водомеров, 
установленных в квартирах собственниками/нанимателями, или при отсутствии водомеров 
согласно применяемым нормам потребления. Объем, зарегистрированный счетчиком на 
водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, но не распределенный исходя из 
показаний индивидуальных водомеров/применяемых норм потребления, распределяется 
дополнительно по каждой квартире пропорционально объему потребления, 
зарегистрированному водомерами, установленными в квартире, и согласно нормам 
потребления при отсутствии водомеров. 

117. В многоквартирных жилых домах, в которых предоставление публичной услуги 
водоснабжения и канализации осуществляется на основе договоров, заключенных между 
оператором и каждым собственником /квартиросъемщиком в отдельности, фактурирование 
услуги осуществляется на основе показаний индивидуальных водомеров, установленных в 
квартирах, и утвержденных тарифов на предоставление этой услуги бытовым потребителям 
– собственникам/нанимателям.

118. В случае изменения тарифов на публичную услугу водоснабжения и канализации 
в пределах периода фактурирования, в целях выписки счета-фактуры за предоставленную 
услугу, оператор вправе определять объем питьевой воды, объем технологической воды, 
объем услуги канализации и очистки сточных вод в период до даты вступления в силу 
новых тарифов и после этой даты, на основе среднесуточного потребления воды, сточных 
вод, рассчитанного за соответствующий период фактурирования, согласно показаниям 
водомеров. 

119. Счет-фактура, выставляемая потребителю оператором, должна содержать в 
обязательном порядке следующие данные:  

a) фамилия и имя (наименование) потребителя;
b) адрес каждого места потребления и номер договора;
c) текущие и предыдущие показания водомеров и период, за который выписан счет-

фактура; 
d) объем питьевой воды, объем технологической воды, объем услуги канализации и

очистки сточных вод, предоставленной в период фактурирования; 
e) применяемые тарифы;
f) оплата за каждую предоставленную услугу;
g) дата отправки счета-фактуры;
h) крайний срок оплаты счета-фактуры;
i) задолженность за предыдущие периоды, при наличии;
j) общая сумма к оплате, включающая и задолженность за предыдущие периоды, при

наличии; 
k) адрес и номер телефона оператора, в том числе номер телефона круглосуточной

службы, электронной почты и официальной веб-страницы оператора. 
120. Оператор не вправе включать в счет-фактуру иные суммы, кроме указанных в 

пункте 120 настоящего Положения.  
121. Оператор вправе начислять потребителям пени за каждый день просрочки оплаты 

предоставленных услуг, с первого дня после предельного срока оплаты счета-фактуры. 
Сумма пеней предъявляется потребителю для оплаты в отдельном счете-фактуре. Пеня 
может быть применена, только если она предусмотрена в договоре о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения и канализации. Размер пени оговаривается, но не может 
превышать размер, установленный Законом о публичной услуге водоснабжения и 
канализации. Пеня не применяется в случае ошибочных счетов-фактур.  
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122. В случае обнаружения потребителем выписки ошибочной фактуры не в свою 
пользу оператор обязан вернуть переплаченную сумму или по требованию потребителя 
засчитать ее в счет будущих платежей.  

123. Оператор вправе не возвращать переплаченные суммы или не засчитывать их в 
счет будущих платежей, если факт выписки ошибочного счета-фактуры был обнаружен 
после истечения срока давности, установленного Гражданским кодексом Республики 
Молдова, утвержденным Законом № 1107-XV от 6 июня 2002 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2002, № 82-86, ст.661), или в случае, когда потребитель не может 
доказать данный факт и не может указать дату выписки ошибочной фактуры.  

124. При выписке ошибочной фактуры не в пользу оператора вызванная ошибкой 
сумма дополнительно вносится в счет-фактуру с применением тарифов, действующих в 
период совершения ошибки. По требованию потребителя эта сумма подлежит рассрочке на 
установленный сторонами период. Оператор не вправе требовать внесения платежа из-за 
ошибки при фактурировании, если она выявлена по истечении срока давности, 
установленного Гражданским кодексом Республики Молдова, или если оператор не может 
доказать данный факт и не может указать дату выписки ошибочной фактуры.  

125. В случае установления оператором незаконного потребления потребителем 
оператор вправе рассчитать объем предоставленной публичной услуги, подлежащий 
включению оператором в счет-фактуру потребителя и определяемый в зависимости от 
сечения водопроводного ввода, скорости движения воды и продолжительности 
незаконного потребления.  

При определении объема предоставленной публичной услуги оператор обязан учесть 
все факторы, позволяющие точно рассчитать ущерб, нанесенный оператору в результате 
незаконного потребления (категория потребителя, режим потребления, режим работы 
хозяйствующего субъекта, способ незаконного потребления, состояние внутренних 
установок потребителя, на какие нужды используется вода, количество лиц, проживающих 
в квартире или частном доме, объем воды, зарегистрированный счетчиком, установленным 
в многоквартирном жилом доме и т.д.), не ущемляя законных прав потребителя. 

126. Сечение водопроводного ввода и скорость движения воды включаются в 
обязательном порядке в договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации. Скорость движения воды считается равной не более 1,5 метра в секунду. 

127. Продолжительность незаконного потребления рассчитывается со дня последнего 
контроля водомера, последнего снятия показаний водомера и до даты выявления, но не 
может превышать 1 месяца. В случае, когда потребитель отказал в доступе к водомеру, 
продолжительность незаконного потребления не может превышать 3 месяцев. 

128. В случае установления незаконного потребления при выписке счета-фактуры на 
объем публичной услуги водоснабжения и канализации применяются тарифы, 
действующие в период, за который проводится перерасчет, за вычетом сумм, включенных 
в счета-фактуры и уплаченных потребителем за данный период. 

129. В случае, когда физические и юридические лица несанкционированно 
подключают к публичной системе водоснабжения и канализации внутренние установки 
водоснабжения и канализации, оператор рассчитывает объем публичной услуги согласно 
сечению трубы, скорости движения воды и за срок, не превышающий 1 год. В случае, когда 
физическое или юридическое лицо не оплачивает объем публичной услуги, оператор 
обращается в судебную инстанцию для возмещения причиненного ущерба.  

130. В случае, когда водомер был демонтирован для ремонта или в результате 
экспертной метрологической поверки установлено, что погрешность водомера превышает 
допустимые пределы, потребление воды рассчитывается исходя из среднего объема за 
последние 3 месяца, зарегистрированного до повреждения. 

131. Положения пункта 130 могут быть применены только в случае, когда экспертная 
метрологическая поверка проведена в пределах максимально допустимого промежутка 
времени между двумя последовательными метрологическими поверками.  
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132. Оператор вправе потребовать предоплату за потребление воды, за объем сточных 
вод, подлежащий сбросу в публичную канализационную систему, от потребителей, 
обращающихся за повторным подключением внутренних установок водоснабжения и 
канализации к публичной системе водоснабжения и канализации, если данные установки 
были отключены из-за неоплаты счетов-фактур за предоставленную публичную услугу и 
установленных в договоре пеней.  

133. Оператор вправе также требовать предоплату от потребителей, заключивших 
договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на объект 
недвижимости – место потребления, которым они владеют не на праве собственности или 
на который у них нет никакого документа на недвижимость, и от потребителей, в 
отношении которых был начат процесс несостоятельности.  

134. Предоплата вносится потребителем, чьи внутренние установки водоснабжения и 
канализации были отключены от публичной системы водоснабжения и канализации в 
контексте условий пункта 132 настоящего Положения, до повторного подключения и 
возобновления предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации. 

135. Сумма предоплаты устанавливается оператором и не может быть выше 
стоимости среднемесячного объема потребления воды и, соответственно, стоимости услуги 
канализации и очистки сточных вод. В случае договоров, заключенных с потребителями, 
не имеющими документ на объект недвижимости, сумма предоплаты не может быть выше 
стоимости среднемесячного объема потребления воды за два месяца и, соответственно, 
стоимости услуги канализации и очистки сточных вод за два месяца. Размер предоплаты 
указывается в обязательном порядке в приложении к договору о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации.  

136. Оператор освобождает от предоплаты потребителя, который выполнял свои 
обязательства в течение одного года, за исключением потребителей, заключивших 
договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации на объекты 
недвижимости, которым они владеют не на праве собственности.  

137. В случае расторжения договора о предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации с потребителем, который вносит предоплату, оператор 
производит окончательный расчет потребления и платежа за предоставленную услугу и 
возвращает при необходимости разницу потребителю до расторжения договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.  

138. Оператор ведет учет полученных от потребителей предварительных платежей. 
Данные о предварительных платежах включают в обязательном порядке:  

a) фамилию, имя потребителя и номер заключенного с ним договора;
b) адрес потребителя и места потребления при их отличии;
c) сумму предоплаты.
139. В случае, когда условия отвода сточных вод в публичную канализационную сеть 

не могут быть экономически или технологически выполнены заявителем (хозяйствующим 
субъектом) или когда содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых небытовыми 
потребителями сточных водах превышает максимально допустимую концентрацию 
загрязняющих веществ в сточных водах, установленную оператором и утвержденную 
территориальным экологическим агентством, оператор и заявитель поступают в 
соответствии с положениями статьи 22 Закона о публичной услуге водоснабжения и 
канализации. 
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Часть 8 
Отключение, повторное подключение внутренних установок 

водоснабжения и канализации, перерывы и ограничения 
в предоставлении публичной услуги водоснабжения 

и/или канализации 

140. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю или прием сточных 
вод от потребителя с предварительным уведомлением потребителя в следующих случаях: 

a) неудовлетворительное техническое состояние внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя и отказ такового устранить нарушения правил 
технической эксплуатации; 

b) неоднократный отказ потребителя разрешить персоналу оператора, наделенному
правом контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения и/или канализации, к 
сопутствующим установкам и сооружениям для осуществления предписанных осмотров 
или для контроля и снятия показаний водомеров, производства измерений и отбора проб 
сточных вод, контроля наложенных пломб, регулирования распределения питьевой воды (в 
случае несоблюдения установленных лимитов), а также для выполнения других работ по 
эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, строительству и т.д. Оператор обязан 
документально оформить этот факт путем составления соответствующего акта, который 
должен быть направлен потребителю вместе с уведомлением об отключении; 

c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и органов охраны
окружающей среды; 

d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора,
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отведенных сточных вод или 
требований по охране окружающей среды; 

e) неоплата потребителем счета-фактуры за предоставленную оператором услугу в
течение 10 календарных дней после крайнего срока оплаты, указанного в выставленном 
потребителю счете-фактуре, с соблюдением срока, предусмотренного подпунктом q) 
пункта 66 настоящего Положения; 

f) установление незаконного потребления, за которым последовала неоплата
выписанного счета-фактуры за пересчитанную услугу, в течение 10 календарных дней 
после предельного срока оплаты, указанного в выставленном потребителю счете-фактуре, 
с соблюдением срока, предусмотренного подпунктом q) пункта 66 настоящего Положения. 

141. Приостановление водоснабжения потребителя или приема сточных вод от 
потребителя, в соответствии с пунктом 140 настоящего Положения, осуществляется путем 
отключения внутренних установок водоснабжения и канализации от публичной системы 
водоснабжения и канализации, которое производится только в рабочие дни в промежутке 
времени с 8.00 до 20.00. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя осуществляется только после предупреждения потребителя уведомлением об 
отключении, которое направляется или вручается потребителю не менее чем за 5 
календарных дней до намеченной даты отключения.  

142. В случае выполнения оператором мер, предусмотренных пунктом 140 
настоящего Положения, оператор обязан обеспечить, чтобы предпринимаемые им действия 
не ухудшали качества публичной услуги водоснабжения и канализации, предоставляемой 
другим потребителям. 

143. Запрещено отключение внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации в других случаях, кроме 
предусмотренных настоящим Положением.  

144. Запрещено отключение внутренних установок водоснабжения и канализации 
потребителя от публичной системы водоснабжения и канализации в следующих случаях:  
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a) потребитель обжаловал у оператора счет-фактуру на оплату предоставленной
услуги, в том числе счет-фактуру за услугу, рассчитанную в результате установления 
незаконного потребления;  

b) потребитель обжаловал в судебной инстанции счет-фактуру на оплату
предоставленной услуги, в том числе счет-фактуру за услугу, рассчитанную в результате 
установления незаконного потребления. В этом случае потребитель обязан письменно 
уведомить оператора о том, что он обратился с иском в судебную инстанцию, с 
приложением копии иска.  

В то же время потребитель обязан оплатить счета-фактуры за текущую услугу, 
направленные ему оператором, а также пени, начисленные согласно условиям договора о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.  

145. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя 
от публичной системы водоснабжения и канализации, по требованию потребителя, 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, в течение не более 7 
календарных дней после подачи потребителем письменного заявления, оплаты 
соответствующих тарифов, кроме отключения, когда потребитель расторгает договор о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, и обеспечения доступа 
персонала оператора для выполнения соответствующих работ.  

146. Отключение, повторное подключение к публичной системе водоснабжения и 
канализации внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя 
осуществляется только нарядом на отключение, на повторное подключение, подписанным 
ответственным лицом оператора. 

147. Персонал оператора, который произвел отключение или повторное подключение 
внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя, обязан составить акт 
отключения/повторного подключения в 2 экземплярах (по одному для каждой стороны), 
указав в акте причины отключения/повторного подключения и основную информацию о 
водомере потребителя.  

148. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации от публичной 
системы водоснабжения и канализации должно производиться в разграничительном 
пункте, откуда имеется техническая возможность. Если отключение должно быть 
выполнено от установок, находящихся в собственности потребителя, он обязан через лицо, 
ответственное за эксплуатацию соответствующих установок, обеспечить доступ персонала 
оператора для выполнения отключения.  

149. В случаях отключения, предусмотренных настоящим Положением, персонал 
оператора в намеченный день отключения предъявляет потребителю наряд на отключение, 
подписанный ответственным лицом оператора. Персонал оператора не вправе отключать 
внутренние установки водоснабжения и канализации потребителя в случае, когда 
потребитель доказывает факт устранения причин, обусловивших издание наряда на 
отключение.  

150. В случае, когда в намеченный день отключения потребитель или его 
представитель не присутствуют на место потребления, персонал оператора вправе 
отключить внутренние установки водоснабжения и канализации, оставив на месте 
потребления, а впоследствии отправив и по почте копию акта отключения и копию наряда 
на отключение, в котором указывает причины отключения, адрес и контактный телефон 
оператора и дату отключения.  

151. Оператор обязан вести учет всех потребителей, чьи внутренние установки 
водоснабжения и канализации были отключены от публичной системы водоснабжения и 
канализации. 

152. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подключением 
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе водоснабжения 
и канализации, после устранения им причин, вызвавших отключение, и после оплаты 
тарифа на повторное подключение. Оператор обязан повторно подключить внутренние 
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установки водоснабжения и канализации потребителя к публичной системе водоснабжения 
и канализации, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после обращения потребителя за 
повторным подключением.  

153. Потребитель оплачивает тариф на отключение, тариф на повторное подключение 
только в случае, когда отключение произошло с соблюдением настоящего Положения. 
Запрещено оператору взимать тариф на повторное подключение в случае, когда 
отключение внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя от 
публичной системы водоснабжения и канализации произошло с нарушением условий 
настоящего Положения.  

154. Оператор обязан планировать и выполнять работы по эксплуатации, 
обслуживанию публичной системы водоснабжения и канализации в порядке, 
обеспечивающем минимальную продолжительность плановых перерывов в водоснабжении 
или приеме сточных вод.  

155. О выполнении плановых работ (по ремонту, подключению/присоединению, 
реконструкции и т.д.) в публичных сетях водоснабжения и/или канализации, к которым 
подключены/присоединены внутренние установки водоснабжения и канализации 
потребителей, оператор обязан извещать потребителей заранее, не менее чем за 3 рабочих 
дня до выполнения. 

В случае плановых перерывов в предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, оператор обязан восстановить предоставление публичной услуги 
потребителям в кратчайший срок, который, однако, не должен превышать срок, 
установленный договором о предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, а также в пределах, установленных Законом о публичной услуге 
водоснабжения и канализации, и настоящим Положением.  

156. Оператор обеспечивает круглосуточную работу аварийных бригад и дежурных 
операторов для регистрации телефонных обращений потребителей в круглосуточную 
телефонную службу.  

157. В случае неплановых перерывов в предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации на местном уровне (улица, квартал), затрагивающих 
небольшое число потребителей, оператор регистрирует каждое обращение (в том числе 
дату и время) и информирует потребителя о регистрационном номере обращения.  

Оператор информирует потребителя о вероятном сроке восстановления 
водоснабжения или приема сточных вод, а также о ходе восстановительных работ.  

158. Оператор не несет ответственности перед потребителем за перерывы, сбои в 
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, если они возникли не по 
его вине.  

159. Оператор вправе приостановить подачу питьевой воды, технологической воды, 
прием сточных вод или сократить, без предупреждения, объем предоставляемой услуги в 
следующих случаях: 

a) приостановление поставщиком электрической энергии подачи электроэнергии на
объекты публичных систем водоснабжения и канализации; 

b) наступление форс-мажорных обстоятельств, аварий в сетях и установках
водоснабжения и/или канализации, а также резкое и значительное ухудшение качества 
воды в источнике ее забора вследствие большой концентрации загрязняющих веществ, что 
требует экстренного прекращения распределения воды и/или приема сточных вод; 

c) необходимость увеличения расхода воды в местах, где необходимо ликвидировать
пожары. 

160. В случае подачи воды с перебоями по причине недостаточной пропускной 
способности водопровода оператор с согласия органа местного публичного управления 
организует распределение воды в соответствующих секторах населенного пункта по 
графику, с информированием потребителей о режиме поставки воды. Одновременно 
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оператор разрабатывает и принимает меры по обеспечению последующей подачи воды 
потребителям в предусмотренном объеме. 

161. Ограничение объема подачи воды потребителю, а также регулирование режима 
подачи воды осуществляется в соответствии с условиями договора, заключенного между 
оператором и потребителем, согласно положениям закона. 

Часть 9 
Жалобы потребителей и процедуры разрешения разногласий 

162. Оператор обязан иметь центры по связям с потребителями, со свободным 
доступом всех потребителей в часы работы и назначить персонал с правом принятия 
решений, ответственный за рассмотрение жалоб и решение проблем потребителей.  

163. Оператор обязан периодически доводить до сведения потребителей следующие 
данные о деятельности центров по связям с потребителями:  

a) адреса офисов, номера телефонов, в том числе номер телефона круглосуточной
службы и адреса электронной почты (при наличии), куда потребители могут направлять 
жалобы;  

b) режим работы – не менее 5 дней в неделю по 8 часов в день, в течение которых
потребитель может подать жалобу. 

164. Персонал оператора, ответственный за рассмотрение жалоб потребителей, 
должен обладать способностями и полномочиями по:  

a) рассмотрению и прямому разрешению разногласий путем переговоров с
потребителем; 

b) передаче жалобы лицу оператора, наделенному полномочиями по рассмотрению и
решению поднятых в жалобе проблем; 

c) сообщению потребителю о его правах в процессе разрешения разногласий.
165. Руководящий персонал оператора обязан вести прием потребителей, которые его 

запрашивают, в целях решения проблем потребителей. Часы приема утверждаются и 
указываются во всех центрах по связям с потребителями.  

166. Жалобы потребителей, связанные с предоставлением публичной услуги 
водоснабжения и канализации (заключением договоров, отключением, повторным 
подключением, фактурированием, а также по поводу незаконного потребления и т.д.), 
рассматриваются и разрешаются оператором в установленные законом сроки. 

167. Потребители вправе требовать возмещение причиненного оператором 
материального и морального ущерба, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 
Республики Молдова. 

168. Оператор обязан вести учет жалоб. Информация о жалобах включает как 
минимум:  

a) дату подачи жалобы;
b) фамилию обратившегося с жалобой лица;
c) сущность поднятой в жалобе проблемы;
d) действия, предпринятые оператором для решения поднятых в жалобе проблем;
e) решение оператора.
169. Оператор обязан представлять Агентству любую запрошенную информацию, 

связанную с жалобами, копии записей и решений или другие необходимые документы для 
рассмотрения и разрешения Агентством поднятых в петициях проблем.  

170. Оператор обязан прилагать все разумные усилия для разрешения разногласий с 
потребителем путем переговоров в кратчайшие сроки.  

171. В случае неразрешения разногласия между потребителем и оператором мирным 
путем, оператор обязан рассмотреть создавшееся положение и ответить потребителю в 
письменном виде, в предусмотренные законом сроки.  
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172. При несогласии с ответом оператора или неполучении в установленный срок 
ответа от оператора, потребитель вправе обратиться в Агентство для разрешения 
разногласия или в судебную инстанцию – для разрешения спора. 

173. В случае несогласия потребителя с ответом Агентства он вправе обжаловать этот 
ответ в судебную инстанцию в соответствии с Законом о подаче петиций. Решения 
Агентства по разрешению поднятых в петиции проблем могут быть обжалованы в сроки, 
предусмотренные Законом об административном суде № 793-XIV от 10 февраля 2000 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2000, № 57-58, ст.375). 

174. Споры между сторонами договора, возникшие в связи с предоставлением 
публичной услуги водоснабжения и канализации, разрешаются в судебной инстанции. 
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Приложение № 1  
к Положению о публичной услуге    
водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением НАРЭ 
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  

___________________________________________________________________________ 
(Наименование оператора) 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ПРИСОЕДИНЕНИИ 
№____ от ____________________20___ г. 

Действительно до __________________20___ г. 

1. Физическое лицо, юридическое лицо (потребитель):
________________________________________________  
2. Адрес:
___________________________________________________________________________ 
3. Место потребления, на которое запрашивается подключение/присоединение:
____________ 
4. Пункт подключения:

    к публичной системе водоснабжения:____________________________________ 
    к публичной системе канализации:_______________________________________ 

5. Запрошенный расход, за исключением бытовых потребителей:___________________
6. Вид, параметры и технические характеристики подлежащих установке водомеров:
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7. Требования к установке водомеров:
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Другие требования: Разработка и согласование проекта внутренних установок
водоснабжения и канализации с оператором является обязательными. Одна копия 
согласованного проекта остается у оператора. Согласование данного проекта 
осуществляется оператором в течение не более 10 календарных дней со дня обращения.  
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Приложение № 2  
к Положению о публичной услуге    
водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением НАРЭ 
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
 договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации 

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
1. Оператор

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Потребитель (бытовой, небытовой)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Место потребления
______________________________________________________________________

(муниципий, город, село, коммуна, населенный пункт, улица)
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

владея документом, удостоверяющим право собственности, №___________, 
Договором найма №_____________ от__________________ или другими законными 
документами _____________________________  

4. Номер телефона круглосуточной телефонной службы оператора____________.
5. Расход воды  _____м3/ч.
6. Разграничительный пункт

является_______________________________________________
_____________________________________________________________________.
Акт разграничения прилагается (в случае небытовых потребителей).

7. Качество питьевой воды должно соответствовать
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

8. Сечение водопроводного ввода составляет ______   м2_, скорость движения воды
составляет _____м/с и продолжительность незаконного потребления составляет
до _________ месяцев.

II. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ A ДОГОВОРА
9. Предметом Договора является предоставление публичной услуги водоснабжения

и канализации Потребителю, в месте потребления, указанном в общих данных.
10. Договор заключен на срок _______________ (неопределенный или определенный,

по требованию Потребителя), составлен в двух экземплярах (по одному
экземпляру для каждой из сторон), и вступает в силу со дня его подписания обеими
сторонами.
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III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТОРА
11. Оператор обязан:

a) обеспечить предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации
Потребителю, в разграничительном пункте, с соблюдением положений Закона
о публичной услуге водоснабжения и канализации, и требований Положения о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

b) соблюдать условия договора;
c) обеспечивать функционирование публичных систем водоснабжения и

канализации согласно предусмотренным проектами параметрам;
d) соблюдать показатели качества публичной услуги водоснабжения и

канализации, установленные Национальным агентством по регулированию в
энергетике;

e) обеспечивать непрерывность предоставления публичной услуги
водоснабжения и канализации в  разграничительном пункте сетей по
физическим и качественным параметрам;

f) выдавать уведомления о подключении/присоединении к публичной системе
водоснабжения и канализации в срок, не превышающий 20 календарных дней
со дня подачи заявления и представления необходимых документов, указанных
в Положении о публичной услуге водоснабжения и канализации;

g) информировать Потребителя, не менее чем за 3 рабочих дня до перерыва, через
средства массовой информации и/или путем размещения объявлений в
подъездах многоквартирных жилых домов, о любом плановом перерыве в
подаче воды и/или приеме сточных вод в случае проведения плановых работ по
реконструкции, модернизации, ремонту, подключению и т.д.;

h) принимать меры по устранению неисправностей, возникших в его сетях, в
сроки, установленные отраслевыми нормативными актами;

i) осуществлять установку, ремонт, замену и метрологическую поверку
водомеров для предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями  Закона
о публичной услуге водоснабжения и канализации и настоящего Положения, и
информировать Потребителя через средства массовой информации о мерах,
которые следует выполнять для защиты водомеров от замерзания в случае,
когда  ожидаются низкие температуры атмосферного воздуха;

j) не допускать дискриминации Потребителя, исчислять плату за
предоставленную услугу на основе утвержденных тарифов и показаний
водомеров, а в случае их отсутствия - на срок периодической метрологической
поверки или выхода из строя по причинам, которые не могут быть вменены в
вину Потребителю, - на основе объема потребления воды, исходя из
зарегистрированного среднемесячного объема за последние три месяца до
поверки (повреждения);

k) информировать Потребителя о предоставляемой услуге, в том числе о
возможных рисках, качестве услуги, качественных и количественных условиях
сброса сточных вод, изменениях тарифа, и представлять, по требованию,
Потребителю информацию об объеме потребления воды и возможных
уплаченных ими пеней;

l) возвращать Потребителю неверно выставленные в счетах-фактурах суммы и
выплатить ему возмещение за причиненный по вине оператора ущерб, в
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации,
Гражданским кодексом и Положением о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

m) повторно подключать внутренние установки водоснабжения и канализации
Потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, согласно
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пункту 152 Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации, и 
возобновлять предоставление публичных услуг; 

n) ежемесячно выставлять Потребителю счет-фактуру, выписанный на основе
показаний водомера или на основе норм потребления в случае, когда водомер
не установлен, для оплаты предоставленных услуг по действующим тарифам,
не менее чем за 10 календарных дней до истечения указанного в счете-фактуре
предельного срока оплаты;

o) определять потребление воды и объем сточных вод в обстоятельствах,
указанных в пункте 104 Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

p) представлять, по требованию Потребителя, информацию о предыдущем объеме
потребления воды, о начисленных и уплаченных платежах и пенях. Оператор
обязательно представляет потребителю расчет объема воды и объема сточных
вод в случае незаконного потребления;

q) отвечать в сроки, установленные Законом о подаче петиций № 190-XIII от 19
июля 1994 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 № 6-8, ст. 23),
на поданные Потребителем письменные жалобы;

r) возмещать причиненный Потребителю ущерб,  в случае, когда доказана вина
оператора;

s) вернуть накопленные долги перед потребителем до даты приостановления или
расторжения Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации;

t) информировать Потребителя о способах решения поднятых им проблем;
u) обеспечивать получение от Потребителей платежей за публичную услугу

водоснабжения и канализации, в том числе через банки или почтовые
отделения, или свои территориальные офисы, в срок, предусмотренный
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

v) сокращать платежи за предоставленные услуги в случае несоблюдения
оператором установленных уровней качества за предоставленные услуги;

w) обеспечить доступ Потребителя к круглосуточной телефонной службе
Оператора, номер телефона которой обязательно указывается в счете-фактуре;

x) осуществлять снятие показаний водомера, контроль  водомера и наложенных
пломб только в присутствии Потребителя или его представителя.

12. Права Оператора являются:

a) пользоваться доступом к установленным у Потребителя водомерам,
контрольным колодцам, установкам, находящимся на собственности
Потребителя, для снятия показаний водомеров, отбора проб для определения
качества сточных вод, представления водомеров к метрологической поверке и
для контроля водомеров и наложенных на них пломб, а также для отключения
внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя в случаях,
предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации
и Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации. Доступ
должен осуществляться только в присутствии Потребителя или его
представителя;

b) ограничивать или прерывать предоставление публичной услуги водоснабжения
и канализации в случаях и способами, предусмотренными Законом о публичной
услуге водоснабжения и канализации и Положением о публичной услуге
водоснабжения и канализации;
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c) отключить внутренние установки водоснабжения и канализации в соответствии
с требованиями пункта 140 Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

d) применять к Потребителю пеню за неоплату предоставленной публичной
услуги водоснабжения и канализации в срок, установленный в счете-фактуре на
оплату;

e) составлять акт выявления незаконного потребления и производить перерасчет
потребления воды и объема сточных вод в соответствии с требованиями
пунктов 125-128  Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

f) исправлять ошибочный счет-фактуру, согласно пунктам 122-124 Положения о
публичной услуге водоснабжения и канализации;

g) требовать от Потребителя предоплаты в случаях, предусмотренных
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

h) осуществлять в любой момент, без предупреждения, при участии небытового
Потребителя или назначенного им представителя, проверку качества сточных
вод, сбрасываемых небытовым потребителем в публичную канализационную
систему, а также их максимальных расходов;

i) включать в счет-фактуру собственников/арендаторов территорий стока
ливневых вод, при выявлении несанкционированного сброса ливневых вод в
публичную канализационную систему,  объем сброса, исчисленный согласно
нормативным актам, с применением тарифа на канализационную услугу, и
устранять неразрешенные подключения за их счет.

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13. Потребитель имеет следующие права:

a) пользоваться публичной услугой водоснабжения и канализации на условиях,
установленных в Договоре о предоставлении данной услуги, Законе о
публичной услуге водоснабжения и канализации и в Положении о публичной
услуге водоснабжения и канализации;

b) лично присутствовать или четко назначить лицо, которое будет присутствовать
при снятии показаний водомера, при проведении экспертной метрологической
поверки, при контроле водомера и наложенных на него пломб, а также при
отключении своих внутренних установок водоснабжения и канализации в
случаях, предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и
канализации и Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

c) заблаговременно получать от оператора информацию об установленном в
населенном пункте режиме подачи воды, в том числе об ограничениях или
перерывах в предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации,
в порядке, предусмотренном  Законом  о публичной услуге водоснабжения и
канализации, и  Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

d) инициировать внесение изменений и дополнений в Договор о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации и/или в приложения к нему
посредством дополнительных соглашений, в том числе в случае появления
новых положений в отраслевых законодательных и нормативных актах;

e) отказаться (окончательно или временно) от услуг оператора в порядке,
установленном  Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

f) получать, по требованию, информацию о действующих тарифах и качестве
воды, об объеме потребления воды, начисленных и уплаченных платежах и
пенях;
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g) получать ответ на адресованные Оператору петиции и жалобы в порядке и
сроки, установленные Законом о подаче петиций;

h) требовать возмещение ущерба, причиненного по вине оператора, в соответствии
с требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации,
Гражданского кодекса и Положения о публичной услуге водоснабжения и
канализации;

i) пользоваться иными правами, установленными  в Законе о публичной услуге
водоснабжения и канализации, Законе о защите прав потребителей и
Положении о публичной услуге водоснабжения и канализации;

j) на прекращение предоставления услуги на определенный срок и
приостановление Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения
и канализации на срок не менее 3 месяцев;

k) на заключение, изменение, продление, приостановление или расторжение
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации в
соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

l) проверять и устанавливать соблюдение оператором условий Договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;

m) пользоваться доступом к водомеру, если он установлен на собственности
оператора;

n) на выдачу оператором нового уведомления о подключении/присоединении, при
необходимости повышения расхода воды;

o) на возмещения со стороны Оператора за несоблюдение параметров качества
публичной услуги водоснабжения и канализации;

p) пользоваться доступом к круглосуточной телефонной службе Оператора, номер
телефона которой  указывается в обязательном порядке в счете-фактуре.

14. Обязанности Потребителя:
a) соблюдать положения заключенного договора, требования Закона о публичной

услуге водоснабжения и канализации и Положения о публичной услуге
водоснабжения и канализации;

b) предоставлять Оператору данные и документы, необходимые для заключения
или  перезаключения, изменения договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации;

c) эксплуатировать и содержать в хорошем состоянии внутренние установки
водоснабжения и канализации, находящиеся в его управлении, в соответствии с
требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации и
Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации, своевременно
устранять аварии и утечку воды в собственных сетях;

d) обеспечить целостность водомеров и наложенных на них пломб, в том числе
предпринимать меры по защите водомера от замерзания;

e) обеспечивать доступ персонала Оператора, при предъявлении
соответствующего удостоверения,  для снятия показаний водомера, его
демонтажа и представления к метрологической поверке, для проверки
целостности водомера и наложенных на него пломб, а также для отключения
своих внутренних установок водоснабжения и канализации в случаях,
предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации и
Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации;

f) обеспечивать доступ персонала оператора, при предъявлении
соответствующего удостоверения, к контрольным колодцам для отбора проб,
публичным сетям водоснабжения, расположенным на территории Потребителя,
для осуществления аварийных работ и реконструкции;
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g) оплачивать в установленные сроки счета-фактуры за публичную услугу
водоснабжения и канализации, и пени, начисленные согласно условиям
договора;

h) использовать воду рационально и без обмана;
i) не осуществлять несанкционированные подключения к публичной системе

водоснабжения и канализации;
j) не сбрасывать в публичную канализационную систему вещества, запрещенные

действующими нормативными актами и способные вызвать аварию в
публичной канализационной сети или ухудшить работу установок по очистке
сточных вод;

k) сохранять чистоту и содержать в надлежащем состоянии расположенный на его
собственности смотровой колодец, в котором установлен водомер;

l) выполнять работы по обслуживанию и ремонту находящихся в его пользовании
внутренних установок водоснабжения и канализации, возложенные на него в
соответствии с  Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации, с
целью недопущения утечки воды или, в случае ненадлежащего
функционирования установок, с целью недопущения создания опасности для
здоровья населения;

m) уведомлять Оператора в течение 7 рабочих дней обо всех случаях отчуждения
своего объекта недвижимости и внутренних установок водоснабжения и
канализации, а также об изменении других данных, указанных в договоре о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации;

n) возмещать оператору ущерб, причиненный вследствие повреждения публичной
системы водоснабжения и канализации, путем отвода в публичную
канализационную сеть запрещенных к сбросу загрязняющих веществ и сточных
вод с высоким содержанием загрязняющих веществ, а также в других случаях,
предусмотренных Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации;

o) немедленно уведомлять Оператора в случае выявления неисправности водомера
или повреждения наложенных пломб;

p) расторгнуть договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации, если он не нуждается в данных услугах, полностью внести
Оператору оплату за предоставленные услуги и пени, начисленные в
соответствии с условиями договора;

q) присутствовать или назначить представителя при проведении контроля
водомера и наложенных пломб;

r) не разрешать другим лицам вмешиваться в водомер или в установки оператора,
расположенные на собственности потребителя;

s) запрашивать у Оператора условия отдельного учета воды, расходуемой на
другие цели, чем цели, которые указаны в договоре о предоставлении
публичной услуги водоснабжения и канализации;

t) назначать приказом и представлять Оператору лиц, ответственных за отбор
проб отводимых сточных вод, и подписание соответствующих актов (небытовой
потребитель);

u) участвовать в отборе оператором проб сточных вод и подписывать
соответствующие акты  (небытовой потребитель);

v) соблюдать условия сброса сточных вод и не сбрасывать в публичную
канализационную систему запрещенные к сбросу вещества, которые могут
вызвать аварии в сетях или ухудшить функционирование очистных сооружений
(небытовой потребитель);

w) немедленно уведомлять Оператора о любых неполадках в технологическом
процессе, которые могут привести к нарушению обычного режима работы
публичных сетей и очистных сооружений (небытовой потребитель);
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x) содержать в нормальных условиях соединительный колодец и контрольный
колодец для проверки качества  сточных вод.

V. ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

15. В соответствии с требованиями Закона о публичной услуге водоснабжения и
канализации, Гражданского кодекса и Положения о публичной услуге
водоснабжения и канализации, Оператор возвращает взысканную с Потребителя
переплату и возмещает ущерб, причиненный Потребителю в процессе
предоставления публичной услуги водоснабжения и канализации.

16. Оператор не несет ответственности за невыполнение договорных обязательств в
случае, когда  они произошли не по вине Оператора.

17. Потребитель возмещает оправданные убытки, вызванные несоблюдением условий
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации.

VI. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
УСТАНОВОК ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРЫВЫ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

18. Оператор вправе приостановить подачу воды потребителю или прием сточных вод
от потребителя, с предупреждением Потребителя, в следующих случаях:

a) неудовлетворительное техническое состояние внутренних установок
водоснабжения и канализации потребителя и отказ такового устранить
нарушения правил технической эксплуатации;

b) неоднократный отказ потребителя разрешить персоналу оператора,
наделенному правом контроля, доступ к установкам и сетям водоснабжения
и/или канализации, к сопутствующим установкам и сооружениям для
осуществления предписанных осмотров или для контроля и снятия показаний
водомеров, производства измерений и отбора проб сточных вод, проверки
наложенных пломб, регулирования распределения питьевой воды (в случае
несоблюдения установленных лимитов), а также для выполнения других работ
по эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, строительству и т.д.
Оператор обязан документально оформить этот факт путем составления
соответствующего акта, который должен быть направлен потребителю  вместе
с уведомлением об отключении;

c) распоряжение территориальных органов санитарного надзора и органов охраны
окружающей среды;

d) невыполнение потребителем условий заключенного с оператором договора,
касающихся лимитов потребления воды, объема и качества отводимых сточных
вод или требований по охране окружающей среды;

e) неоплата потребителем счета-фактуры за предоставленную оператором услугу
в течение 10 календарных дней после предельного срока оплаты, указанного в
выставленном потребителю счете-фактуре, с соблюдением срока,
предусмотренного подп. q) пункта  66 настоящего Положения о публичной
услуге водоснабжения и канализации;

f) выявление незаконного потребления, за которым последовала неоплата
выписанного счета-фактуры за пересчитанную услугу, в течение  10
календарных дней после предельного срока оплаты, указанного в выставленном
потребителю счете-фактуре, с соблюдением срока, предусмотренного подп. q)
пункта  66  Положения о публичной услуге водоснабжения и канализации.
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19. Приостановление водоснабжения потребителя или приема сточных вод от
потребителя осуществляется путем отключения внутренних установок
водоснабжения и канализации от публичной системы водоснабжения и
канализации, которое производится только в рабочие дни, в промежутке времени
от 8.00 до 20.00. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации
потребителя осуществляется только после предупреждения потребителя
уведомлением об отключении, которое направляется или вручается потребителю
не менее чем за 5 календарных дней до намеченной даты отключения.

20. Потребитель вправе обратиться к оператору за повторным подключением
внутренних установок водоснабжения и канализации к публичной системе
водоснабжения и канализации, после устранения им причин, вызвавших
отключение, и после оплаты тарифа на повторное подключение.  Оператор обязан
повторно подключить внутренние установки водоснабжения и канализации
потребителя к публичной системе водоснабжения и канализации, в срок, не
превышающий 3 рабочих дней после обращения Потребителя за повторным
подключением.

21. Отключение внутренних установок водоснабжения и канализации потребителя от
публичной системы водоснабжения и канализации, по требованию потребителя,
осуществляется в течение не более 7 календарных дней после подачи
потребителем письменного заявления, оплаты соответствующих тарифов и
обеспечения доступа персонала Оператора для выполнения соответствующих
работ.

22. Ограничение объема подачи воды Потребителю осуществляется после
направления потребителю уведомления об ограничении.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
23. Любое изменение Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и

канализации действительно, если осуществляется в письменном виде,
дополнительным актом к договору, подписанным обеими сторонами, который
является отдельным приложением к Договору. Если после заключения Договора о
предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации вступают в силу
новые законодательные или нормативные акты или изменяются существующие
акты, устанавливающие новые правила предоставления, пользования и
фактурирования публичной услуги водоснабжения и канализации,
договаривающиеся стороны применяют новые правила, а Оператор письменно
уведомляет Потребителя о внесенных в законодательство изменениях.

VIII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
24. Допускается приостановление Договора о предоставлении публичной услуги

водоснабжения и канализации на срок не менее трех месяцев, по письменному
заявлению Потребителя, поданному в офис Оператора не менее чем за 7
календарных дней до даты приостановления. В этом случае Потребитель обязан
полностью оплатить включенную в счет-фактуру публичную услугу
водоснабжения и канализации, пени, начисленные согласно условиям Договора, а
также утвержденный Агентством тариф на отключение. Допускается
приостановление Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и
канализации оператором на срок в 30 календарных дней в случае  отключения
принадлежащих Потребителю установок от публичной сети водоснабжения и
канализации, с соблюдением требований Положения о публичной услуге
водоснабжения и канализации и Закона о публичной услуге водоснабжения и
канализации.

25. Договор о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации может
быть расторгнут: 
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a) по письменному заявлению Потребителя, поданному в офис Оператора не менее
чем за 7 календарных дней до даты расторжения Договора;

b) после приостановления Договора о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации на срок в 30 календарных дней, вследствие
отключения внутренних установок водоснабжения и канализации Потребителя
от публичной системы водоснабжения и канализации, и если Потребитель не
устранил причины отключения внутренних установок водоснабжения и
канализации и не обратился за их повторным подключением.

В случае подачи заявления о расторжении Договора о предоставлении публичной 
услуги водоснабжения и канализации, Потребитель  обязан оплатить в полном объеме 
включенную в счет-фактуру публичную услугу водоснабжения и канализации, до даты 
расторжения, пени, начисленные согласно условиям Договора.  

IX. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
26. Потребитель и Оператор вправе обратиться в Национальное агентство по

регулированию в энергетике при невозможности мирного разрешения разногласий 
сторонами, путем переговоров. Потребитель и Оператор обращаются в судебную 
инстанцию для разрешения возникших споров.  

X. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
27. Приобретение, метрологическая поверка, установка, эксплуатация, обслуживание,

ремонт и замена водомеров осуществляются в соответствии с Законом о публичной услуге 
водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2014, № 60-65, ст. 123).  

28. Оператор заключает, изменяет, продлевает или приостанавливает действие
Договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации без взимания 
платы с Потребителя.  

29. Ситуации, не предусмотренные в Договоре о предоставлении публичной услуги
водоснабжения и канализации, регулируются условиями Положения о публичной услуге   
водоснабжения и канализации, и действующим законодательством. 
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Приложение № 3  
к Положению о публичной услуге    
водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением НАРЭ 
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  

Протокол сдачи в эксплуатацию водомера 

№______________ от ___________________ г. 

Оператор 
___________________________________________________________________________ 

Потребитель 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации/фамилия и имя)
Адрес 
___________________________________________________________________________ 

(Почтовый адрес, телефон)
Установлен водомер на место потребления:  

Тип водомера_______________________ 

Заводской № __________________________ Показания __________________________ 

Дата государственной поверки ____________________ Пломба госповерителя _____ 

Пломба Оператора № 
___________________________________________________________________________ 

Потребитель (представитель потребителя) __________________________________ 
   (фамилия, имя, должность, подпись)

Персонал Оператора 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, должность, подпись)

Контактный телефон Оператора: ______________________________________________ 

Примечание: Протокол составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
и подписывается потребителем и оператором. 
Оператор вправе внести в протокол и другие данные. 
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Приложение № 4  
к Положению о публичной услуге    
водоснабжения и канализации,  
утвержденному Постановлением НАРЭ 
№ 271/2015 от 16 декабря 2015 г.  

_____________________________________________________________________ 
/ наименование оператора/ 

АКТ 
выявления незаконного потребления 

№ ____________  

Дата составления______________________________ время______________ 
Потребитель:_____________________________________________________ 
Адрес места потребления:___________________________________________ 
Категория потребителя: бытовой, небытовой (подчеркнуть).  
Договор № ___________________________________________  
1. Тип (номер) водомера: ____________________________________.
2. Показания водомера на день контроля: __________________________.
3. № наложенной на водомер пломбы оператора ________/нарушена (да/нет):
________ 
4.Выявленные нарушения______________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
5. Способ незаконного потребления
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Объяснения потребителя _____________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7.Выводы:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________     
_____________________________________________________________________ 

Потребитель или представитель потребителя отказался (при 
необходимости подчеркнуть) подписать Акт и получить экземпляр Акта.  

          Причины отказа 
_____________________________________________________________________ 
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Примечание: В случае отказа потребителя присутствовать при контроле, 
подписать или получить Акт, оператор направляет Акт по почте с уведомлением.  

Примечание! Счет-фактура за пересчитанное потребление публичной услуги 
водоснабжения и канализации в результате незаконного потребления выписывается 
оператором после принятия оператором обоснованного решения.  

Решение оператора о незаконном потреблении вручается потребителю в 
течение 5 календарных дней после его принятия.  

Решение оператора о незаконном потреблении обжалуется потребителем в 
судебную инстанцию в соответствии с Законом об административном суде.  

Оператор обязан указать в решении право потребителя на его обжалование в 
случае несогласия, а также срок обжалования.  

«_____» __________________20____ г. 
__________ (число, месяц, год) 

Персонал оператора 
1. ______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись 
2. ______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись 
3.______________________________________ ______________________ 
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись 

Свидетели (если имеются) 
1. ______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись 
2. ______________________________________ ______________________
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись 

Потребитель или его представитель  
________________________________________ ______________________ 
______________ (фамилия, имя) ______________________ подпись 

Примечание: Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписывается 
сторонами. 
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L E G E  
Codul muncii al Republicii Moldova 

nr. 154-XV  din  28.03.2003 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003 

* * *
C U P R I N S 

TITLUL I  
DISPOZITII GENERALE 

Capitolul I  
DISPOZITII INTRODUCTIVE 

Articolul 1. Notiuni principale 
Articolul 2. Reglementarea raporturilor de munca si a altor raporturi legate nemijlocit de acestea 
Articolul 3. Domeniul de aplicare a codului  
Articolul 4. Legislatia muncii si alte acte normative ce contin norme ale dreptului muncii  

Capitolul II  
PRINCIPII DE BAZA  

Articolul 5. Principiile de baza ale reglementarii raporturilor de munca si a altor raporturi legate 
nemijlocit de acestea  

Articolul 6. Neingradirea dreptului la munca si libertatea muncii  
Articolul 7. Interzicerea muncii fortate (obligatorii)  
Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate  
Articolul 8. Interzicerea discriminarii in sfera muncii  
Articolul 9. Drepturile si obligatiile de baza ale salariatului  
Articolul 10. Drepturile si obligatiile angajatorului  
Articolul 11. Reglementarea normativa si contractuala a raporturilor de munca  
Articolul 12. Nulitatea clauzelor din contractele individuale de munca, din contractele colective de 

munca si din conventiile colective sau din actele juridice emise de autoritatile administratiei 
publice, care inrautatesc situatia salariatilor  

Articolul 13. Prioritatea tratatelor, conventiilor, acordurilor si altor acte internationale 
Articolul 14. Calcularea termenelor prevazute de prezentul cod  

TITLUL II  
PARTENERIATUL SOCIAL IN SFERA MUNCII 

Capitolul I 
DISPOZITII GENERALE 

Articolul 15. Notiunea de parteneriat social  
Articolul 16. Partile parteneriatului social  
Articolul 17. Principiile de baza ale parteneriatului social  
Articolul 18. Sistemul parteneriatului social  
Articolul 19. Formele parteneriatului social  

Capitolul II 
REPREZENTANTII SALARIATILOR SI ANGAJATORILOR 

IN CADRUL PARTENERIATULUI SOCIAL 
Articolul 20. Reprezentantii salariatilor in cadrul parteneriatului social  
Articolul 21. Reprezentantii alesi ai salariatilor  



Articolul 22. Obligatia angajatorului de a crea conditii pentru activitatea reprezentantilor salariatilor in 
cadrul parteneriatului social  

Articolul 23. Reprezentantii angajatorilor in cadrul parteneriatului social  
Articolul 24. Alti reprezentanti ai angajatorilor in cadrul parteneriatului social  
   

Capitolul III  
ORGANELE PARTENERIATULUI SOCIAL  

Articolul 25. Organele parteneriatului social  
   

Capitolul IV  
NEGOCIERILE COLECTIVE  

Articolul 26. Desfasurarea negocierilor colective  
Articolul 27. Modul de desfasurare a negocierilor colective  
Articolul 28. Reglementarea divergentelor  
Articolul 29. Garantii si compensatii pentru participantii la negocierile colective  
   

Capitolul V  
CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA SI CONVENTIILE COLECTIVE  

Articolul 30. Contractul colectiv de munca  
Articolul 31. Continutul si structura contractului colectiv de munca  
Articolul 32. Elaborarea proiectului contractului colectiv de munca si incheierea acestuia  
Articolul 33. Actiunea contractului colectiv de munca  
Articolul 34. Modificarea si completarea contractului colectiv de munca  
Articolul 35. Conventia colectiva  
Articolul 36. Continutul si structura conventiei colective  
Articolul 37. Modul de elaborare a proiectului si de incheiere a conventiei colective  
Articolul 38. Actiunea conventiei colective  
Articolul 39. Modificarea si completarea conventiei colective  
Articolul 40. Abrogat 
Articolul 41. Controlul asupra indeplinirii contractului colectiv de munca si a conventiei colective  
   

Capitolul VI  
PARTICIPAREA SALARIATILOR LA ADMINISTRAREA UNITATII  

Articolul 42. Dreptul salariatilor la administrarea unitatii si formele de participare  
Articolul 421. Informarea si consultarea salariatilor  
   

Capitolul VII  
RASPUNDEREA PARTILOR PARTENERIATULUI SOCIAL  

Articolul 43. Raspunderea pentru eschivarea de a participa la negocierile colective si pentru refuzul de 
a prezenta informatia necesara desfasurarii negocierilor colective si exercitarii controlului asupra 
executarii contractului colectiv de munca si a conventiei colective  

Articolul 44. Raspunderea pentru incalcarea sau neexecutarea contractului colectiv de munca ori a 
conventiei colective  

   
TITLUL III  

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA  
   

Capitolul I  
DISPOZITII GENERALE  

Articolul 45. Notiunea de contract individual de munca  
Articolul 46. Partile contractului individual de munca  
Articolul 47. Garantii la angajare  
Articolul 48. Informarea privind conditiile de activitate 
Articolul 49. Continutul contractului individual de munca  
Articolul 50. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulata in contractul individual 

de munca  



Articolul 51. Clauze specifice ale contractului individual de munca  
Articolul 52. Clauza de mobilitate  
Articolul 53. Clauza de confidentialitate  
Articolul 54. Durata contractului individual de munca  
Articolul 55. Contractul individual de munca pe durata determinata  
Articolul 551. Garantii pentru salariatii angajati pe o durata determinata  
  

Capitolul II  
INCHEIEREA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI  

INDIVIDUAL DE MUNCA  
Articolul 56. Incheierea contractului individual de munca  
Articolul 57. Documentele care se prezinta la incheierea contractului individual de munca  
Articolul 58. Forma si inceputul actiunii contractului individual de munca  
Articolul 59. Abrogat 
Articolul 60. Perioada de proba  
Articolul 61. Perioada de proba a salariatilor angajati in baza contractului individual de munca pe durata 

determinata  
Articolul 62. Interzicerea aplicarii perioadei de proba  
Articolul 63. Rezultatul perioadei de proba  
Articolul 64. Abrogat 
Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare  
Articolul 66. Carnetul de munca  
Articolul 67. Certificatul cu privire la munca si salariu  
   

Capitolul III  
MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  

Articolul 68. Modificarea contractului individual de munca  
Articolul 69. Schimbarea temporara a locului de munca  
Articolul 70. Trimiterea in deplasare in interes de serviciu  
Articolul 71. Detasarea  
Articolul 72. Salarizarea in caz de detasare  
Articolul 73. Schimbarea temporara a locului si specificului muncii  
Articolul 74. Transferul la o alta munca 
   

Capitolul IV  
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  

Articolul 75. Notiuni generale  
Articolul 76. Suspendarea contractului individual de munca in circumstante ce nu depind de vointa 

partilor  
Articolul 77. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor  
Articolul 78. Suspendarea contractului individual de munca la initiativa uneia dintre parti  
Articolul 79. Modul de solutionare a litigiilor legate de suspendarea contractului individual de munca  
Articolul 80. Somajul tehnic  
Articolul 801. Stationarea  
   

Capitolul V  
INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  

Articolul 81. Temeiurile incetarii contractului individual de munca  
Articolul 82. Incetarea contractului individual de munca in circumstante ce nu depind de vointa partilor  
Articolul 821. Incetarea contractului individual de munca prin acordul scris a partilor 
Articolul 83. Incetarea contractului individual de munca pe durata determinata  
Articolul 84. Nulitatea contractului individual de munca  
Articolul 85. Demisia  
Articolul 86. Concedierea  



Articolul 87. Interzicerea concedierii fara acordul organului sindical  
Articolul 88. Procedura de concediere in cazul lichidarii unitatii, reducerii numarului sau a statelor de 

personal  
Articolul 881. Procedura de concediere in legatura cu transferarea la o alta unitate  
Articolul 89. Restabilirea la locul de munca  
Articolul 90. Raspunderea angajatorului pentru transferul sau eliberarea nelegitima din serviciu  
   

Capitolul VI  
PROTECTIA DATELOR PERSONALE ALE SALARIATULUI  

Articolul 91. Cerintele generale privind prelucrarea datelor personale ale salariatului si garantiile 
referitoare la protectia lor  

Articolul 92. Transmiterea datelor personale ale salariatului  
Articolul 93. Drepturile salariatului privind asigurarea protectiei datelor sale personale care se pastreaza 

la angajator  
Articolul 94. Raspunderea pentru incalcarea normelor privind obtinerea, pastrarea, prelucrarea si 

protectia datelor personale ale salariatului  
   

TITLUL IV  
TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA  

   
Capitolul I  

TIMPUL DE MUNCA  
Articolul 95. Notiunea de timp de munca. Durata normala a timpului de munca  
Articolul 96. Durata redusa a timpului de munca  
Articolul 97. Timpul de munca partial (munca pe fractiune de norma)  
Articolul 971. Garantii pentru salariatii cu timp de munca partial  
Articolul 98. Repartizarea timpului de munca in cadrul saptaminii  
Articolul 99. Evidenta globala a timpului de munca  
Articolul 100. Durata zilnica a timpului de munca  
Articolul 101. Munca in schimburi  
Articolul 102. Durata muncii in ajunul zilelor de sarbatoare nelucratoare  
Articolul 103. Munca de noapte  
Articolul 104. Munca suplimentara  
Articolul 105. Limitarea muncii suplimentare  
Articolul 106. Evidenta timpului de munca  
   

Capitolul II  
TIMPUL DE ODIHNA  

Articolul 107. Pauza de masa si repausul zilnic  
Articolul 108. Pauzele pentru alimentarea copilului  
Articolul 109. Repausul saptaminal  
Articolul 110. Munca in zilele de repaus  
Articolul 111. Zilele de sarbatoare nelucratoare  
   

Capitolul III  
CONCEDIILE ANUALE  

Articolul 112. Concediul de odihna anual  
Articolul 113. Durata concediului de odihna anual  
Articolul 114. Calcularea vechimii in munca care da dreptul la concediu de odihna anual  
Articolul 115. Modul de acordare a concediului de odihna anual  
Articolul 116. Programarea concediilor de odihna anuale  
Articolul 117. Indemnizatia de concediu  
Articolul 118. Acordarea anuala a concediului de odihna. Cazurile exceptionale de aminare a acestuia  
Articolul 119. Compensarea concediilor de odihna anuale nefolosite  
Articolul 120. Concediul neplatit  



Articolul 121. Concediile de odihna anuale suplimentare 
Articolul 122. Rechemarea din concediu  

Capitolul IV  
CONCEDII SOCIALE 

Articolul 123. Concediul medical 
Articolul 124. Concediul de maternitate si concediul partial platit pentru ingrijirea copilului 
Articolul 1241. Concediul paternal  
Articolul 125. Alipirea concediului de odihna anual la concediul de maternitate si la concediul pentru 

ingrijirea copilului 
Articolul 126. Concediul suplimentar neplatit pentru ingrijirea copilului in virsta de la 3 la 6 ani  
Articolul 127. Concediile pentru salariatii care au adoptat copii nou-nascuti sau i-au luat sub tutela 

TITLUL V  
SALARIZAREA SI NORMAREA MUNCII 

Capitolul I  
DISPOZITII GENERALE 

Articolul 128. Salariul 
Articolul 129. Garantiile de stat in domeniul salarizarii  
Articolul 130. Structura salariului, conditiile si sistemele de salarizare 

Capitolul II  
SALARIUL MINIM GARANTAT 

Articolul 131. Salariul minim 
Articolul 132. Modul de stabilire si de reexaminare a salariului minim 
Articolul 133. Sporirea nivelului continutului real al salariului  
Articolul 134. Cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real  

Capitolul III 
MODUL DE STABILIRE SI PLATA A SALARIULUI  

Articolul 135. Modul de stabilire a salariilor  
Articolul 136. Sistemul tarifar de salarizare  
Articolul 1361. Sisteme netarifare de salarizare  
Articolul 137. Platile de stimulare  
Articolul 138. Recompensa in baza rezultatelor activitatii anuale  
Articolul 139. Retribuirea muncii prestate in conditii nefavorabile  
Articolul 140. Introducerea noilor conditii de retribuire a muncii si modificarea celor existente  
Articolul 141. Formele de plata a salariului  
Articolul 142. Termenele, periodicitatea si locul de plata a salariului  
Articolul 143. Termenele de efectuare a achitarilor in caz de incetare a contractului individual de munca 
Articolul 144. Plata prioritara a salariului  
Articolul 145. Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului  
Articolul 146. Raspunderea pentru neachitarea la timp a salariului  
Articolul 147. Interzicerea limitarii salariatului in dispunerea libera de mijloacele cistigate  
Articolul 148. Retinerile din salariu  
Articolul 149. Limitarea cuantumului retinerilor din salariu  
Articolul 150. Interzicerea retinerilor din unele plati ce i se cuvin salariatului  
Articolul 151. Raspunderea pentru retinerea eliberarii carnetului de munca  

Capitolul IV 
SALARIZAREA PENTRU CONDITII SPECIALE DE MUNCA  

Articolul 152. Retribuirea muncii salariatilor in virsta de pina la 18 ani si a altor categorii de salariati cu 
durata redusa a muncii zilnice 

Articolul 153. Retribuirea muncii in caz de efectuare a lucrarilor de diversa calificare 



Articolul 154. Salarizarea instructorilor si ucenicilor  
Articolul 155. Salarizarea cumularzilor  
Articolul 156. Retribuirea muncii in caz de cumulare a profesiilor (functiilor) si de indeplinire a 

obligatiilor de munca ale salariatilor temporar absenti  
Articolul 157. Retribuirea muncii suplimentare  
Articolul 158. Compensatia pentru munca prestata in zilele de repaus si in cele de sarbatoare 

nelucratoare  
Articolul 159. Retribuirea muncii de noapte  
Articolul 160. Dreptul angajatorului la stabilirea unor plati de stimulare si de compensare  
Articolul 161. Modul de retribuire a muncii in caz de neindeplinire a normelor de productie  
Articolul 162. Modul de retribuire a muncii in caz de producere a rebutului  
Articolul 163. Modul de retribuire a muncii in caz de insusire a unor noi procese de productie  
Articolul 164. Mentinerea salariului in caz de transfer la o alta munca permanenta cu retributie mai mica 
Articolul 165. Salariul mediu  
Articolul 1651. Ajutorul material 
   

Capitolul V  
NORMAREA MUNCII  

Articolul 166. Garantii in domeniul normarii muncii  
Articolul 167. Normele de munca  
Articolul 168. Elaborarea, aprobarea, inlocuirea si revizuirea normelor unice si a normelor-tip de munca  
Articolul 169. Introducerea, inlocuirea si revizuirea normelor de munca  
Articolul 170. Stabilirea tarifelor de retribuire a muncii in acord  
Articolul 171. Asigurarea conditiilor normale de munca pentru indeplinirea normelor de productie (de 

deservire)  
   

TITLUL VI  
GARANTII SI COMPENSATII  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 172. Notiunile de garantie si de compensatie  
Articolul 173. Cazurile de acordare a garantiilor si compensatiilor  
   

Capitolul II  
GARANTII SI COMPENSATII IN CAZ DE DEPLASARE IN INTERES  
DE SERVICIU SI DE TRANSFERARE INTR-O ALTA LOCALITATE  

Articolul 174. Deplasarea in interes de serviciu  
Articolul 175. Garantii in caz de deplasare in interes de serviciu  
Articolul 176. Compensarea cheltuielilor legate de deplasarea in interes de serviciu  
Articolul 177. Compensarea cheltuielilor in caz de transferare la munca intr-o alta localitate  
   

Capitolul III  
GARANTII SI COMPENSATII PENTRU SALARIATII  

CARE IMBINA MUNCA CU STUDIILE  
Articolul 178. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in institutiile 

de invatamint superior si mediu de specialitate  
Articolul 179. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in invatamintul 

postuniversitar specializat  
Articolul 180. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in institutiile 

de invatamint secundar profesional  
Articolul 181. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in institutiile 

de invatamint secundar general  
Articolul 182. Modul de acordare a garantiilor si compensatiilor salariatilor care imbina munca cu 

studiile  
   



Capitolul IV  
GARANTIILE SI COMPENSATIILE ACORDATE SALARIATILOR IN LEGATURA  

CU INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  
Articolul 183. Dreptul preferential la mentinerea la lucru in cazul reducerii numarului sau a statelor de 

personal  
Articolul 184. Garantii in caz de incetare a contractului individual de munca  
Articolul 185. Garantii in cazul incetarii contractului individual de munca in legatura cu schimbarea 

proprietarului unitatii  
Articolul 186. Indemnizatia de eliberare din serviciu  
   

Capitolul V  
ALTE GARANTII SI COMPENSATII  

Articolul 187. Garantii acordate salariatilor alesi in functii elective  
Articolul 188. Garantii pentru perioada indeplinirii obligatiilor de stat sau obstesti  
Articolul 189. Garantii si compensatii acordate salariatilor chemati sa indeplineasca serviciul militar in 

termen, serviciul militar cu termen redus, serviciul civil, precum si salariatilor chemati la 
cantonamentele militare  

Articolul 190. Garantii acordate salariatilor donatori de singe  
Articolul 191. Garantiile si compensatiile acordate salariatilor inventatori si rationalizatori  
Articolul 192. Compensatii pentru uzura bunurilor care apartin salariatilor  
Articolul 193. Garantiile acordate salariatilor obligati sa treaca controalele (examenele) medicale  
Articolul 194. Garantii in legatura cu concediul medical  
Articolul 195. Garantii si compensatii acordate salariatilor care urmeaza la initiativa angajatorului cursul 

de formare profesionala  
Articolul 196. Garantii si compensatii in cazul unor accidente de munca si boli profesionale  
Articolul 197. Garantii in domeniul asigurarilor sociale de stat  
Articolul 1971. Garantii in caz de reorganizare a unitatii, schimbare a tipului de proprietate sau a 

proprietarului acesteia  
   

TITLUL VII  
REGULAMENTUL INTERN AL UNITATII. DISCIPLINA MUNCII  

   
Capitolul I  

REGULAMENTUL INTERN  
Articolul 198. Dispozitii generale  
Articolul 199. Continutul regulamentului intern al unitatii  
Articolul 200. Statutele si regulamentele disciplinare  
   

Capitolul II  
DISCIPLINA MUNCII  

Articolul 201. Disciplina muncii  
Articolul 202. Asigurarea disciplinei de munca  
Articolul 203. Stimulari pentru succese in munca  
Articolul 204. Modul de aplicare a stimularilor  
Articolul 205. Avantajele si inlesnirile acordate salariatilor care isi indeplinesc constiincios si eficient 

obligatiile de munca  
Articolul 206. Sanctiuni disciplinare  
Articolul 207. Organele abilitate cu aplicarea sanctiunilor disciplinare  
Articolul 208. Modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare  
Articolul 209. Termenele de aplicare a sanctiunilor disciplinare  
Articolul 210. Aplicarea sanctiunii disciplinare  
Articolul 211. Termenul de validitate si efectele sanctiunilor disciplinare  
   

TITLUL VIII  
FORMAREA PROFESIONALA  

   



Capitolul I  
DISPOZITII GENERALE  

Articolul 212. Notiuni principale  
Articolul 213. Drepturile si obligatiile angajatorului in domeniul formarii profesionale  
Articolul 214. Drepturile si obligatiile salariatilor in domeniul formarii profesionale  
   

Capitolul II  
CONTRACTUL DE CALIFICARE PROFESIONALA  

Articolul 215. Contractul de calificare profesionala  
   

Capitolul III  
CONTRACTUL DE UCENICIE SI CONTRACTUL  

DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA  
Articolul 216. Contractul de ucenicie si contractul de formare profesionala continua  
Articolul 217. Continutul contractului de ucenicie si al contractului de formare profesionala continua  
Articolul 218. Durata uceniciei si a formarii profesionale continue  
Articolul 219. Aplicarea legislatiei muncii pe durata uceniciei si a formarii profesionale continue  
Articolul 220. Incetarea contractului de formare profesionala continua  
Articolul 221. Incetarea (desfacerea) contractului de ucenicie  
   

TITLUL IX  
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 222. Politica statului in domeniul securitatii si sanatatii in munca  
Articolul 223. Coordonarea securitatii si sanatatii in munca  
  

Capitolul II  
ORGANIZAREA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA. ASIGURAREA DREPTULUI 

SALARIATILOR  
LA O MUNCA CARE SA CORESPUNDA CERINTELOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  

Articolul 224. Organizarea securitatii si sanatatii in munca  
Articolul 225. Asigurarea dreptului salariatilor la o munca care sa corespunda cerintelor de securitate si 

sanatate in munca  
   

TITLUL X  
PARTICULARITATILE DE REGLEMENTARE  
A MUNCII UNOR CATEGORII DE SALARIATI  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 245. Particularitatile de reglementare a muncii  
Articolul 246. Categoriile de salariati carora li se aplica particularitatile de reglementare a muncii  
   

Capitolul II  
MUNCA FEMEILOR, A PERSOANELOR CU  

OBLIGATII FAMILIALE SI A ALTOR PERSOANE  
Articolul 247. Garantii la angajare pentru femeile gravide si persoanele cu copii in virsta de pina la 6 

ani  
Articolul 248. Lucrarile la care este interzisa utilizarea muncii unor categorii de femei 
Articolul 249. Limitarea trimiterii in deplasare  
Articolul 250. Transferul la o alta munca al unor categorii de femei 
Articolul 251. Interzicerea concedierii femeilor gravide si a salariatilor care ingrijesc copii in virsta de 

pina la 6 ani  
Articolul 252. Garantii pentru persoanele care ingrijesc copii lipsiti de grija materna  
Articolul 2521. Garantii pentru persoanele care educa un copil cu dizabilitati  



   
Capitolul III  

MUNCA PERSOANELOR IN VIRSTA DE PINA LA 18 ANI  
Articolul 253. Examenele medicale ale salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
Articolul 254. Norma de munca a salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
Articolul 255. Lucrarile la care este interzisa utilizarea muncii persoanelor in virsta de pina la 18 ani  
Articolul 256. Interzicerea trimiterii in deplasare a salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
Articolul 257. Garantii suplimentare la concedierea salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
   

Capitolul IV  
MUNCA CONDUCATORILOR DE UNITATI SI  
A MEMBRILOR ORGANELOR COLEGIALE  

Articolul 258. Dispozitii generale  
Articolul 259. Baza juridica de reglementare a muncii conducatorului unitatii  
Articolul 260. Incheierea contractului individual de munca cu conducatorul unitatii  
Articolul 261. Munca prin cumul a conducatorului unitatii de stat, inclusiv municipale, sau al unitatii 

cu capital majoritar de stat 
Articolul 262. Raspunderea materiala a conducatorului unitatii  
Articolul 263. Temeiuri suplimentare pentru incetarea contractului individual de munca incheiat cu 

conducatorul unitatii  
Articolul 264. Compensatia in legatura cu incetarea contractului individual de munca incheiat cu 

conducatorul unitatii  
Articolul 265. Demisia conducatorului unitatii  
Articolul 266. Alte particularitati de reglementare a muncii conducatorilor unitatilor si a membrilor 

organelor colegiale  
   

Capitolul V  
MUNCA PRIN CUMUL  

Articolul 267. Dispozitii generale  
Articolul 268. Particularitatile muncii prin cumul a unor categorii de salariati  
Articolul 269. Limitarea muncii prin cumul  
Articolul 270. Documentele care se prezinta la incheierea contractului individual de munca prin cumul  
Articolul 271. Durata timpului de munca si a timpului de odihna la locul de munca prin cumul  
Articolul 272. Concediul de odihna anual al salariatilor care presteaza munca prin cumul  
Articolul 273. Temeiurile suplimentare de incetare a contractului individual de munca cu salariatii care 

presteaza munca prin cumul  
Articolul 274. Indemnizatia de eliberare din serviciu a salariatului angajat prin cumul  
   

Capitolul VI  
MUNCA SALARIATILOR CU CONTRACT INDIVIDUAL  

DE MUNCA PE UN TERMEN DE PINA LA 2 LUNI  
Articolul 275. Incheierea contractului individual de munca pe un termen de pina la 2 luni  
Articolul 276. Atragerea la munca in zilele de repaus si de sarbatoare nelucratoare  
Articolul 277. Indemnizatia de concediu  
Articolul 278. Incetarea contractului individual de munca  
   

Capitolul VII  
MUNCA SALARIATILOR ANGAJATI LA LUCRARI SEZONIERE  

Articolul 279. Lucrarile sezoniere  
Articolul 280. Conditiile de incheiere a contractului individual de munca cu salariatii angajati la lucrari 

sezoniere  
Articolul 281. Indemnizatia de concediu  
Articolul 282. Incetarea contractului individual de munca cu salariatii angajati la lucrari sezoniere  
   

Capitolul VIII  
MUNCA SALARIATILOR CARE LUCREAZA LA ANGAJATORI PERSOANE FIZICE  



Articolul 283. Particularitatile contractului individual de munca incheiat intre salariat si angajatorul 
persoana fizica  

Articolul 284. Termenul contractului individual de munca  
Articolul 285. Regimul de munca si de odihna  
Articolul 286. Modificarea clauzelor contractului individual de munca  
Articolul 287. Incetarea contractului individual de munca  
Articolul 288. Solutionarea litigiilor individuale de munca  
Articolul 289. Documentele ce confirma munca la angajatorul persoana fizica  
   

Capitolul IX  
MUNCA LA DOMICILIU  

Articolul 290. Salariatii cu munca la domiciliu  
Articolul 291. Conditiile in care se admite munca la domiciliu  
Articolul 292. Incetarea contractului individual de munca incheiat cu salariatii cu munca la domiciliu  
   

Capitolul X  
MUNCA SALARIATILOR DIN TRANSPORTURI  

Articolul 293. Angajarea la o munca legata nemijlocit de circulatia mijloacelor de transport  
Articolul 294. Regimul de munca si de odihna al salariatilor a caror munca este legata nemijlocit de 

circulatia mijloacelor de transport  
Articolul 295. Drepturile si obligatiile salariatilor a caror munca este legata nemijlocit de circulatia 

mijloacelor de transport  
   

Capitolul XI  
MUNCA SALARIATILOR DIN INVATAMINT SI DIN  

ORGANIZATIILE DIN SFERA STIINTEI SI INOVARII  
Articolul 296. Dreptul de a practica activitate pedagogica (didactica)  
Articolul 297. Incheierea contractului individual de munca cu cadrele stiintifice si didactice din 

institutiile de invatamint superior  
Articolul 298. Durata timpului de munca pentru cadrele didactice  
Articolul 299. Concediul de odihna anual prelungit  
Articolul 300. Concediul de lunga durata al cadrelor didactice si al cadrelor din organizatiile din sfera 

stiintei si inovarii  
Articolul 301. Temeiuri suplimentare de incetare a contractului individual de munca incheiat cu cadrele 

didactice si cu cadrele din organizatiile din sfera stiintei si inovarii  
   

Capitolul XII  
MUNCA SALARIATILOR DIN CADRUL MISIUNILOR DIPLOMATICE  

SI AL OFICIILOR CONSULARE ALE REPUBLICII MOLDOVA  
Articolul 302. Particularitatile activitatii in cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare ale 

Republicii Moldova  
Articolul 303. Conditiile de munca ale salariatilor detasati la misiunile diplomatice si oficiile consulare 

ale Republicii Moldova  
Articolul 304. Garantiile si compensatiile acordate salariatilor detasati la misiunile diplomatice si 

oficiile consulare ale Republicii Moldova  
Articolul 305. Incetarea activitatii in misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Republicii Moldova  
   

Capitolul XIII  
MUNCA SALARIATILOR DIN ASOCIATIILE RELIGIOASE  

Articolul 306. Partile contractului individual de munca incheiat cu asociatiile religioase  
Articolul 307. Reglementarile interioare ale asociatiei religioase  
Articolul 308. Particularitatile incheierii si modificarii contractului individual de munca cu asociatia 

religioasa  
Articolul 309. Regimul de munca al salariatilor din asociatiile religioase  
Articolul 310. Temeiurile suplimentare de incetare a contractului individual de munca incheiat cu 

asociatia religioasa  



Articolul 311. Solutionarea litigiilor individuale de munca  
   

Capitolul XIV  
MUNCA SALARIATILOR ANGAJATI IN BAZA UNUI CONTRACT  

INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU PERIOADA  
INDEPLINIRII UNEI ANUMITE LUCRARI  

Articolul 312. Contractul individual de munca pentru perioada indeplinirii unei anumite lucrari  
Articolul 313. Continutul contractului individual de munca pentru perioada indeplinirii unei anumite 

lucrari  
Articolul 314. Timpul de munca si timpul de odihna  
Articolul 315. Receptionarea lucrarii si incetarea contractului individual de munca pentru perioada 

indeplinirii unei anumite lucrari  
Articolul 316. Incetarea inainte de termen a contractului individual de munca pentru perioada 

indeplinirii unei anumite lucrari  
   

Capitolul XV  
MUNCA IN TURA CONTINUA  

Articolul 317. Dispozitii generale  
Articolul 318. Limitarea muncii in tura continua  
Articolul 319. Durata turei continue  
Articolul 320. Evidenta timpului de munca in tura continua  
Articolul 321. Regimul de munca si de odihna in cadrul turei continue  
Articolul 322. Garantii si compensatii acordate salariatilor care presteaza munca in tura continua  
   

Capitolul XVI  
MUNCA ALTOR CATEGORII DE SALARIATI  

Articolul 323. Munca salariatilor din unitatile militare, institutiile si organizatiile Fortelor Armate ale 
Republicii Moldova si din autoritatile publice in care legea prevede indeplinirea serviciului 
militar sau special, precum si munca persoanelor care executa serviciul civil  

Articolul 324. Munca personalului medico-sanitar  
Articolul 325. Munca sportivilor profesionisti, a salariatilor mijloacelor de informare in masa, ai 

teatrelor, circurilor, organizatiilor cinematografice, teatrale si concertistice, munca altor 
persoane care participa la crearea si/sau interpretarea operelor de arta  

Articolul 326. Munca in cadrul gospodariilor taranesti (de fermier)  
   

TITLUL XI  
RASPUNDEREA MATERIALA  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 327. Obligatia uneia dintre partile contractului individual de munca de a repara prejudiciul 

cauzat celeilalte parti  
Articolul 328. Repararea prejudiciului material de catre partile contractului individual de munca  
   

Capitolul II  
REPARAREA PREJUDICIULUI DE CATRE ANGAJATOR  

Articolul 329. Repararea prejudiciului material si a celui moral cauzat salariatului  
Articolul 330. Obligatia angajatorului de a repara prejudiciul cauzat persoanei ca rezultat al privarii 

ilegale de posibilitatea de a munci  
Articolul 331. Raspunderea materiala a angajatorului pentru prejudiciul cauzat salariatului  
Articolul 332. Modul de examinare a litigiilor privind repararea prejudiciului material si celui moral 

cauzate salariatului  
   

Capitolul III  
RASPUNDEREA MATERIALA A SALARIATULUI  

Articolul 333. Raspunderea materiala a salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului  
Articolul 334. Circumstantele ce exclud raspunderea materiala a salariatului  



Articolul 335. Dreptul angajatorului de a renunta la repararea de catre salariat a prejudiciului material  
Articolul 336. Limitele raspunderii materiale a salariatului  
Articolul 337. Raspunderea materiala deplina a salariatului  
Articolul 338. Cazurile de raspundere materiala deplina a salariatului  
Articolul 339. Contractul cu privire la raspunderea materiala deplina a salariatului  
Articolul 340. Raspunderea materiala colectiva (de brigada)  
Articolul 341. Determinarea marimii prejudiciului  
Articolul 342. Obligatia angajatorului de a stabili marimea prejudiciului material si cauzele aparitiei lui  
Articolul 343. Repararea benevola a prejudiciului material de catre salariat  
Articolul 344. Modul de reparare a prejudiciului material  
Articolul 345. Repararea prejudiciului material cauzat unitatii din vina conducatorului ei  
Articolul 346. Micsorarea marimii prejudiciului material ce urmeaza a fi reparat de salariat  
Articolul 347. Limitarea cuantumului retinerilor din salariu la repararea prejudiciului material  
   

TITLUL XII  
JURISDICTIA MUNCII  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 348. Obiectul jurisdictiei muncii  
Articolul 349. Partile litigiilor individuale de munca si partile conflictelor colective de munca  
Articolul 350. Principiile jurisdictiei muncii  
Articolul 351. Organele de jurisdictie a muncii  
Articolul 352. Examinarea litigiilor individuale de munca si a conflictelor colective de munca  
Articolul 353. Scutirea salariatilor si a reprezentantilor acestora de plata cheltuielilor judiciare  
   

Capitolul II  
JURISDICTIA INDIVIDUALA  

Articolul 354. Litigiile individuale de munca  
Articolul 355. Examinarea cererii privind solutionarea litigiului individual de munca  
Articolul 356. Executarea hotaririlor privind solutionarea litigiilor individuale de munca  
   

Capitolul III  
SOLUTIONAREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCA  

Articolul 357. Notiuni generale  
Articolul 358. Inaintarea revendicarilor  
Articolul 359. Procedura de conciliere  
Articolul 360. Solutionarea conflictelor colective de munca in instanta de judecata  
Articolul 361. Constatarea nulitatii contractului colectiv de munca sau a conventiei colective si a 

legalitatii grevei  
   

Capitolul IV  
GREVA  

Articolul 362. Declararea grevei  
Articolul 363. Organizarea grevei la nivel de unitate  
Articolul 364. Organizarea grevei la nivel teritorial  
Articolul 365. Organizarea grevei la nivel de ramura  
Articolul 366. Organizarea grevei la nivel national  
Articolul 367. Locul desfasurarii grevei  
Articolul 368. Suspendarea grevei  
Articolul 369. Limitarea participarii la greva  
Articolul 370. Raspunderea pentru organizarea grevei ilegale  
   

TITLUL XIII  
SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL ASUPRA  



RESPECTARII LEGISLATIEI MUNCII  
   

Capitolul I  
ORGANELE DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL  

Articolul 371. Organele de supraveghere si control asupra respectarii legislatiei muncii si a altor acte 
normative ce contin norme ale dreptului muncii  

   
Capitolul II  

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL DE STAT  
Articolul 372. Inspectoratul de Stat al Muncii 
Articolul 373. Abrogat 
Articolul 374. Abrogat 
Articolul 375. Abrogat 
Articolul 376. Abrogat 
Articolul 377. Abrogat 
Articolul 378. Abrogat 
Articolul 379. Abrogat 
Articolul 380. Abrogat 
Articolul 381. Abrogat 
Articolul 382. Abrogat 
Articolul 383. Supravegherea energetica de stat  
Articolul 384. Supravegherea sanitaro-epidemiologica de stat  
Articolul 385. Supravegherea si controlul de stat asupra activitatilor nucleare si radiologice  
   

Capitolul III  
DREPTURILE ORGANELOR SINDICALE LA EFECTUAREA CONTROLULUI ASUPRA  

RESPECTARII LEGISLATIEI MUNCII SI GARANTIILE ACTIVITATII LOR  
Articolul 386. Drepturile organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectarii legislatiei 

muncii  
Articolul 387. Garantii pentru persoanele alese in organele sindicale si neeliberate de la locul de munca 

de baza  
Articolul 388. Garantii pentru persoanele alese in organele sindicale si eliberate de la locul de munca 

de baza  
Articolul 389. Apararea drepturilor si intereselor de munca, profesionale, economice si sociale ale 

salariatilor de catre sindicate  
Articolul 390. Asigurarea conditiilor pentru activitatea organului sindical din unitate  
   

TITLUL XIV  
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE  

Articolul 391 Intrarea in vigoarea si abrogarea unor acte  
Articolul 392 Indatoriri  
   
  
   

Nota: In cuprinsul codului, sintagma “Inspectia Muncii” se substituie cu sintagma “Inspectoratul de Stat al 
Muncii” conform Legii nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013  

Nota: In cuprinsul codului, sintagmele “protectia si igiena muncii” si “protectia muncii” se inlocuiesc cu 
sintagma “securitatea si sanatatea in munca” conform Legii nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 
03.02.2012  

Nota: In cuprinsul codului sintagma “Ministerul Economiei si Comertului” se substituie prin sintagma 
“Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei” conform Legii nr.109 din 04.06.2010, in vigoare 
30.07.2010  

Nota: In cuprinsul codului sintagma “Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale” se inlocuieste cu sintagma 
“Ministerul Sanatatii”, iar sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale” – cu sintagma “Serviciul 
Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” conform Legii nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 
01.07.2008  

lex:LPLP20130614139
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Nota: In cuprinsul codului sintagma “Ministerul Muncii si Protectiei Sociale” se substituie prin sintagma 
“Ministerul Economiei si Comertului”, sintagma “Ministerul Sanatatii” – prin sintagma “Ministerul 
Sanatatii si Protectiei Sociale”, sintagma “Ministerul Afacerilor Externe” – prin sintagma “Ministerul 
Afacerilor Externe si Integrarii Europene”, sintagma “Departamentul Standardizare si Metrologie” – 
prin sintagma “Serviciul Standardizare si Metrologie”, sintagma “Departamentul Trupelor de 
Graniceri” – prin sintagma “Serviciul Graniceri” conform Legii nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 
02.06.2006  
  
Parlamentul adopta prezentul cod.  
   

TITLUL I  
DISPOZITII GENERALE  

   
Capitolul I  

DISPOZITII INTRODUCTIVE  
Articolul 1. Notiuni principale  
In sensul prezentului cod, se definesc urmatoarele notiuni:  
unitate – intreprindere, institutie sau organizatie cu statut de persoana juridica, indiferent de 

tipul de proprietate, de forma juridica de organizare si de subordonarea departamentala sau 
apartenenta ramurala;  

angajator – persoana juridica (unitate) sau persoana fizica care angajeaza salariati in baza 
de contract individual de munca incheiat conform prevederilor prezentului cod;  

cedent – persoana fizica sau juridica care, in procesul reorganizarii unitatii, schimbarii 
tipului de proprietate sau al proprietarului acesteia, implicind schimbarea angajatorului, isi pierde 
calitatea de angajator in raport cu unitatea sau cu o parte a acesteia; 

cesionar – persoana fizica sau juridica care, in procesul reorganizarii unitatii, schimbarii 
tipului de proprietate sau al proprietarului acesteia, implicind schimbarea angajatorului, dobindeste 
calitatea de angajator in raport cu unitatea sau cu o parte a acesteia; 

salariat – persoana fizica (barbat sau femeie) care presteaza o munca conform unei anumite 
specialitati, calificari sau intr-o anumita functie, in schimbul unui salariu, in baza contractului 
individual de munca;  

reprezentanti ai salariatilor – organ sindical ce activeaza, de regula, in cadrul unitatii in 
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele sindicatelor, iar in lipsa acestuia – alti 
reprezentanti alesi de salariatii unitatii in modul stabilit de prezentul cod (art.21);  

femeie gravida – orice femeie care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice 
de graviditate si anexeaza un certificat medical eliberat de medicul de familie sau de medicul 
specialist, care atesta aceasta stare; 

femeie care a nascut de curind – orice femeie care si-a reluat activitatea de munca dupa 
expirarea concediului postnatal si solicita angajatorului, in scris, masurile de protectie prevazute 
de lege, anexind un certificat medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tirziu de 6 luni de 
la data la care a nascut; 

femeie care alapteaza – orice femeie care, la reluarea activitatii de munca dupa folosirea 
concediului postnatal, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul, in scris, despre aceasta; 

tinar specialist – absolvent al institutiei de invatamint superior, mediu de specialitate sau 
secundar profesional in primii trei ani dupa absolvirea acesteia;  

hartuire sexuala – orice forma de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natura 
sexuala, care lezeaza demnitatea persoanei ori creeaza o atmosfera neplacuta, ostila, degradanta, 
umilitoare sau insultatoare;  

demnitate in munca – climat psihoemotional confortabil in raporturile de munca ce exclude 
orice forma de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariati 
care poate aduce atingere integritatii morale si psihice a salariatului.  

[Art.1 completat prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.1 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   

lex:LPLP200602098
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Articolul 2. Reglementarea raporturilor de munca si a altor raporturi legate nemijlocit de 
acestea  

(1) Prezentul cod reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, 
controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, jurisdictia muncii, precum 
si alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de munca.  

(2) Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi organice si prin 
alte acte normative.  

(3) In cazul in care instanta de judecata stabileste ca, printr-un contract civil, se 
reglementeaza de fapt raporturile de munca dintre salariat si angajator, acestor raporturi li se aplica 
prevederile legislatiei muncii.  

   
Articolul 3. Domeniul de aplicare a codului  
Dispozitiile prezentului cod se aplica:  
a) salariatilor cetateni ai Republicii Moldova, incadrati in baza unui contract individual de 

munca, inclusiv celor cu contract de formare profesionala continua sau de calificare profesionala, 
care presteaza munca in Republica Moldova;  

b) salariatilor cetateni straini sau apatrizi, incadrati in baza unui contract individual de 
munca, care presteaza munca pentru un angajator care isi desfasoara activitatea in Republica 
Moldova;  

c) salariatilor cetateni ai Republicii Moldova care activeaza la misiunile diplomatice ale 
Republicii Moldova de peste hotare;  

d) angajatorilor persoane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt care folosesc 
munca salariata;  

e) salariatilor din aparatul asociatiilor obstesti, religioase, sindicale, patronale, al fundatiilor, 
partidelor si altor organizatii necomerciale care folosesc munca salariata.  

   
Articolul 4. Legislatia muncii si alte acte normative ce contin norme ale dreptului muncii  
Raporturile de munca si alte raporturi legate nemijlocit de acestea sint reglementate de 

Constitutia Republicii Moldova, de prezentul cod, de alte legi, de alte acte normative ce contin 
norme ale dreptului muncii, si anume de:  

a) hotaririle Parlamentului;  
b) decretele Presedintelui Republicii Moldova;  
c) hotaririle si dispozitiile Guvernului;  
d) actele referitoare la munca emise de Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, de 

alte autoritati centrale de specialitate, in limita imputernicirilor delegate de Guvern;  
e) actele autoritatilor publice locale;  
f) actele normative la nivel de unitate;  
g) contractele colective de munca si conventiile colective; precum si  
h) de tratatele, acordurile, conventiile si alte acte internationale la care Republica Moldova 

este parte.  
   

Capitolul II  
PRINCIPII DE BAZA  

Articolul 5. Principiile de baza ale reglementarii raporturilor de munca si a altor raporturi 
legate nemijlocit de acestea  

Principiile de baza ale reglementarii raporturilor de munca si a altor raporturi legate 
nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele dreptului international si din cele ale 
Constitutiei Republicii Moldova, sint urmatoarele:  

a) libertatea muncii, incluzind dreptul la munca liber aleasa sau acceptata, dreptul dispunerii 
de capacitatile sale de munca, dreptul alegerii profesiei si ocupatiei;  

b) interzicerea muncii fortate (obligatorii) si a discriminarii in domeniul raporturilor de 
munca;  
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c) protectia impotriva somajului si acordarea de asistenta la plasarea in cimpul muncii;  
d) asigurarea dreptului fiecarui salariat la conditii echitabile de munca, inclusiv la conditii 

de munca care corespund cerintelor securitatii si sanatatii in munca, si a dreptului la odihna, 
inclusiv la reglementarea timpului de munca, la acordarea concediului anual de odihna, a pauzelor 
de odihna zilnice, a zilelor de repaus si de sarbatoare nelucratoare;  

e) egalitatea in drepturi si in posibilitati a salariatilor;  
f) garantarea dreptului fiecarui salariat la achitarea la timp integrala si echitabila a salariului 

care ar asigura o existenta decenta salariatului si familiei lui;  
g) asigurarea egalitatii salariatilor, fara nici o discriminare, la avansare in serviciu, luindu-

se in considerare productivitatea muncii, calificarea si vechimea in munca in specialitate, precum 
si la formare profesionala, reciclare si perfectionare;  

h) asigurarea dreptului salariatilor si angajatorilor la asociere pentru apararea drepturilor si 
intereselor lor, inclusiv a dreptului salariatilor de a se asocia in sindicate si de a fi membri de 
sindicat si a dreptului angajatorilor de a se asocia in patronate si de a fi membri ai patronatului;  

i) asigurarea dreptului salariatilor de a participa la administrarea unitatii in formele prevazute 
de lege;  

j) imbinarea reglementarii de stat si a reglementarii contractuale a raporturilor de munca si 
a altor raporturi legate nemijlocit de acestea;  

k) obligativitatea repararii integrale de catre angajator a prejudiciului material si a celui 
moral cauzate salariatului in legatura cu indeplinirea obligatiilor de munca;  

l) stabilirea garantiilor de stat pentru asigurarea drepturilor salariatilor si angajatorilor, 
precum si exercitarea controlului asupra respectarii lor;  

m) asigurarea dreptului fiecarui salariat la apararea drepturilor si libertatilor sale de munca, 
inclusiv prin sesizarea organelor de supraveghere si control, a organelor de jurisdictie a muncii;  

n) asigurarea dreptului la solutionarea litigiilor individuale de munca si a conflictelor 
colective de munca, precum si a dreptului la greva, in modul stabilit de prezentul cod si de alte 
acte normative;  

o) obligatia partilor la contractele colective si individuale de munca de a respecta clauzele 
contractuale, inclusiv dreptul angajatorului de a cere de la salariat indeplinirea obligatiilor de 
munca si manifestarea unei atitudini gospodaresti fata de bunurile angajatorului si, respectiv, 
dreptul salariatului de a cere de la angajator indeplinirea obligatiilor fata de salariati, respectarea 
legislatiei muncii si a altor acte ce contin norme ale dreptului muncii;  

p) asigurarea dreptului sindicatelor de a exercita controlul obstesc asupra respectarii 
legislatiei muncii;  

r) asigurarea dreptului salariatilor la apararea onoarei, demnitatii si reputatiei profesionale 
in perioada activitatii de munca;  

s) garantarea dreptului la asigurarea sociala si medicala obligatorie a salariatilor.  
[Art.5 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.5 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 6. Neingradirea dreptului la munca si libertatea muncii  
(1) Libertatea muncii este garantata prin Constitutia Republicii Moldova.  
(2) Orice persoana este libera in alegerea locului de munca, a profesiei, meseriei sau 

activitatii sale.  
(3) Nimeni, pe toata durata vietii sale, nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca 

intr-un anumit loc de munca sau intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea.  
(4) Orice act juridic incheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin.(1), (2) si (3) este nul.  
   
Articolul 7. Interzicerea muncii fortate (obligatorii)  
(1) Munca fortata (obligatorie) este interzisa.  
(2) Prin munca fortata (obligatorie) se intelege orice munca sau serviciu impus unei persoane 

sub amenintare sau fara consimtamintul acesteia.  
(3) Se interzice folosirea sub orice forma a muncii fortate (obligatorii), si anume:  
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a) ca mijloc de influenta politica sau educationala ori in calitate de pedeapsa pentru 
sustinerea sau exprimarea unor opinii politice ori convingeri contrare sistemului politic, social sau 
economic existent;  

b) ca metoda de mobilizare si utilizare a fortei de munca in scopuri economice;  
c) ca mijloc de mentinere a disciplinei de munca;  
d) ca mijloc de pedeapsa pentru participare la greva;  
e) ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenenta sociala, nationala, religioasa sau 

rasiala.  
(4) La munca fortata (obligatorie) se atribuie:  
a) incalcarea termenelor stabilite de plata a salariului sau achitarea partiala a acestuia;  
b) cerinta angajatorului fata de salariat de a-si indeplini obligatiile de munca in lipsa unor 

sisteme de protectie colectiva sau individuala ori in cazul in care indeplinirea lucrarii cerute poate 
pune in pericol viata sau sanatatea salariatului.  

(5) Nu se considera munca fortata (obligatorie):  
a) serviciul militar sau activitatile desfasurate in locul acestuia de cei care, potrivit legii, nu 

indeplinesc serviciul militar obligatoriu;  
b) munca unei persoane condamnate prestata in conditii normale in perioada de detentie sau 

de liberare conditionata de pedeapsa inainte de termen;  
c) prestatiile impuse in situatia creata de calamitati ori de alt pericol, precum si cele care fac 

parte din obligatiile civile normale stabilite de lege.  
   
Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate  
(1) Munca nedeclarata este interzisa.  
(2) Prin munca nedeclarata se intelege orice munca prestata de o persoana fizica pentru si 

sub autoritatea unui angajator fara a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la 
incheierea contractului individual de munca. 

[Art.71 introdus prin Legea nr.169 din 11.07.2012, in vigoare 03.08.2012]  
   
Articolul 8. Interzicerea discriminarii in sfera muncii  
(1) In cadrul raporturilor de munca actioneaza principiul egalitatii in drepturi a tuturor 

salariatilor. Orice discriminare, directa sau indirecta, a salariatului pe criterii de sex, virsta, rasa, 
culoare a pielii, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, domiciliu, dizabilitate, infectare cu 
HIV/SIDA, apartenenta sau activitate sindicala, precum si pe alte criterii nelegate de calitatile sale 
profesionale, este interzisa.  

(2) Nu constituie discriminare stabilirea unor diferentieri, exceptii, preferinte sau drepturi 
ale salariatilor, care sint determinate de cerintele specifice unei munci, stabilite de legislatia in 
vigoare, sau de grija deosebita a statului fata de persoanele care necesita o protectie sociala si 
juridica sporita.  

[Art.8 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.8 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 9. Drepturile si obligatiile de baza ale salariatului  
(1) Salariatul are dreptul:  
a) la incheierea, modificarea, suspendarea si desfacerea contractului individual de munca, in 

modul stabilit de prezentul cod;  
b) la munca, conform clauzelor contractului individual de munca;  
c) la un loc de munca, in conditiile prevazute de standardele de stat privind organizarea, 

securitatea si sanatatea in munca, de contractul colectiv de munca si de conventiile colective;  
d) la achitarea la timp si integrala a salariului, in corespundere cu calificarea sa, cu 

complexitatea, cantitatea si calitatea lucrului efectuat;  
e) la odihna, asigurata prin stabilirea duratei normale a timpului de munca, prin reducerea 

timpului de munca pentru unele profesii si categorii de salariati, prin acordarea zilelor de repaus 
si de sarbatoare nelucratoare, a concediilor anuale platite;  
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f) la informarea deplina si veridica privind conditiile de activitate, anterior angajarii sau 
transferarii intr-o alta functie; 

f1) la informarea si consultarea privind situatia economica a unitatii, securitatea si sanatatea 
in munca si privind alte chestiuni ce tin de functionarea unitatii, in conformitate cu prevederile 
prezentului cod;  

g) la adresare catre angajator, patronate, sindicate, organele administratiei publice centrale 
si locale, organele de jurisdictie a muncii;  

h) la formare profesionala, reciclare si perfectionare, in conformitate cu prezentul cod si cu 
alte acte normative;  

i) la libera asociere in sindicate, inclusiv la constituirea de organizatii sindicale si aderarea 
la acestea pentru apararea drepturilor sale de munca, a libertatilor si intereselor sale legitime;  

j) la participare in administrarea unitatii, in conformitate cu prezentul cod si cu contractul 
colectiv de munca;  

k) la purtare de negocieri colective si incheiere a contractului colectiv de munca si a 
conventiilor colective, prin reprezentantii sai, la informare privind executarea contractelor si 
conventiilor respective;  

l) la aparare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de munca, a libertatilor si 
intereselor sale legitime;  

m) la solutionarea litigiilor individuale de munca si a conflictelor colective de munca, 
inclusiv dreptul la greva, in modul stabilit de prezentul cod si de alte acte normative;  

n) la repararea prejudiciului material si a celui moral cauzat in legatura cu indeplinirea 
obligatiilor de munca, in modul stabilit de prezentul cod si de alte acte normative;  

o) la asigurarea sociala si medicala obligatorie, in modul prevazut de legislatia in vigoare.  
(11) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sint recunoscute prin prezentul cod. Orice 

intelegere prin care se urmareste renuntarea salariatului la drepturile sale de munca sau limitarea 
acestora este nula. 

(2) Salariatul este obligat:  
a) sa-si indeplineasca constiincios obligatiile de munca prevazute de contractul individual 

de munca;  
b) sa indeplineasca normele de munca stabilite;  
c) sa respecte cerintele regulamentului intern al unitatii si sa poarte in permanenta asupra sa 

permisul nominal de acces la locul de munca, acordat de angajator;  
d) sa respecte disciplina muncii;  
d1) sa manifeste un comportament nediscriminatoriu in raport cu ceilalti salariati si cu 

angajatorul;  
d2) sa respecte dreptul la demnitate in munca al celorlalti salariati; 
e) sa respecte cerintele de securitatea si sanatatea in munca;  
f) sa manifeste o atitudine gospodareasca fata de bunurile angajatorului si ale altor salariati;  
g) sa informeze de indata angajatorul sau conducatorul nemijlocit despre orice situatie care 

prezinta pericol pentru viata si sanatatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului 
angajatorului; 

h) sa achite contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii si primele de asigurare 
obligatorie de asistenta medicala in modul stabilit;  

i) sa indeplineasca alte obligatii prevazute de legislatia in vigoare, de contractul colectiv de 
munca si de conventiile colective. 

[Art.9 modificat prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.9 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
[Art.9 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.9 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.9 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 10. Drepturile si obligatiile angajatorului  
(1) Angajatorul are dreptul:  
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a) sa incheie, sa modifice, sa suspende si sa desfaca contractele individuale de munca cu 
salariatii in modul si in conditiile stabilite de prezentul cod si de alte acte normative;  

b) sa ceara salariatilor indeplinirea obligatiilor de munca si manifestarea unei atitudini 
gospodaresti fata de bunurile angajatorului;  

c) sa stimuleze salariatii pentru munca eficienta si constiincioasa;  
d) sa traga salariatii la raspundere disciplinara si materiala in modul stabilit de prezentul cod 

si de alte acte normative;  
   

Nota: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.204-207 din 26.09.2003 pag.6 (in loc de “raspundere 
disciplinara” se va citi “raspundere disciplinara si materiala”)  
   
e) sa emita acte normative la nivel de unitate;  
f) sa creeze patronate pentru reprezentarea si apararea intereselor sale si sa adere la ele.  
(2) Angajatorul este obligat:  
a) sa respecte legile si alte acte normative, clauzele contractului colectiv de munca si ale 

conventiilor colective;  
b) sa respecte clauzele contractelor individuale de munca;  
c) sa aprobe, in prima luna de la inceputul activitatii unitatii, iar in continuare – in prima luna 

a fiecarui an calendaristic, statele de personal ale unitatii si, in termen de 2 luni de la data aprobarii 
acestora, sa prezinte (in forma scrisa sau electronica), cu exceptia autoritatilor publice centrale si 
locale, un exemplar al statelor de personal inspectiei teritoriale de munca in a carui raza de 
competenta este amplasata unitatea;  

d) sa acorde salariatilor munca prevazuta de contractul individual de munca si un permis 
nominal de acces la locul de munca; 

e) sa asigure salariatilor conditiile de munca corespunzatoare cerintelor de securitatea si 
sanatatea in munca;  

f) sa asigure salariatii cu utilaj, instrumente, documentatie tehnica si alte mijloace necesare 
pentru indeplinirea obligatiilor lor de munca;  

f1) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit 
profesiei, la orientare si formare profesionala, la promovare in serviciu, fara nici un fel de 
discriminare;  

f2) sa aplice aceleasi criterii de evaluare a calitatii muncii, de sanctionare si de concediere;  
f3) sa intreprinda masuri de prevenire a hartuirii sexuale la locul de munca, precum si masuri 

de prevenire a persecutarii pentru depunere in organul competent a plingerilor privind 
discriminarea;  

f4) sa asigure conditii egale, pentru femei si barbati, de imbinare a obligatiilor de serviciu cu 
cele familiale;  

f5) sa introduca in regulamentul intern al unitatii dispozitii privind interzicerea 
discriminarilor dupa oricare criteriu si a hartuirii sexuale;  

f6) sa asigure respectarea demnitatii in munca a salariatilor; 
g) sa asigure o plata egala pentru o munca de valoare egala;  
h) sa plateasca integral salariul in termenele stabilite de prezentul cod, de contractul colectiv 

de munca si de contractele individuale de munca;  
i) sa poarte negocieri colective si sa incheie contractul colectiv de munca, furnizind 

reprezentantilor salariatilor informatia completa si veridica necesara in acest scop, precum si 
informatia necesara controlului asupra executarii contractului; 

j) sa informeze si sa consulte salariatii referitor la situatia economica a unitatii, la securitatea 
si sanatatea in munca si la alte chestiuni ce tin de functionarea unitatii, in conformitate cu 
prevederile prezentului cod; 

k) sa indeplineasca la timp prescriptiile organelor de stat de supraveghere si control, sa 
plateasca amenzile aplicate pentru incalcarea actelor legislative si altor acte normative ce contin 
norme ale dreptului muncii;  



l) sa examineze sesizarile salariatilor si ale reprezentantilor lor privind incalcarile actelor 
legislative si ale altor acte normative ce contin norme ale dreptului muncii, sa ia masuri pentru 
inlaturarea lor, informind despre aceasta persoanele mentionate in termenele stabilite de lege;  

m) sa creeze conditii pentru participarea salariatilor la administrarea unitatii in modul stabilit 
de prezentul cod si de alte acte normative;  

n) sa asigure salariatilor conditiile social-sanitare necesare pentru indeplinirea obligatiilor 
lor de munca;  

o) sa efectueze asigurarea sociala si medicala obligatorie a salariatilor in modul prevazut de 
legislatia in vigoare;  

p) sa repare prejudiciul material si cel moral cauzat salariatilor in legatura cu indeplinirea 
obligatiilor de munca, in modul stabilit de prezentul cod si de alte acte normative;  

r) sa indeplineasca alte obligatii stabilite de prezentul cod, de alte acte normative, de 
conventiile colective, de contractul colectiv si de cel individual de munca.  

[Art.10 modificat prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.10 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
[Art.10 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
[Art.10 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.10 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 11. Reglementarea normativa si contractuala a raporturilor de munca  
(1) Nivelul minim al drepturilor si garantiilor de munca pentru salariati se stabileste de 

prezentul cod si de alte acte normative ce contin norme ale dreptului muncii.  
(2) Contractele individuale de munca, contractele colective de munca si conventiile colective 

pot stabili pentru salariati drepturi si garantii de munca suplimentare la cele prevazute de prezentul 
cod si de alte acte normative.  

   
Articolul 12. Nulitatea clauzelor din contractele individuale de munca, din contractele 

colective de munca si din conventiile colective sau din actele juridice emise de autoritatile 
administratiei publice, care inrautatesc situatia salariatilor  

Clauzele din contractele individuale de munca, din contractele colective de munca si din 
conventiile colective sau din actele juridice emise de autoritatile administratiei publice mentionate 
la art.4 lit.d) si e), care inrautatesc situatia salariatilor in comparatie cu legislatia muncii sint nule 
si nu produc efecte juridice.  

[Art.12 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 13. Prioritatea tratatelor, conventiilor, acordurilor si altor acte internationale  
Daca prin tratatele, conventiile, acordurile sau alte acte internationale la care Republica 

Moldova este parte sint stabilite alte prevederi decit cele cuprinse in prezentul cod, au prioritate 
reglementarile internationale.  

   
Articolul 14. Calcularea termenelor prevazute de prezentul cod  
(1) Curgerea termenelor de care prezentul cod leaga aparitia sau incetarea raporturilor de 

munca incepe in ziua imediat urmatoarea celei in care a fost determinata aparitia sau incetarea 
drepturilor si obligatiilor de munca.  

(2) Termenele calculate in ani, luni sau saptamini expira la data respectiva a ultimului an, a 
ultimei luni sau saptamini. In termenul calculat in saptamini sau zile calendaristice se includ si 
zilele nelucratoare.  

(3) Daca termenul calculat in luni expira in luna care are un numar de zile mai mare sau mai 
mic decit cel al lunii in care a inceput curgerea termenului, atunci ziua expirarii termenului se 
considera ultima zi a lunii in care expira termenul.  

(4) Daca ultima zi a termenului este o zi nelucratoare, atunci ziua expirarii termenului se 
considera prima zi lucratoare imediat urmatoare.  
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TITLUL II  
PARTENERIATUL SOCIAL IN SFERA MUNCII  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 15. Notiunea de parteneriat social  
Parteneriatul social reprezinta un sistem de raporturi stabilite intre salariati (reprezentantii 

salariatilor), angajatori (reprezentantii angajatorilor) si autoritatile publice respective in procesul 
determinarii si realizarii drepturilor si intereselor sociale si economice ale partilor.  

   
Articolul 16. Partile parteneriatului social  
(1) Partile parteneriatului social la nivel de unitate sint salariatii si angajatorii, in persoana 

reprezentantilor imputerniciti in modul stabilit.  
(2) Partile parteneriatului social la nivel national, ramural si teritorial sint sindicatele, 

patronatele si autoritatile publice respective, in persoana reprezentantilor imputerniciti in modul 
stabilit.  

(3) Autoritatile publice sint parte a parteneriatului social in cazurile cind ele evolueaza in 
calitate de angajatori sau de reprezentanti ai acestora imputerniciti prin lege sau de catre angajatori.  

   
Articolul 17. Principiile de baza ale parteneriatului social  
Principiile de baza ale parteneriatului social sint:  
a) legalitatea;  
b) egalitatea partilor;  
c) paritatea reprezentarii partilor;  
d) imputernicirile reprezentantilor partilor;  
e) cointeresarea partilor pentru participarea la raporturile contractuale;  
f) respectarea de catre parti a normelor legislatiei in vigoare;  
g) increderea mutuala intre parti;  
h) evaluarea posibilitatilor reale de indeplinire a angajamentelor asumate de parti;  
i) prioritatea metodelor si procedurilor de conciliere si efectuarea obligatorie de consultari 

ale partilor in probleme ce tin de domeniul muncii si al politicilor sociale;  
j) renuntarea la actiuni unilaterale care incalca intelegerile (contractele colective de munca 

si conventiile colective) si informarea reciproca a partilor despre schimbarile de situatie;  
k) adoptarea de decizii si intreprinderea de actiuni in limitele regulilor si procedurilor 

coordonate de parti;  
l) executarea obligatorie a contractelor colective de munca, a conventiilor colective si a altor 

intelegeri;  
m) controlul asupra indeplinirii contractelor colective de munca si a conventiilor colective;  
n) raspunderea partilor pentru nerespectarea angajamentelor asumate;  
o) favorizarea de catre stat a dezvoltarii parteneriatului social.  
   
Articolul 18. Sistemul parteneriatului social  
Sistemul parteneriatului social include urmatoarele niveluri:  
a) national – stabileste bazele reglementarii relatiilor social-economice si de munca in 

Republica Moldova;  
b) ramural – stabileste bazele reglementarii relatiilor din sfera muncii si cea sociala intr-o 

anumita ramura (ramuri) a economiei nationale;  
c) teritorial – stabileste bazele reglementarii relatiilor din sfera muncii si cea sociala in 

unitatile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea si in municipii;  
d) de unitate – stabileste obligatiile reciproce concrete dintre salariati si angajator in sfera 

muncii si cea sociala.  
[Art.18 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
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Articolul 19. Formele parteneriatului social  
Parteneriatul social se realizeaza prin:  
a) negocieri colective privind elaborarea proiectelor de contracte colective de munca si de 

conventii colective si incheierea acestora pe baze bi- sau tripartite, prin intermediul 
reprezentantilor partilor parteneriatului social;  

b) participarea la examinarea proiectelor de acte normative si a propunerilor ce vizeaza 
reformele social-economice, la perfectionarea legislatiei muncii, la asigurarea concilierii civice, la 
solutionarea conflictelor colective de munca;  

c) consultari reciproce (negocieri) in problemele ce tin de reglementarea raporturilor de 
munca si a raporturilor legate nemijlocit de acestea;  

d) participarea salariatilor (a reprezentantilor acestora) la administrarea unitatii.  
   

Capitolul II  
REPREZENTANTII SALARIATILOR SI ANGAJATORILOR  

IN CADRUL PARTENERIATULUI SOCIAL  
Articolul 20. Reprezentantii salariatilor in cadrul parteneriatului social  
(1) Reprezentanti ai salariatilor in cadrul parteneriatului social sint organele sindicale la nivel 

national, teritorial, ramural si de unitate, imputernicite in conformitate cu statutele sindicatelor si 
cu legislatia in vigoare.  

(2) Interesele salariatilor unitatii in cadrul parteneriatului social – la negocierile colective, la 
incheierea, modificarea si completarea contractului colectiv de munca, la efectuarea controlului 
asupra indeplinirii lui, precum si la realizarea dreptului de participare la administrarea unitatii – 
sint reprezentate de organul sindical din unitate, iar in lipsa acestuia – de alti reprezentanti alesi de 
salariatii unitatii.  

(3) Interesele salariatilor in cadrul parteneriatului social la nivel teritorial, ramural si national 
– la negocierile colective, la incheierea, modificarea si completarea conventiilor colective, la 
solutionarea conflictelor colective de munca, inclusiv in ceea ce priveste incheierea, modificarea 
sau completarea conventiilor colective, la efectuarea controlului indeplinirii lor – sint reprezentate 
de organele sindicale respective.  

   
Articolul 21. Reprezentantii alesi ai salariatilor  
(1) Salariatii care nu sint membri de sindicat au dreptul sa imputerniceasca organului sindical 

sa le reprezinte interesele in raporturile de munca cu angajatorul.  
(2) In unitatile in care nu sint constituite sindicate, interesele salariatilor pot fi aparate de 

reprezentantii alesi ai acestora.  
(3) Reprezentantii salariatilor sint alesi in cadrul adunarii generale (conferintei) a salariatilor, 

cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor (delegatilor) din unitate.  
(4) Numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de adunarea generala 

(conferinta) a salariatilor, tinindu-se cont de numarul personalului din unitate.  
(5) Imputernicirile reprezentantilor alesi ai salariatilor, modul de exercitare a acestora, 

precum si durata si limitele mandatului lor, se stabilesc de adunarea generala (conferinta) a 
salariatilor intr-un act normativ la nivel de unitate.  

[Art.21 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 22. Obligatia angajatorului de a crea conditii pentru activitatea reprezentantilor 

salariatilor in cadrul parteneriatului social  
Angajatorul este obligat sa creeze conditii pentru activitatea reprezentantilor salariatilor in 

corespundere cu prezentul cod, cu Legea sindicatelor, cu alte acte normative, cu conventiile 
colective si cu contractul colectiv de munca.  

   
Articolul 23. Reprezentantii angajatorilor in cadrul parteneriatului social  
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(1) Reprezentanti ai angajatorului – la negocierile colective, la incheierea, modificarea sau 
completarea contractului colectiv de munca – sint conducatorul unitatii sau persoanele 
imputernicite de acesta in conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative si cu documentele 
de constituire a unitatii.  

(2) La negocierile colective, la incheierea, modificarea sau completarea conventiilor 
colective, precum si la solutionarea conflictelor colective de munca ce tin de incheierea, 
modificarea sau completarea acestora, interesele angajatorilor sint reprezentate de patronate, dupa 
caz.  

   
Articolul 24. Alti reprezentanti ai angajatorilor in cadrul parteneriatului social  
Intreprinderile de stat si municipale, precum si organizatiile si institutiile finantate din 

bugetul public national, pot fi reprezentate de autoritatile administratiei publice centrale si locale 
imputernicite prin lege sau de conducatorii acestor intreprinderi, organizatii si institutii.  

   
Capitolul III  

ORGANELE PARTENERIATULUI SOCIAL  
Articolul 25. Organele parteneriatului social  
(1) In scopul reglementarii raporturilor social-economice din sfera parteneriatului social se 

creeaza urmatoarele structuri:  
a) la nivel national – Comisia nationala pentru consultari si negocieri colective;  
b) la nivel ramural – comisiile ramurale pentru consultari si negocieri colective;  
c) la nivel teritorial – comisiile teritoriale pentru consultari si negocieri colective;  
d) la nivel de unitate – comisiile pentru dialog social “angajator – salariati”.  
(2) Formarea si activitatea comisiilor la nivel national, ramural si teritorial se reglementeaza 

prin lege organica, iar a comisiilor la nivel de unitate – prin regulamentul-tip, aprobat de Comisia 
nationala pentru consultari si negocieri colective, care se publica in Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.  

[Art.25 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   

Capitolul IV  
NEGOCIERILE COLECTIVE  

Articolul 26. Desfasurarea negocierilor colective  
(1) Reprezentantii salariatilor si ai angajatorilor au dreptul de a initia si de a participa la 

negocierile colective pentru elaborarea, incheierea, modificarea sau completarea contractului 
colectiv de munca sau a conventiilor colective.  

(2) Reprezentantii partilor carora li s-a transmis propunerea in forma scrisa de incepere a 
negocierilor colective sint obligati sa purceada la acestea in decurs de 7 zile calendaristice de la 
data avizarii.  

   
Articolul 27. Modul de desfasurare a negocierilor colective  
(1) Participantii la negocierile colective sint liberi in alegerea chestiunilor ce vor constitui 

obiectul de reglementare al contractelor colective de munca si al conventiilor colective.  
(2) In unitatile unde o parte a salariatilor nu sint membri de sindicat acestia sint in drept, 

conform art.21 alin.(1), sa imputerniceasca organul sindical sa le reprezinte interesele la negocieri.  
(3) In unitatile unde nu sint constituite sindicate, interesele salariatilor sint exprimate, 

conform art.21 alin.(2), de reprezentantii alesi ai salariatilor.  
(4) Dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna conventiile colective in numele 

salariatilor la nivel national, ramural sau teritorial apartine sindicatelor (asociatiilor sindicale) 
corespunzatoare. In cazul in care, la nivel national, ramural sau teritorial, exista mai multe organe 
sindicale, se creeaza un organ reprezentativ unic pentru desfasurarea negocierilor colective, 
elaborarea proiectului conventiei colective si incheierea acesteia. Constituirea organului 
reprezentativ se efectueaza in baza principiului reprezentarii proportionale a organelor sindicale, 
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in functie de numarul membrilor de sindicat. In lipsa unui acord privind crearea organului 
reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a le desfasura va reveni 
sindicatului (asociatiei sindicale) care intruneste cel mai mare numar de membri. 

  
[Alin.(5) art.27 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
  
(6) Partile sint obligate sa-si furnizeze reciproc informatiile necesare pentru desfasurarea 

negocierilor colective cel tirziu peste 2 saptamini din momentul solicitarii.  
(7) Participantii la negocierile colective, alte persoane implicate in negocierile colective au 

obligatia de a nu divulga informatiile primite daca acestea constituie secret de stat sau comercial. 
Persoanele care au divulgat informatiile respective poarta raspundere disciplinara, materiala, 
administrativa, civila sau penala, in modul stabilit de legislatia in vigoare.  

(8) Termenele, locul si modul de desfasurare a negocierilor colective se stabilesc de 
reprezentantii partilor care participa la negocierile respective.  

[Art.27 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 28. Reglementarea divergentelor  
Daca, pe parcursul desfasurarii negocierilor colective, nu a fost adoptata o decizie 

coordonata asupra tuturor sau a unora din chestiunile abordate, se intocmeste un proces-verbal 
asupra divergentelor existente. Reglementarea divergentelor aparute in procesul negocierilor 
colective pentru incheierea, modificarea ori completarea contractului colectiv de munca sau a 
conventiei colective are loc in modul stabilit de prezentul cod.  

   
Articolul 29. Garantii si compensatii pentru participantii la negocierile colective  
(1) Persoanele care participa la negocierile colective, la elaborarea proiectului contractului 

colectiv de munca sau al conventiei colective se elibereaza de la munca de baza, cu mentinerea 
salariului mediu pe termenul stabilit prin acordul partilor, de cel mult 3 luni.  

(2) Toate cheltuielile legate de participarea la negocierile colective se compenseaza in modul 
stabilit de legislatia in vigoare, de contractul colectiv de munca sau de conventia colectiva. Munca 
expertilor, specialistilor si mediatorilor este retribuita de partea care invita, daca contractul colectiv 
de munca sau conventia colectiva nu prevede altfel.  

(3) Reprezentantii salariatilor, care participa la negocierile colective, in perioada desfasurarii 
acestora, nu pot fi supusi sanctiunilor disciplinare, transferati la alta munca sau concediati fara 
acordul prealabil al organului care i-a imputernicit, cu exceptia cazurilor de concediere prevazute 
de prezentul cod pentru comiterea unor abateri disciplinare.  

   
Capitolul V  

CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA  
SI CONVENTIILE COLECTIVE  

Articolul 30. Contractul colectiv de munca  
(1) Contractul colectiv de munca este actul juridic care reglementeaza raporturile de munca 

si alte raporturi sociale in unitate, incheiat in forma scrisa intre salariati si angajator de catre 
reprezentantii acestora.  

(2) Contractul colectiv de munca poate fi incheiat atit pe unitate in ansamblu, cit si in filialele 
si reprezentantele acesteia.  

(3) La incheierea contractului colectiv de munca in cadrul unei filiale sau reprezentante a 
unitatii, parte a acestuia este conducatorul subdiviziunii respective, imputernicit in acest scop de 
angajator.  

   
Articolul 31. Continutul si structura contractului colectiv de munca  
(1) Continutul si structura contractului colectiv de munca sint determinate de parti.  
(2) In contractul colectiv de munca pot fi prevazute angajamente reciproce ale salariatilor si 

angajatorului privind:  
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a) formele, sistemele si cuantumul retribuirii muncii;  
b) plata indemnizatiilor si compensatiilor;  
c) mecanismul de reglementare a retribuirii muncii, tinindu-se cont de nivelul inflatiei si de 

atingerea indicilor economici prevazuti de contractul colectiv de munca;  
d) timpul de munca si cel de odihna, precum si chestiunile ce tin de modul acordarii si de 

durata concediilor;  
e) imbunatatirea conditiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca salariatilor, 

inclusiv a femeilor, a tineretului si a persoanelor cu dizabilitati;  
f) respectarea intereselor salariatilor in cazul privatizarii unitatii si a fondului locativ aflat la 

balanta acesteia;  
g) securitatea ecologica si ocrotirea sanatatii salariatilor in procesul de productie;  
h) garantiile si inlesnirile pentru salariatii care imbina activitatea de munca cu studiile;  
i) recuperarea sanatatii, odihna salariatilor si a membrilor familiilor lor;  
j) controlul executarii clauzelor contractului colectiv de munca, procedura de modificare si 

completare a acestuia;  
k) asigurarea unor conditii normale de activitate pentru reprezentantii salariatilor;  
l) raspunderea partilor;  
m) renuntarea la greva in cazul indeplinirii clauzelor contractului colectiv de munca; precum 

si  
n) alte angajamente determinate de parti.  
(3) In contractul colectiv de munca pot fi prevazute, in functie de situatia economico-

financiara a angajatorului, inlesniri si avantaje pentru salariati, precum si conditii de munca mai 
favorabile in raport cu cele prevazute de legislatia in vigoare si de conventiile colective.  

(4) In contractul colectiv de munca pot fi incluse si clauze normative, daca acestea nu 
contravin legislatiei in vigoare.  

[Art.31 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.31 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 32. Elaborarea proiectului contractului colectiv de munca si incheierea acestuia  
(1) Proiectul contractului colectiv de munca este elaborat de parti in conformitate cu 

prezentul cod si cu alte acte normative.  
(2) Daca, in decurs de 3 luni din ziua derularii negocierilor, nu s-a ajuns la o intelegere asupra 

unor prevederi ale proiectului contractului colectiv de munca, partile sint obligate sa semneze 
contractul doar pentru clauzele coordonate, intocmind, concomitent, un proces-verbal asupra 
divergentelor existente.  

(3) Divergentele nesolutionate vor constitui obiectul unor negocieri colective ulterioare sau 
se vor solutiona in conformitate cu prezentul cod si cu alte acte normative.  

   
Articolul 33. Actiunea contractului colectiv de munca  
(1) Contractul colectiv de munca intra in vigoare din momentul semnarii de catre parti sau 

de la data stabilita in contract. Un exemplar al contractului colectiv de munca se remite de catre 
una dintre partile semnatare, in termen de 7 zile calendaristice de la data incheierii, la inspectia 
teritoriala de munca.  

(11) Durata contractului colectiv de munca se stabileste de catre parti si nu poate fi mai mica 
de un an. 

(2) Contractul colectiv de munca produce efecte si in cazul schimbarii denumirii unitatii sau 
al desfacerii contractului individual de munca cu conducatorul unitatii.  

(3) In cazul reorganizarii unitatii prin fuziune (contopire si absorbtie), dezmembrare 
(divizare si separare) sau transformare ori in cazul lichidarii unitatii, contractul colectiv de munca 
continua sa-si produca efectele pe toata durata procesului de reorganizare sau lichidare.  

(4) In cazul schimbarii tipului de proprietate al unitatii sau a proprietarului acesteia, 
contractul colectiv de munca continua sa-si produca efectele pina la data expirarii sale sau a intrarii 
in vigoare a unui alt contract colectiv de munca. 
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(5) In cazul reorganizarii, schimbarii tipului de proprietate al unitatii sau a proprietarului 
acesteia, oricare dintre parti poate propune celeilalte parti sa incheie un nou contract colectiv de 
munca sau sa prelungeasca contractul precedent.  

(6) La expirarea termenului contractului colectiv de munca, acesta continua sa-si produca 
efectele pina la momentul incheierii unui nou contract sau pina cind partile nu vor decide asupra 
prelungirii acestuia.  

(7) Sub incidenta contractului colectiv de munca incheiat pe unitate in ansamblu cad 
salariatii unitatii, ai filialelor si ai reprezentantelor acesteia, care au imputernicit reprezentantii lor 
sa participe la negocierile colective, sa elaboreze si sa incheie contractul colectiv de munca in 
numele lor. 

[Art.33 modificat prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.33 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.33 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 34. Modificarea si completarea contractului colectiv de munca  
(1) Modificarea si completarea contractului colectiv de munca are loc in modul stabilit de 

prezentul cod pentru incheierea contractului. 
(2) Orice modificare sau completare a contractului colectiv de munca urmeaza a fi adusa la 

cunostinta salariatilor unitatii de catre angajator in termen de 5 zile lucratoare de la data operarii, 
printr-un anunt public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unitatii (inclusiv la 
fiecare din filialele sau reprezentantele unitatii), precum si pe pagina web a acesteia, dupa caz. 

[Art.34 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
   
Articolul 35. Conventia colectiva  
(1) Conventia colectiva este un act juridic care stabileste principiile generale de reglementare 

a raporturilor de munca si a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea, care se 
incheie de catre reprezentantii imputerniciti ai salariatilor si ai angajatorilor la nivel national, 
teritorial si ramural, in limitele competentei lor.  

(2) In conventia colectiva pot fi incluse clauze privind:  
a) retribuirea muncii;  
b) conditiile de munca si securitatea si sanatatea in munca;  
c) regimul de munca si de odihna;  
d) dezvoltarea parteneriatului social;  
e) alte chestiuni determinate de parti.  
   
Articolul 36. Continutul si structura conventiei colective  
Continutul si structura conventiei colective se stabilesc prin acordul reprezentantilor partilor, 

care sint liberi in alegerea cercului de probleme ce urmeaza a fi negociate si incluse in conventie.  
   
Articolul 37. Modul de elaborare a proiectului si de incheiere a conventiei colective  
(1) Proiectul conventiei colective se elaboreaza in cadrul negocierilor colective.  
(2) Negocierea, incheierea si modificarea clauzelor conventiei colective la nivelul respectiv, 

clauze care prevad alocarea unor mijloace bugetare, se efectueaza, de regula, de catre parti inainte 
de elaborarea proiectului bugetului respectiv pentru anul financiar corespunzator termenului de 
actiune a conventiei.  

(3) Modul si termenele de elaborare a proiectului conventiei colective si de incheiere a 
acesteia se stabilesc de catre organul parteneriatului social de nivelul corespunzator.  

(4) Divergentele nesolutionate vor constitui obiectul unor negocieri colective ulterioare sau 
se vor solutiona in conformitate cu prezentul cod si cu alte acte normative.  

(5) Conventia colectiva este semnata de reprezentantii partilor.  
   
Articolul 38. Actiunea conventiei colective  
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(1) Conventia colectiva incheiata la nivel national (Conventia generala) intra in vigoare la 
data publicarii ei in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

(2) Conventiile colective de nivel ramural si teritorial intra in vigoare la momentul semnarii 
de catre parti sau la data stabilita in conventie. Un exemplar al conventiei colective de nivel 
ramural sau teritorial se remite de una dintre partile semnatare, in termen de 7 zile calendaristice 
de la data incheierii, la Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei. 

(3) Termenul conventiei colective este stabilit de parti si nu poate fi mai mic de un an.  
(4) In cazul in care salariatii cad sub incidenta concomitenta a mai multor conventii 

colective, prioritate au dispozitiile mai favorabile ale acestora.  
(5) Sub incidenta conventiei colective cad salariatii si angajatorii care au imputernicit 

reprezentantii lor sa participe la negocierile colective, sa elaboreze si sa incheie conventia colectiva 
in numele lor, autoritatile publice in limitele angajamentelor asumate, precum si salariatii si 
angajatorii care au aderat la conventie dupa incheierea acesteia.  

(6) Sub incidenta conventiei colective cad toti angajatorii membri ai patronatului care a 
incheiat conventia. Incetarea calitatii de membru al patronatului nu elibereaza angajatorul de 
obligatia respectarii prevederilor conventiei incheiate in perioada aflarii sale, ca membru, in 
patronat. Angajatorul care a aderat la patronat in perioada actiunii conventiei colective este obligat 
sa indeplineasca prevederile conventiei in cauza.  

(7) Modul de publicare a conventiilor colective incheiate la nivel ramural si teritorial, 
precum si a modificarilor si completarilor operate in acestea se stabileste de parti.  

[Art.38 completat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.38 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 39. Modificarea si completarea conventiei colective  
Modificarea si completarea conventiei colective are loc in modul stabilit de prezentul cod 

pentru incheierea conventiei.  
   
Articolul 40. Inregistrarea contractelor colective de munca si a conventiilor colective  
[Art.40 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.40 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
[Art.40 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 41. Controlul asupra indeplinirii contractului colectiv de munca si a conventiei 

colective  
(1) Controlul asupra indeplinirii contractului colectiv de munca si a conventiei colective este 

exercitat de partile parteneriatului social, prin reprezentantii lor, si de Inspectoratul de Stat al 
Muncii, conform legislatiei in vigoare.  

(2) La efectuarea controlului respectiv, reprezentantii partilor sint obligati sa faca schimb de 
informatii necesare in acest scop.  

   
Capitolul VI  

PARTICIPAREA SALARIATILOR LA ADMINISTRAREA UNITATII  
Articolul 42. Dreptul salariatilor la administrarea unitatii si formele de participare  
(1) Dreptul salariatilor la administrarea unitatii, nemijlocit sau prin intermediul organelor lor 

reprezentative, si formele de participare la aceasta sint reglementate de prezentul cod si de alte 
acte normative, de documentele de constituire ale unitatii si de contractul colectiv de munca.  

(2) Participarea salariatilor la administrarea unitatii poate fi realizata prin:  
a) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate in domeniul 

social-economic;  
a1) participarea la aprobarea actelor normative la nivel de unitate in cazurile prevazute de 

prezentul cod si de alte acte legislative sau normative; 
b) informarea si consultarea salariatilor referitor la chestiunile mentionate la art.421;  
c) colaborarea cu angajatorul in cadrul parteneriatului social.  
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[Art.42 modificat prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.42 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.42 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 421. Informarea si consultarea salariatilor 
(1) In vederea asigurarii dreptului salariatilor la administrarea unitatii prevazut la art.42, 

angajatorul este obligat sa-i informeze si sa-i consulte referitor la subiectele relevante in raport cu 
activitatea lor in cadrul unitatii. 

(2) Obligatia informarii vizeaza: 
a) evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si situatiei economice a unitatii;  
b) situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de munca in cadrul unitatii, precum 

si eventualele masuri de anticipare preconizate, in special atunci cind exista o amenintare la adresa 
locurilor de munca; 

c) deciziile care pot genera modificari importante in organizarea muncii sau in relatiile 
contractuale, inclusiv cele legate de reducerea in masa a locurilor de munca sau schimbarea 
proprietarului unitatii; 

d) situatia privind securitatea si sanatatea in munca la unitate, precum si orice masuri de 
natura sa afecteze asigurarea acestora, inclusiv planificarea si introducerea de noi tehnologii, 
alegerea echipamentului de lucru si de protectie, instruirea salariatilor in materie de securitate si 
sanatate in munca etc. 

(3) Informarea se face prin transmiterea, in forma scrisa, catre reprezentantii salariatilor a 
datelor relevante, complete si veridice privind subiectele enumerate la alin.(2), in timp util, care 
le-ar permite reprezentantilor salariatilor sa pregateasca, in caz de necesitate, consultarea.  

(4) Informarea are loc ori de cite ori este necesara in virtutea circumstantelor intervenite, 
precum si periodic, la intervalele prevazute de contractul colectiv de munca. Informarea periodica 
asupra subiectelor mentionate la alin.(2) nu poate avea loc mai rar decit o data pe an, cel tirziu in 
primul semestru al anului urmator celui de gestiune.  

(5) In cazul in care sint preconizate anumite masuri cu privire la salariati, informarea se va 
efectua cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de punerea in aplicare a masurilor de rigoare. 
In caz de lichidare a unitatii sau reducere a numarului ori a statelor de personal, salariatii vor fi 
informati despre acest lucru cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de declansarea 
procedurilor prevazute la art.88. Pentru reducerea in masa a locurilor de munca se vor aplica 
conditiile de informare si consultare prevazute la art.88 alin.(1) lit.i). 

(6) Daca in cadrul unitatii nu exista nici sindicat, nici reprezentanti alesi, informatia 
mentionata la alin.(2) se aduce la cunostinta salariatilor printr-un anunt public plasat pe un panou 
informativ cu acces general la sediul unitatii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentantele 
acesteia), precum si, dupa caz, prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice.  

(7) Consultarea are loc:  
a) in cadrul unor intilniri cu reprezentanti ai angajatorului de nivel relevant in raport cu 

subiectul discutat;  
b) in baza informatiilor transmise conform alin.(3) si a avizului pe care reprezentantii 

salariatilor sint in drept sa-l formuleze in acest context;  
c) in vederea obtinerii unui consens privind subiectele mentionate la alin.(2) lit.b)–d) care 

tin de competentele angajatorului.  
In procesul consultarii, reprezentantii salariatilor au dreptul sa se intilneasca cu angajatorul 

si sa obtina un raspuns motivat la orice aviz pe care il pot formula. In cazul in care sint preconizate 
anumite masuri cu privire la salariati, consultarea se va face astfel incit sa ofere reprezentantilor 
salariatilor posibilitatea de a negocia si a ajunge la un consens cu angajatorul inainte ca masurile 
preconizate sa fie puse in aplicare. 

(8) In cazul in care in unitate exista un comitet pentru securitate si sanatate in munca, creat 
in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.186/2008, informarea si 
consultarea asupra subiectelor mentionate la alin.(2) lit.d) din prezentul articol se vor desfasura in 
cadrul acestui comitet.  
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(9) Reprezentantii salariatilor, precum si orice expert care ii asista nu vor divulga salariatilor 
sau tertilor informatii care, in interesul legitim al unitatii, le-au fost furnizate cu titlu confidential, 
in urma semnarii unui angajament in forma scrisa. Aceasta restrictie se aplica oriunde s-ar afla 
respectivii reprezentanti sau terti, chiar dupa expirarea mandatului lor. La rindul lor, salariatii nu 
vor divulga informatiile confidentiale primite in acelasi mod de la angajator. Nerespectarea 
confidentialitatii atrage obligatia repararii de catre persoanele vinovate a prejudiciului cauzat.  

(10) Prin derogare de la prevederile alin.(1)–(8), angajatorul nu este obligat sa comunice 
informatii sau sa intreprinda consultari daca asemenea actiuni pot avea ca efect divulgarea unui 
secret de stat sau a unui secret comercial. Refuzul angajatorului de a furniza informatii sau de a 
intreprinde consultari asupra subiectelor mentionate la alin.(2) poate fi contestat in instanta de 
judecata.  

(11) La informarea si consultarea salariatilor in legatura cu reorganizarea unitatii, 
schimbarea tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia se va tine cont de particularitatile 
prevazute la art.1971. 

(12) Prin conventiile colective si/sau contractele colective de munca pot fi stabilite orice 
proceduri de informare si consultare, care nu vor diminua drepturile salariatilor in raport cu 
prevederile prezentului cod. 

[Art.421 introdus prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
   

Capitolul VII  
RASPUNDEREA PARTILOR PARTENERIATULUI SOCIAL 

Articolul 43. Raspunderea pentru eschivarea de a participa la negocierile colective si pentru 
refuzul de a prezenta informatia necesara desfasurarii negocierilor colective si exercitarii 
controlului asupra executarii contractului colectiv de munca si a conventiei colective  

(1) Reprezentantii partilor care se eschiveaza de la participarea la negocierile colective 
privind incheierea, modificarea si completarea contractului colectiv de munca sau a conventiei 
colective ori care refuza sa semneze contractul colectiv de munca sau conventia colectiva 
negociate poarta raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare.  

(2) Persoanele vinovate de neprezentarea informatiei necesare desfasurarii negocierilor 
colective si exercitarii controlului asupra executarii contractului colectiv de munca sau a 
conventiei colective, precum si cele vinovate de prezentarea unor informatii incomplete sau 
neveridice, poarta raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare.  

   
Articolul 44. Raspunderea pentru incalcarea sau neexecutarea contractului colectiv de 

munca ori a conventiei colective  
Persoanele vinovate de incalcarea sau neexecutarea clauzelor contractului colectiv de munca 

ori ale conventiei colective poarta raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare.  
   

TITLUL III  
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 45. Notiunea de contract individual de munca  
Contractul individual de munca este intelegerea dintre salariat si angajator, prin care 

salariatul se obliga sa presteze o munca intr-o anumita specialitate, calificare sau functie, sa 
respecte regulamentul intern al unitatii, iar angajatorul se obliga sa-i asigure conditiile de munca 
prevazute de prezentul cod, de alte acte normative ce contin norme ale dreptului muncii, de 
contractul colectiv de munca, precum si sa achite la timp si integral salariul.  

   
Articolul 46. Partile contractului individual de munca  
(1) Partile contractului individual de munca sint salariatul si angajatorul.  
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(2) Persoana fizica dobindeste capacitate de munca la implinirea virstei de 16 ani.  
(3) Persoana fizica poate incheia un contract individual de munca si la implinirea virstei de 

15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, daca,in consecinta, nu ii vor fi 
periclitate sanatatea, dezvoltarea, instruirea si pregatirea profesionala.  

(4) Se interzice incadrarea in munca a persoanelor in virsta de pina la 15 ani, precum si 
angajarea persoanelor private de instanta de judecata de dreptul de a ocupa anumite functii sau de 
a exercita o anumita activitate in functiile si activitatile respective.  

(5) In calitate de angajator, parte a contractului individual de munca poate fi orice persoana 
fizica sau juridica, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare, care utilizeaza 
munca salariata.  

(6) Angajatorul persoana juridica poate incheia contracte individuale de munca din 
momentul dobindirii personalitatii juridice.  

(7) Angajatorul persoana fizica poate incheia contracte individuale de munca din momentul 
dobindirii capacitatii depline de exercitiu.  

(8) Este interzisa incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci 
sau a unei activitati ilicite ori imorale.  

(9) Parte a contractului individual de munca pot fi cetatenii Republicii Moldova, cetatenii 
straini si apatrizii, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare.  

   
Articolul 47. Garantii la angajare  
(1) Refuzul neintemeiat de angajare este interzis.  
(2) Se interzice orice limitare, directa sau indirecta, in drepturi ori stabilirea unor avantaje, 

directe sau indirecte, la incheierea contractului individual de munca in dependenta de sex, rasa, 
etnie, religie, domiciliu, optiune politica sau origine sociala.  

(3) Refuzul angajatorului de a angaja se intocmeste in forma scrisa, cu indicarea datelor 
prevazute la art.49 alin.(1) lit.b), si poate fi contestat in instanta de judecata.  

[Art.47 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 48. Informarea privind conditiile de activitate 
(1) Anterior angajarii sau transferarii intr-o noua functie, angajatorul are obligatia de a 

informa persoana care urmeaza a fi angajata sau transferata despre conditiile de activitate in functia 
propusa, oferindu-i informatia prevazuta la art.49 alin.(1), precum si informatia privind perioadele 
de preaviz ce urmeaza a fi respectate de angajator si salariat in cazul incetarii activitatii. Informatia 
in cauza va face obiectul unui proiect de contract individual de munca sau al unei scrisori oficiale, 
ambele semnate de angajator. 

(2) La angajare, salariatului ii vor fi puse la dispozitie, suplimentar, conventiile colective 
care-i sint aplicabile, contractul colectiv de munca, regulamentul intern al unitatii, precum si 
informatia privind cerintele de securitate si sanatate in munca aferente activitatii sale. 

(3) In cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul 
are obligatia de a-i furniza, in timp util, toata informatia prevazuta la art.49 alin.(1) si, suplimentar, 
informatii referitoare la: 

a) durata muncii in strainatate; 
b) moneda in care va fi retribuita munca, precum si modalitatea de plata; 
c) compensatiile si avantajele in numerar si/sau in natura aferente plecarii in strainatate; 
d) conditiile specifice de asigurare; 
e) conditiile de cazare; 
f) aranjamentele de calatorie tur-retur. 
(4) La angajarea in Republica Moldova a cetatenilor straini se vor lua in considerare, de 

asemenea, prevederile legislatiei in domeniul migratiei de munca, precum si dispozitiile relevante 
ale tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte. 

[Art.48 in redactia Legii nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
  
Articolul 49. Continutul contractului individual de munca  
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(1) Continutul contractului individual de munca este determinat prin acordul partilor, 
tinindu-se cont de prevederile legislatiei in vigoare, si include:  

a) numele si prenumele salariatului;  
b) datele de identificare ale angajatorului;  
c) durata contractului;  
d) data de la care contractul urmeaza sa-si produca efectele;  
d1) specialitatea, profesia, calificarea, functia; 
e) atributiile functiei;  
f) riscurile specifice functiei;  
f1) denumirea lucrarii ce urmeaza a fi indeplinita (in cazul contractului individual de munca 

pentru perioada indeplinirii unei anumite lucrari – art.312–316); 
g) drepturile si obligatiile salariatului;  
h) drepturile si obligatiile angajatorului;  
i) conditiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul functiei sau cel tarifar, suplimentele, 

premiile si ajutoarele materiale (in cazul in care acestea fac parte din sistemul de salarizare al 
unitatii), precum si periodicitatea achitarii platilor; 

j) compensatiile si alocatiile, inclusiv pentru munca prestata in conditii grele, vatamatoare 
si/sau periculoase;  

k) locul de munca. Daca locul de munca nu este fix, se mentioneaza ca salariatul poate avea 
diferite locuri de munca si se indica adresa juridica a unitatii sau, dupa caz, domiciliul 
angajatorului; 

l) regimul de munca si de odihna, inclusiv durata zilei si a saptaminii de munca a salariatului;  
m) perioada de proba, dupa caz;  
n) durata concediului de odihna anual si conditiile de acordare a acestuia;  
  
[Lit.o) alin.(1) art.49 abrogata prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
  
p) conditiile de asigurare sociala;  
r) conditiile de asigurare medicala; 
s) clauzele specifice (art.51), dupa caz. 
(2) Contractul individual de munca poate contine si alte prevederi ce nu contravin legislatiei 

in vigoare.  
(3) Este interzisa stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de munca, a unor 

conditii sub nivelul celor prevazute de actele normative in vigoare, de conventiile colective si de 
contractul colectiv de munca.  

[Art.49 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.49 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.49 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.49 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 50. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulata in contractul 

individual de munca  
Angajatorul nu are dreptul sa ceara salariatului efectuarea unei munci care nu este stipulata 

in contractul individual de munca, cu exceptia cazurilor prevazute de prezentul cod.  
   
Articolul 51. Clauze specifice ale contractului individual de munca  
(1) In afara clauzelor generale prevazute la art.49, partile pot negocia si include in contractul 

individual de munca clauze specifice, cum ar fi:  
a) clauza de mobilitate;  
b) clauza de confidentialitate;  
c) clauze referitoare la compensarea cheltuielilor de transport, la compensarea serviciilor 

comunale, la acordarea spatiului locativ; 
d) alte clauze care nu contravin legislatiei in vigoare.  
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(2) In schimbul respectarii unora dintre clauzele prevazute la alin.(1), salariatul poate 
beneficia de dreptul la o indemnizatie specifica si/sau de alte drepturi, conform contractului 
individual de munca. In cazul nerespectarii acestor clauze, salariatul poate fi privat de drepturile 
acordate si, dupa caz, obligat sa repare prejudiciul cauzat angajatorului.  

[Art.51 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 52. Clauza de mobilitate  
Prin clauza de mobilitate se permite angajatorului sa dispuna de o activitate ce nu presupune 

un loc stabil de munca in cadrul aceleiasi unitati.  
[Art.52 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 53. Clauza de confidentialitate  
(1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual 

de munca si timp de cel mult 2 ani dupa incetarea acestuia, sa nu divulge date sau informatii de 
care au luat cunostinta in perioada executarii contractului individual de munca, in conditiile 
stabilite de regulamentul intern al unitatii, de contractul colectiv sau de cel individual de munca.  

(2) Nerespectarea clauzei de confidentialitate atrage obligarea partii vinovate la repararea 
prejudiciului cauzat.  

[Art.53 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.53 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 54. Durata contractului individual de munca  
(1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe durata nedeterminata.  
(2) Contractul individual de munca poate fi incheiat si pe o durata determinata, ce nu 

depaseste 5 ani, in conditiile prevazute de prezentul cod. Temeiul legal al incheierii contractului 
individual de munca pe durata determinata se indica in contract. 

(3) Daca in contractul individual de munca nu este stipulata durata acestuia, contractul se 
considera incheiat pe o durata nedeterminata. 

(4) Se interzice incheierea contractelor individuale de munca pe durata determinata in scopul 
eschivarii de la acordarea drepturilor si garantiilor prevazute pentru salariatii angajati pe durata 
nedeterminata. 

(5) Contractul individual de munca incheiat pe durata determinata in lipsa unor temeiuri 
legale, constatata de Inspectoratul de Stat al Muncii, se considera incheiat pe durata nedeterminata. 

[Art.54 completat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.54 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 55. Contractul individual de munca pe durata determinata  
(1) Contractul individual de munca poate fi incheiat pe durata determinata, conform art.54 

alin.(2), in urmatoarele cazuri:  
a) pentru perioada indeplinirii obligatiilor de munca ale salariatului al carui contract 

individual de munca este suspendat (cu exceptia cazurilor de aflare a acestuia in greva) sau pentru 
perioada in care el se afla in unul din concediile prevazute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 
si 300 ori pentru perioada in care el absenteaza din alte motive;  

b) pentru perioada indeplinirii unor lucrari temporare cu o durata de pina la 2 luni, precum 
si in cazul unor lucrari sezoniere care, in virtutea conditiilor climaterice, se pot desfasura numai 
intr-o perioada anumita a anului;  

c) cu persoanele detasate la lucru peste hotarele Republicii Moldova;  
d) pentru perioada stagierii si instruirii profesionale a salariatului la o alta unitate;  
e) cu persoane care isi fac studiile la institutiile de invatamint la cursurile de zi;  
f) cu persoanele pensionate, conform legislatiei in vigoare, pentru limita de virsta ori 

vechime in munca (sau care au obtinut dreptul la pensie pentru limita de virsta ori vechime in 
munca) si nu sint incadrate in cimpul muncii – pe o perioada de pina la 2 ani, care, la expirare, 
poate fi prelungita de parti in conditiile art.54 alin.(2) si ale art.68 alin.(1) si alin.(2) lit.a);   
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g) cu colaboratorii stiintifici din institutiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice si 
rectorii institutiilor de invatamint superior, precum si cu conducatorii institutiilor de invatamint 
prescolar, primar, secundar general, special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional, 
mediu de specialitate, in baza rezultatelor concursului desfasurat in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 

h) la alegerea, pe o perioada determinata a salariatilor, in functii elective in autoritatile 
publice centrale si locale, precum si in organele sindicale, patronale, ale altor organizatii 
necomerciale si ale societatilor comerciale;  

i) cu conducatorii unitatilor, adjunctii lor si contabilii-sefi ai unitatilor;  
j) pentru perioada indeplinirii de catre someri a lucrarilor publice remunerate, in modul 

stabilit de Guvern;  
k) pentru perioada indeplinirii unei anumite lucrari;  
k1) pentru perioada implementarii unui proiect investitional sau a unui program de asistenta 

tehnica si financiara; 
k2) pentru efectuarea unor lucrari legate de majorarea volumului de productie sau de servicii 

prestate, al caror caracter temporar (pina la un an) poate fi argumentat de angajator; 
k3) cu persoanele care se angajeaza la unitatile create pentru o perioada determinata; 
l) cu lucratorii de creatie din arta si cultura;  
m) cu salariatii asociatiilor religioase; precum si  
n) in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare. 
(2) In cazurile enumerate la alin.(1) lit.e), g), i), l) si m), incheierea unui contract individual 

de munca pe durata determinata sau prelungirea, pe durata determinata, a unui contract existent 
este permisa doar atunci cind stabilirea unui raport de munca permanent nu este posibila din motive 
obiective (cum ar fi disponibilitatea persoanelor care isi fac studiile la sectia de zi doar in perioada 
vacantelor, existenta unor legi organice care permit sau prescriu angajarea anumitor salariati pe 
durata determinata etc.). Motivele respective, de rind cu temeiurile legale ale limitarii duratei 
raportului de munca, urmeaza a fi indicate in contract sau in acordul suplimentar la acesta. 

[Art.55 completat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.55 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.55 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.55 modificat prin Legea nr.91 din 26.04.2012, in vigoare 08.06.2012]  
[Art.55 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.55 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 551. Garantii pentru salariatii angajati pe o durata determinata 
(1) Nu se admite tratamentul mai putin favorabil al salariatilor angajati pe o durata 

determinata in raport cu salariatii permanenti care presteaza o munca echivalenta la aceeasi unitate, 
daca un asemenea tratament se bazeaza exclusiv pe durata raportului de munca si nu are o 
justificare obiectiva. 

(2) Interdictia prevazuta la alin.(1) se va aplica cel putin: 
a) vechimii in munca necesare pentru ocuparea anumitor functii; 
b) oportunitatilor de instruire; 
c) posibilitatii de a ocupa o functie permanenta in cadrul unitatii. 
(3) In vederea asigurarii accesului egal la locurile de munca, vechimea in munca stabilita 

pentru ocuparea unei functii va fi aceeasi pentru salariatii angajati pe durata nedeterminata si cei 
angajati pe o durata determinata. 

(4) Pentru a imbunatati competentele profesionale, dezvoltarea carierei si mobilitatea 
profesionala a salariatilor angajati pe durata determinata, angajatorul va facilita accesul acestora 
la oportunitati adecvate de formare profesionala, in conformitate cu prevederile prezentului cod 
(titlul VIII). 

(5) Angajatorul va informa salariatii angajati pe o durata determinata despre functiile vacante 
aparute in cadrul unitatii, in termen de 5 zile lucratoare de la data aparitiei lor, astfel ca salariatii 
respectivi sa poata accede la functii permanente in conditii egale cu ceilalti salariati. Informatia 
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privind functiile vacante va fi adusa la cunostinta salariatilor, precum si a reprezentantilor acestora 
la nivel de unitate, printr-un anunt public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul 
unitatii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentantele unitatii), precum si pe pagina web a 
acesteia, dupa caz. 

[Art.551 introdus prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
  

Capitolul II  
INCHEIEREA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI 

INDIVIDUAL DE MUNCA  
Articolul 56. Incheierea contractului individual de munca  
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza negocierilor dintre salariat si angajator. 

Incheierea contractului individual de munca poate fi precedata de circumstante specifice 
(sustinerea unui concurs, alegerea in functie etc.).  

(2) Salariatul are dreptul sa incheie contracte individuale de munca, concomitent, si cu alti 
angajatori (munca prin cumul), daca acest lucru nu este interzis de legislatia in vigoare.  

(3) Contractul individual de munca se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre 
parti, atribuindu-i-se un numar din registrul unitatii. In cazul in care angajatorul este autoritate 
publica, pe contractul individual de munca se aplica stampila acesteia. Un exemplar al contractului 
individual de munca se inmineaza salariatului, iar celalalt se pastreaza la angajator. 

[Art.56 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, in vigoare 16.09.2016] 
  
Articolul 57. Documentele care se prezinta la incheierea contractului individual de munca  
(1) La incheierea contractului individual de munca, persoana care se angajeaza prezinta 

angajatorului urmatoarele documente:  
a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;  
b) carnetul de munca, cu exceptia cazurilor cind persoana se incadreaza in cimpul muncii 

pentru prima data sau se angajeaza la o munca prin cumul;  
c) documentele de evidenta militara – pentru recruti si rezervisti;  
d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirma pregatirea speciala – pentru 

profesiile care cer cunostinte sau calitati speciale;  
e) certificatul medical, in cazurile prevazute de legislatia in vigoare; 
f) declaratia pe propria raspundere cu privire la faptul ca, pe durata activitatii la locurile de 

munca precedente, nu a incalcat prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 
privind evaluarea integritatii institutionale, cu exceptia cazurilor cind persoana se incadreaza in 
cimpul muncii pentru prima data. 

(2) Se interzice angajatorilor sa ceara de la persoanele care se angajeaza alte documente decit 
cele prevazute la alin.(1), precum si de alte acte legislative.  

[Art.57 completat prin Legea nr.102 din 21.07.2016, in vigoare 12.11.2016]  
[Art.57 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 58. Forma si inceputul actiunii contractului individual de munca  
(1) Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa. Contractul individual de 

munca incheiat pina la data intrarii in vigoare a prezentului cod poate fi perfectat in forma scrisa 
numai cu acordul partilor. Propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual de 
munca in forma scrisa se aduce la cunostinta salariatului, sub semnatura, prin ordinul (dispozitia, 
decizia, hotarirea) angajatorului. Propunerea salariatului privind perfectarea contractului 
individual de munca in forma scrisa se aduce la cunostinta angajatorului prin depunerea si 
inregistrarea cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre parti privind perfectarea contractului 
individual de munca in forma scrisa se comunica celeilalte parti prin raspunsul sau scris in decurs 
de 5 zile lucratoare. 

(2) Contractul individual de munca isi produce efectele din ziua semnarii, daca contractul nu 
prevede altfel.  
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(3) In cazul in care contractul individual de munca nu a fost perfectat in forma scrisa, acesta 
este considerat a fi incheiat pe o durata nedeterminata si isi produce efectele din ziua in care 
salariatul a fost admis la munca de catre angajator sau de catre o alta persoana cu functie de 
raspundere din unitate, abilitata cu angajarea personalului. Daca salariatul dovedeste faptul 
admiterii la munca, perfectarea contractului individual de munca in forma scrisa va fi efectuata de 
angajator ulterior, in mod obligatoriu.  

(4) In cazul angajarii fara respectarea formei scrise corespunzatoare, angajatorul este obligat, 
de asemenea, in baza procesului-verbal de control al inspectorului de munca, sa perfecteze 
contractul individual de munca conform prevederilor prezentului cod. 

[Art.58 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.58 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
  
Articolul 59. Verificarea prealabila  
[Art.59 abrogat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 60. Perioada de proba  
(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la incheierea contractului 

individual de munca, acestuia i se poate stabili o perioada de proba de cel mult 3 luni si, respectiv, 
de cel mult 6 luni – in cazul conducatorului unitatii, adjunctilor lui, contabilului-sef si altor 
persoane cu functie de raspundere lista carora se aproba de catre angajator cu consultarea 
reprezentantilor salariatilor. In cazul angajarii muncitorilor necalificati, perioada de proba se 
stabileste ca exceptie si nu poate depasi 30 de zile calendaristice.  

(2) In perioada de proba nu se include perioada aflarii salariatului in concediu medical si alte 
perioade in care el a absentat de la lucru din motive intemeiate, confirmate documentar.  

(3) Clauza privind perioada de proba trebuie sa fie prevazuta in contractul individual de 
munca. In lipsa unei astfel de clauze, se considera ca salariatul a fost angajat fara perioada de 
proba.  

(4) Pe parcursul perioadei de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si indeplineste 
obligatiile prevazute de legislatia muncii, de regulamentul intern al unitatii, de contractul colectiv 
si de cel individual de munca.  

(5) Pe durata contractului individual de munca nu poate fi stabilita decit o singura perioada 
de proba.  

[Art.60 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.60 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 61. Perioada de proba a salariatilor angajati in baza contractului individual de 

munca pe durata determinata  
Salariatii angajati in baza contractului individual de munca pe durata determinata pot fi 

supusi unei perioade de proba care nu va depasi:  
a) 15 zile calendaristice pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 

si 6 luni;  
b) 30 de zile calendaristice pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 

6 luni.  
   
Articolul 62. Interzicerea aplicarii perioadei de proba  
Se interzice aplicarea perioadei de proba in cazul incheierii contractului individual de munca 

cu:  
a) tinerii specialisti;  
b) persoanele in virsta de pina la 18 ani;  
c) persoanele angajate prin concurs;  
d) persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;  
e) femeile gravide;  
f) persoanele cu dizabilitati; 
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g) persoanele alese in functii elective;  
h) persoanele angajate in baza unui contract individual de munca cu o durata de pina la 3 

luni.  
[Art.62 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.62 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.62 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 63. Rezultatul perioadei de proba  
(1) Daca, pe durata perioadei de proba, contractul individual de munca nu a incetat in 

temeiurile prevazute de prezentul cod, actiunea contractului continua si incetarea lui ulterioara va 
avea loc in baze generale.  

(2) In cazul in care rezultatul perioadei de proba este nesatisfacator, acest lucru se constata 
in ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) cu privire la concedierea salariatului, ce se emite de catre 
angajator pina la expirarea perioadei de proba, fara plata indemnizatiei de eliberare din serviciu. 
Salariatul are dreptul sa atace concedierea in instanta de judecata.  

[Art.63 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 64. Executarea contractului individual de munca  
[Art.64 abrogat prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.64 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.64 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare  
(1) In baza contractului individual de munca negociat si semnat de parti, angajatorul emite 

ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) de angajare. 
(2) Ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) de angajare trebuie adus la cunostinta salariatului, 

sub semnatura, in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a contractului 
individual de munca. La cererea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa-i elibereze acestuia 
o copie a ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi), legalizata in modul stabilit, in termen de 3 zile 
lucratoare.  

[Art.65 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.65 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.65 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 66. Carnetul de munca  
(1) Carnete de munca se tin pentru toti salariatii care lucreaza in unitate mai mult de 5 zile 

lucratoare.  
(2) In carnetele de munca se inscriu datele cu privire la salariat, la activitatea lui de munca 

si la stimularile pentru succesele realizate in unitate. Sanctiunile disciplinare nu se inscriu in 
carnetul de munca.  

(3) Inscrierile cu privire la motivele incetarii contractului individual de munca se efectueaza 
in stricta conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, indicindu-se articolul, alineatul, punctul 
si litera corespunzatoare din lege.  

(4) In cazul incetarii contractului individual de munca din initiativa salariatului, pentru 
motive de care legislatia leaga posibilitatea acordarii unor inlesniri si avantaje, inscrierea cu privire 
la incetarea contractului individual de munca se efectueaza cu indicarea acestor motive.  

(5) La incetarea contractului individual de munca, carnetul de munca se restituie salariatului 
in ziua eliberarii din serviciu.  

(6) Modul de completare, pastrare si evidenta a carnetelor de munca este stabilit de Guvern.  
[Art.66 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 67. Certificatul cu privire la munca si salariu  
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Angajatorul este obligat sa elibereze gratuit salariatului, in termen de 3 zile lucratoare, la 
cererea lui scrisa, un certificat cu privire la munca in cadrul unitatii respective, in care urmeaza sa 
se indice specialitatea, calificarea, functia, durata muncii si cuantumul salariului.  

[Art.67 completat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.67 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul III  
MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  

Articolul 68. Modificarea contractului individual de munca  
(1) Contractul individual de munca nu poate fi modificat decit printr-un acord suplimentar 

semnat de parti, care se anexeaza la contract si este parte integranta a acestuia.  
(2) Modificare a contractului individual de munca se considera orice modificare sau 

completare care vizeaza cel putin una dintre clauzele prevazute la art.49 alin.(1). 
[Art.68 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.68 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.68 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 69. Schimbarea temporara a locului de munca  
(1) Prin derogare de la prevederile art.68 alin.(1), locul de munca al salariatului poate fi 

schimbat temporar de catre angajator, fara efectuarea modificarilor in contractul individual de 
munca, in cazul deplasarii sau detasarii conform art.70 si 71. 

(2) Pe durata deplasarii in interes de serviciu sau a detasarii la alt loc de munca, salariatul isi 
mentine functia, salariul mediu si alte drepturi prevazute de contractul colectiv si de cel individual 
de munca.  

[Art.69 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
  
Articolul 70. Trimiterea in deplasare in interes de serviciu  
Trimiterea salariatului in deplasare in interes de serviciu poate fi dispusa pentru o perioada 

de cel mult 60 de zile calendaristice, in modul si in conditiile prevazute la art.174-176. Aceasta 
perioada poate fi prelungita pentru o perioada de pina la un an calendaristic numai cu acordul scris 
al salariatului. 

[Art.70 completat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, in vigoare 04.10.2016]  
  
Articolul 71. Detasarea  
(1) Detasarea poate fi dispusa numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioada de cel 

mult un an si se efectueaza in temeiul unui contract individual de munca distinct pe durata 
determinata.  

(2) In caz de necesitate, perioada detasarii poate fi prelungita, prin acordul partilor, cu inca 
cel mult un an.  

(3) Pentru unele categorii de salariati (art.302), detasarea poate fi dispusa pe o durata mai 
mare decit cea indicata la alin.(1).  

(4) Salariatul detasat are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport si a celor de cazare, 
precum si la o indemnizatie speciala in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv 
si/sau cu cel individual de munca.  

(5) Prin detasare se poate modifica si specificul muncii, dar numai cu acordul scris al 
salariatului.  

[Art.71 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 72. Salarizarea in caz de detasare  
(1) Salarizarea, in caz de detasare, va fi efectuata de unitatea la care va lucra salariatul. In 

cazul in care aceasta se afla in imposibilitate de plata, obligatia de retribuire a muncii prestate 
revine unitatii care a dispus detasarea cu dreptul la actiune de regres impotriva unitatii in care a 
fost detasat salariatul.  
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(2) Daca, la noul loc de munca, conditiile de salarizare sau timpul de odihna difera de cele 
de care beneficia salariatul la unitatea care a dispus detasarea, salariatului i se vor aplica conditiile 
mai favorabile.  

[Art.72 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
  
Articolul 73. Schimbarea temporara a locului si specificului muncii  
In cazul aparitiei unei situatii prevazute de art.104 alin.(2) lit.a) si b), angajatorul poate 

schimba temporar, pe o perioada de cel mult o luna, locul si specificul muncii salariatului fara 
consimtamintul acestuia si fara operarea modificarilor respective in contractul individual de 
munca.  

   
Articolul 74. Transferul la o alta munca 
(1) Transferul salariatului la o alta munca permanenta in cadrul aceleiasi unitati, cu 

modificarea contractului individual de munca conform art.68, precum si angajarea prin transferare 
la o munca permanenta la o alta unitate ori transferarea intr-o alta localitate impreuna cu unitatea, 
se permit numai cu acordul scris al partilor.  

(2) Salariatul care, conform certificatului medical, necesita acordarea unei munci mai usoare 
urmeaza a fi transferat, cu consimtamintul scris al acestuia, la o alta munca, care nu-i este 
contraindicata. Daca salariatul refuza acest transfer, contractul individual de munca se desface in 
conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) lit.x). In cazul in care un loc de munca corespunzator 
lipseste, contractul individual de munca va fi desfacut in temeiul art.86 alin.(1) lit.d).  

(3) In caz de transfer in conditiile alin.(1) si (2), partile vor opera modificarile necesare in 
contractul individual de munca conform art.68, in temeiul ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi) 
emis de angajator care se aduce la cunostinta salariatului, sub semnatura, in termen de 3 zile 
lucratoare.  

[Art.74 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.74 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
[Art.74 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul IV  
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  

Articolul 75. Notiuni generale  
(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni in circumstante ce nu 

depind de vointa partilor, prin acordul partilor sau la initiativa uneia dintre parti.  
(2) Suspendarea contractului individual de munca presupune suspendarea prestarii muncii 

de catre salariat si a platii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plati) de catre angajator.  
(3) Pe toata durata suspendarii contractului individual de munca, drepturile si obligatiile 

partilor, in afara de cele prevazute la alin.(2), continua sa existe daca prin actele normative in 
vigoare, prin conventiile colective, prin contractul colectiv si prin cel individual de munca nu se 
prevede altfel.  

(4) Suspendarea contractului individual de munca si reluarea activitatii de munca, cu 
exceptia cazurilor prevazute la art.76 lit.a) si b) si art.78 alin.(1) lit.d1) si e), se face prin ordinul 
(dispozitia, decizia, hotarirea) angajatorului, care se aduce la cunostinta salariatului, contra 
semnatura, cel tirziu la data suspendarii contractului individual de munca sau a reluarii activitatii 
de munca. 

[Art.75 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.75 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.75 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 76. Suspendarea contractului individual de munca in circumstante ce nu depind de 

vointa partilor  
Contractul individual de munca se suspenda in circumstante ce nu depind de vointa partilor 

in caz de:  
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a) concediu de maternitate;  
b) boala sau traumatism;  
  
[Lit.c) art.76 abrogat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
  
d) carantina;  
e) incorporarea in serviciul militar in termen, in serviciul militar cu termen redus sau in 

serviciul civil;  
f) forta majora, confirmata in modul stabilit, ce nu impune incetarea raporturilor de munca;  
g) trimitere in instanta de judecata a dosarului penal privind comiterea de catre salariat a unei 

infractiuni incompatibile cu munca prestata, pina la raminerea definitiva a hotaririi judecatoresti;  
h) omitere, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului medical;  
i) depistare, conform certificatului medical, a contraindicatiilor care nu permit indeplinirea 

muncii specificate in contractul individual de munca;  
j) cerere a organelor de control sau de drept, conform legislatiei in vigoare;  
k) prezentare la locul de munca in stare de ebrietate alcoolica, in stare cauzata de substante 

stupefiante sau toxice, constatata prin certificatul eliberat de institutia medicala competenta sau 
prin actul comisiei formate dintr-un numar egal de reprezentanti ai angajatorului si ai salariatilor;  

l) aflare in greva, declarata conform prezentului cod;  
m) stabilire pe termen determinat a gradului de dizabilitate ca urmare a unui accident de 

munca sau a unei boli profesionale; precum si  
n) in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.  
[Art.76 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, in vigoare 04.08.2017]  
[Art.76 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
  
Articolul 77. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor  
Contractul individual de munca se suspenda prin acordul partilor, exprimat in forma scrisa, 

in caz de:  
a) acordare a concediului fara plata pe o perioada mai mare de o luna;  
b) urmare a unui curs de formare profesionala sau de stagiere cu scoaterea din activitate pe 

o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice;  
c) somaj tehnic;  
d) ingrijire a copilului bolnav in virsta de pina la 10 ani;  
e) ingrijire a copilului cu dizabilitati;  
e1) detasare; 
f) in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.  
[Art.77 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.77 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.77 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
  
Articolul 78. Suspendarea contractului individual de munca la initiativa uneia dintre parti  
(1) Contractul individual de munca se suspenda din initiativa salariatului in caz de:  
a) concediu pentru ingrijirea copilului in virsta de pina la 6 ani;  
b) concediu pentru ingrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pina la un an, 

conform certificatului medical;  
c) urmare a unui curs de formare profesionala in afara unitatii, potrivit art.214 alin.(3);  
d) ocupare a unei functii elective in autoritatile publice, in organele sindicale sau in cele 

patronale;  
d1) neachitare sau achitare partiala, cel putin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plati 

obligatorii; 
e) conditii de munca nesatisfacatoare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in 

munca; precum si  
f) din alte motive prevazute de legislatie.  

lex:LPLP2008032160
lex:LPLP20170720164
lex:LPLP20160728201
lex:LPLP20160728201
lex:LPLP20100709168
lex:LPLP2008032160


(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului:  
a) pe durata anchetei de serviciu, efectuate in conditiile prezentului cod;  
  
[Lit.b) alin.(2) art.78 abrogata prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
  
c) in alte cazuri prevazute de legislatie. 
(3) In cazurile prevazute la alin.(l) lit.d1) si e), salariatul este obligat sa comunice in scris 

angajatorului data suspendarii contractului individual de munca. 
(4) Angajatorul nu este in drept sa angajeze alti salariati pentru a-i inlocui pe acei ale caror 

contracte individuale de munca au fost suspendate in temeiurile prevazute la alin.(l) lit.d1) si e). 
(5) In cazurile de suspendare a contractului individual de munca in temeiurile prevazute la 

alin.(l) lit.d1) si e), salariatul este obligat sa-si reia activitatea de munca in cel mult 3 zile lucratoare 
de la momentul: 

a) inlaturarii pericolului pentru viata sau sanatate; 
b) achitarii salariului, altor plati obligatorii sau informarii despre transferul acestor plati pe 

cardul bancar. 
[Art.78 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
  
Articolul 79. Modul de solutionare a litigiilor legate de suspendarea contractului individual 

de munca  
Litigiile legate de suspendarea contractului individual de munca se solutioneaza in modul 

stabilit la art.354-356.  
   
Articolul 80. Somajul tehnic  
(1) Somajul tehnic reprezinta imposibilitatea temporara a continuarii activitatii de productie 

de catre unitate sau de catre o subdiviziune interioara a acesteia pentru motive economice 
obiective.  

(2) Durata somajului tehnic nu poate depasi 4 luni in decursul unui an calendaristic.  
(3) Pe durata somajului tehnic, salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avind 

oricind posibilitatea sa dispuna reluarea activitatii.  
(4) In perioada somajului tehnic, salariatii beneficiaza lunar de o indemnizatie ce nu poate fi 

mai mica de 50 la suta din salariul lor de baza, cu exceptia cazurilor de suspendare a contractului 
individual de munca conform art.77 lit.c).  

(5) Modul in care salariatii vor executa obligatia de a se afla la dispozitia angajatorului, 
precum si marimea concreta a indemnizatiei de care beneficiaza salariatii in perioada somajului 
tehnic, se stabilesc prin ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) angajatorului, de contractul colectiv 
de munca si de conventiile colective.  

[Art.80 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.80 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.80 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
[Art.80 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 801. Stationarea 
(1) Stationarea reprezinta imposibilitatea temporara a continuarii activitatii de productie de 

catre unitate, de catre o subdiviziune (subdiviziuni) interioara a acesteia, de catre un salariat sau 
un grup de salariati si poate fi produsa:  

a) din cauze ce nu depind de angajator sau salariat; 
b) din vina angajatorului; 
c) din vina salariatului. 
(2) Retribuirea timpului de stationare produsa din cauze ce nu depind de angajator sau 

salariat, cu exceptia perioadei somajului tehnic (art.80), se efectueaza in marime de cel putin 2/3 
din salariul de baza pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai putin decit in marimea unui 
salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislatia in vigoare, pentru fiecare ora de stationare.  
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(3) In caz de stationare produsa din vina angajatorului, cu exceptia perioadei somajului 
tehnic (art.80), angajatorul este obligat sa-i compenseze salariatului salariul pe care acesta nu l-a 
primit. 

(4) Salariatul din vina caruia s-a produs stationarea nu este remunerat pentru orele de 
stationare. 

(5) Modul de inregistrare a stationarii si marimea concreta a retributiei se stabilesc, dupa 
caz, in contractul colectiv si/sau in cel individual de munca ori in regulamentul intern al unitatii. 

[Art.801 introdus prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
   

Capitolul V  
INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  

Articolul 81. Temeiurile incetarii contractului individual de munca  
(1) Contractul individual de munca poate inceta:  
a) in circumstante ce nu depind de vointa partilor (art.82, 305 si 310);  
a1) prin acordul scris al partilor (art.821); 
b) la initiativa uneia dintre parti (art.85 si 86).  
(2) In toate cazurile mentionate la alin.(1), ziua incetarii contractului individual de munca se 

considera ultima zi de munca.  
(3) Contractul individual de munca inceteaza in temeiul ordinului (dispozitiei, deciziei, 

hotaririi) angajatorului, care se aduce la cunostinta salariatului, sub semnatura, cel tirziu la data 
eliberarii din serviciu , cu exceptia cazului in care salariatul nu lucreaza pina in ziua eliberarii din 
serviciu (absenta nemotivata de la serviciu, privatiune de libertate etc.). Ordinul (dispozitia, 
decizia, hotarirea) angajatorului cu privire la incetarea contractului individual de munca trebuie sa 
contina referire la articolul, alineatul, punctul si litera corespunzatoare din lege. 

[Art.81 completat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.81 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.81 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
   
Articolul 82. Incetarea contractului individual de munca in circumstante ce nu depind de 

vointa partilor  
Contractul individual de munca inceteaza in circumstante ce nu depind de vointa partilor in 

caz de:  
a) deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau disparut fara urma prin hotarire a 

instantei de judecata;  
b) deces al angajatorului persoana fizica, declarare a acestuia decedat sau disparut fara urma 

prin hotarire a instantei de judecata;  
c) constatare a nulitatii contractului prin hotarire a instantei de judecata – de la data raminerii 

definitive a hotaririi respective, cu exceptia cazurilor prevazute la art.84 alin.(3);  
d) retragere, de catre autoritatile competente, a autorizatiei (licentei) de activitate a unitatii 

– de la data retragerii acesteia;  
e) aplicare a pedepsei penale salariatului, prin hotarire a instantei de judecata, care exclude 

posibilitatea de a continua munca la unitate – de la data raminerii definitive a hotaririi 
judecatoresti;  

f) expirare a termenului contractului individual de munca pe durata determinata – de la data 
prevazuta in contract, cu exceptia cazului cind raporturile de munca continua de fapt si nici una 
dintre parti nu a cerut incetarea lor, precum si a cazului prevazut la art.83 alin.(3); 

g) finalizare a lucrarii prevazute de contractul individual de munca incheiat pentru perioada 
indeplinirii unei anumite lucrari;  

h) incheiere a sezonului, in cazul contractului individual de munca pentru indeplinirea 
lucrarilor sezoniere;  

i) atingere a virstei de 65 de ani de catre conducatorul unitatii de stat, inclusiv municipale, 
sau al unitatii cu capital majoritar de stat;  
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j) forta majora, confirmata in modul stabilit, care exclude posibilitatea continuarii 
raporturilor de munca;  

j1) restabilire la locul de munca, conform hotaririi instantei de judecata, a persoanei care a 
indeplinit anterior munca respectiva, daca transferul salariatului la o alta munca conform 
prezentului cod nu este posibil; 

k) alte temeiuri prevazute la art.305 si 310.  
Nota.  
Persoanele eliberate din serviciu in temeiul lit.i) pot fi angajate pe o durata determinata conform art.55 lit.f), in 

orice functie, alta decit cea de conducator de unitate de stat, inclusiv municipala, sau de unitate cu capital majoritar 
de stat. 

[Art.82 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
[Art.82 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.82 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.82 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
[Art.82 modificat prin Legea nr.269-XVI din 28.07.2006, in vigoare 28.07.2006]  
[Art.82 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 821. Incetarea contractului individual de munca prin acordul scris a partilor 
Contractul individual de munca poate inceta, in orice moment, prin acordul scris al partilor. 
[Art.821 introdus prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 83. Incetarea contractului individual de munca pe durata determinata  
  
[Alin.(1) art.83 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
  
[Alin.(2) art.83 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
  
(3) Contractul individual de munca pe durata determinata incheiat pentru perioada 

indeplinirii obligatiilor de munca ale salariatului al carui contract individual de munca este 
suspendat sau care se afla in concediul respectiv (art.55 lit.a)) inceteaza in ziua reintoarcerii acestui 
salariat la lucru.  

(4) Daca, la expirarea termenului contractului individual de munca pe durata determinata, 
nici una dintre parti nu a cerut incetarea lui si raporturile de munca continua de fapt, contractul se 
considera prelungit pe durata nedeterminata.  

(5) Contractul individual de munca pe durata determinata poate inceta inainte de termen in 
cazurile prevazute la art.82, 821, 85 si 86. 

[Art.83 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.83 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]    
[Art.83 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 84. Nulitatea contractului individual de munca  
(1) Nerespectarea oricarei dintre conditiile stabilite de prezentul cod pentru incheierea 

contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia.  
(2) Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor.  
(3) Nulitatea contractului individual de munca poate fi inlaturata prin indeplinirea conditiilor 

corespunzatoare impuse de prezentul cod.  
(4) In cazul in care o clauza a contractului individual de munca este afectata de nulitate, 

deoarece stabileste pentru salariat drepturi sub limitele impuse de legislatie, de conventiile 
colective sau de contractul colectiv de munca, ea va fi inlocuita in mod automat de dispozitiile 
legale, conventionale sau contractuale minime aplicabile.  

(5) Nulitatea contractului individual de munca se constata prin hotarire a instantei de 
judecata.  

   
Articolul 85. Demisia  
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(1) Salariatul are dreptul la demisie –  desfacere a contractului individual de munca, cu 
exceptia prevederii alin.(41), din proprie initiativa, anuntind despre aceasta angajatorul, prin cerere 
scrisa, cu 14 zile calendaristice inainte. Curgerea termenului mentionat incepe in ziua imediat 
urmatoare zilei in care a fost inregistrata cererea.  

(2) In caz de demisie a salariatului in legatura cu pensionarea, cu stabilirea gradului de 
dizabilitate, cu concediul pentru ingrijirea copilului, cu inmatricularea intr-o institutie de 
invatamint, cu trecerea cu traiul in alta localitate, cu ingrijirea copilului pina la virsta de 14 ani sau 
a copilului cu dizabilitati, cu alegerea intr-o functie electiva, cu angajarea prin concurs la o alta 
unitate, cu incalcarea de catre angajator a contractului individual si/sau colectiv de munca, a 
legislatiei muncii in vigoare, angajatorul este obligat sa accepte demisia in termenul redus indicat 
in cererea depusa si inregistrata, la care se anexeaza documentul respectiv ce confirma acest drept.  

(3) Dupa expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) si (41), salariatul are dreptul sa inceteze 
lucrul, iar angajatorul este obligat sa efectueze achitarea deplina a drepturilor salariale ce i se cuvin 
salariatului si sa-i elibereze carnetul de munca si alte documente legate de activitatea acestuia in 
unitate.  

(31) Contractul individual de munca poate fi desfacut, prin acordul scris al partilor, inainte 
de expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) si (41).  

(4) Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul 
sa-si retraga cererea sau sa depuna o noua cerere, prin care sa o anuleze pe prima. In acest caz, 
angajatorul este in drept sa-l elibereze pe salariat numai daca, pina la retragerea (anularea) cererii 
depuse, a fost incheiat un contract individual de munca cu un alt salariat in conditiile prezentului 
cod.  

(41) Conducatorul unitatii, adjunctii lui si contabilul-sef sint in drept sa demisioneze, 
anuntind despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisa, cu o luna inainte.  

(5) Daca, dupa expirarea termenelor indicate in alin.(1), (2) si (41), salariatul nu a fost de 
fapt eliberat din functie si el isi continua activitatea de munca fara sa-si reafirme in scris dorinta 
de a desface contractul individual de munca, eliberarea acestuia nu se admite.  

[Art.85 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.85 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.85 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.85 in redactia Legii nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.85 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 86. Concedierea  
(1) Concedierea – desfacerea din initiativa angajatorului a contractului individual de munca 

pe durata nedeterminata, precum si a celui pe durata determinata – se admite pentru urmatoarele 
motive:  

a) rezultatul nesatisfacator al perioadei de proba (art.63 alin.(2));  
b) lichidarea unitatii sau incetarea activitatii angajatorului persoana fizica;  
c) reducerea numarului sau a statelor de personal din unitate;  
d) constatarea faptului ca salariatul nu corespunde functiei detinute sau muncii prestate din 

cauza starii de sanatate, in conformitate cu certificatul medical;  
e) constatarea faptului ca salariatul nu corespunde functiei detinute sau muncii prestate ca 

urmare a calificarii insuficiente, confirmate prin hotarire a comisiei de atestare;  
f) schimbarea proprietarului unitatii (in privinta conducatorului unitatii, a adjunctilor sai, a 

contabilului-sef);  
g) incalcarea repetata, pe parcursul unui an, a obligatiilor de munca, daca anterior salariatul 

a fost sanctionat disciplinar; 
h) absenta repetata fara motive intemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fara a tine 

cont de pauza de masa) in timpul zilei de munca; 
i) prezentarea la lucru in stare de ebrietate alcoolica, in stare cauzata de substante stupefiante 

sau toxice, stabilita in modul prevazut la art.76 lit.k);  
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j) savirsirea la locul de munca a unei sustrageri (inclusiv in proportii mici) din patrimoniul 
unitatii, stabilite prin hotarire a instantei de judecata sau a organului de competenta caruia tine 
aplicarea sanctiunilor administrative;  

k) comiterea de catre salariatul care minuieste nemijlocit valori banesti sau materiale a unor 
actiuni culpabile daca aceste actiuni pot servi temei pentru pierderea increderii angajatorului fata 
de salariatul respectiv; 

k1) incalcarea obligatiei prevazute la art.6 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325 din 23 decembrie 
2013 privind evaluarea integritatii institutionale; 

l) incalcarea grava repetata, pe parcursul unui an, a statutului institutiei de invatamint de 
catre un cadru didactic (art.301);  

m) comiterea de catre salariatul care indeplineste functii educative a unei fapte imorale 
incompatibile cu functia detinuta;  

n) aplicarea, chiar si o singura data, de catre un cadru didactic a violentei fizice sau psihice 
fata de discipoli (art.301);  

o) semnarea de catre conducatorul unitatii (filialei, subdiviziunii), de catre adjunctii sai sau 
de catre contabilul-sef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unitatii;  

p) incalcarea grava, chiar si o singura data, a obligatiilor de munca de catre conducatorul 
unitatii, de catre adjunctii sai sau de catre contabilul-sef;  

r) prezentarea de catre salariat angajatorului, la incheierea contractului individual de munca, 
a unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat in modul stabilit;  

s) incheierea, vizind salariatii ce presteaza munca prin cumul, a unui contract individual de 
munca cu o alta persoana care va exercita profesia, specialitatea sau functia respectiva ca profesie, 
specialitate sau functie de baza (art.273);  

  
[Lit.t) alin.(1) art.86 abrogata prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
  
u) transferarea salariatului la o alta unitate cu acordul celui transferat si al ambilor angajatori;  
v) refuzul salariatului de a continua munca in legatura cu schimbarea proprietarului unitatii 

sau reorganizarea acesteia, precum si a transferarii unitatii in subordinea unui alt organ;  
x) refuzul salariatului de a fi transferat la o alta munca pentru motive de sanatate, conform 

certificatului medical (art.74 alin.(2));  
y) refuzului salariatului de a fi transferat in alta localitate in legatura cu mutarea unitatii in 

aceasta localitate (art.74 alin.(1)); precum si  
z) pentru alte motive prevazute de prezentul cod si de alte acte legislative.  
(2) Nu se admite concedierea salariatului in perioada aflarii lui in concediu medical, in 

concediu de odihna anual, in concediu de studii, in concediu de maternitate, in concediu partial 
platit pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, in concediu suplimentar neplatit pentru 
ingrijirea copilului in virsta de la 3 la 6 ani, in perioada indeplinirii obligatiilor de stat sau obstesti, 
precum si in perioada detasarii, cu exceptia cazurilor de lichidare a unitatii.  

[Art.86 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.86 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, in vigoare 04.08.2017]  
[Art.86 completat prin Legea nr.102 din 21.07.2016, in vigoare 12.11.2016]  
[Art.86 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.86 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.86 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 87. Interzicerea concedierii fara acordul organului sindical  
(1) Concedierea salariatilor membri de sindicat in cazurile stipulate la art.86 alin.(1) lit.c), 

e) si g) poate avea loc doar cu acordul preliminar scris al organului (organizatorului) sindical din 
unitate. In celelalte cazuri, concedierea se admite cu consultarea prealabila a organului 
(organizatorului) sindical din unitate.  
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(2) Concedierea persoanei alese in organul sindical si neeliberate de la locul de munca de 
baza se admite cu respectarea modului general de concediere si doar cu acordul preliminar al 
organului sindical al carui membru este persoana in cauza.  

(3) Conducatorii organizatiei sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberati de la 
locul de munca de baza nu pot fi concediati fara acordul preliminar al organului sindical ierarhic 
superior.  

(4) Organele sindicale (organizatorii sindicali) indicate la alin.(1)–(3) isi vor comunica 
acordul sau dezacordul (opinia consultativa) argumentat in scris privind concedierea salariatului 
in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acordului (opiniei consultative) de catre 
angajator. In cazul in care raspunsul nu a fost primit de angajator in acest termen, acordul 
(comunicarea opiniei consultative) a organului respectiv se prezuma.  

[Art.87 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.87 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 88. Procedura de concediere in cazul lichidarii unitatii, reducerii numarului sau a 

statelor de personal  
(1) Angajatorul este in drept sa concedieze salariatii de la unitate in legatura cu lichidarea 

acesteia ori in legatura cu reducerea numarului sau a statelor de personal (art.86 alin.(1) lit.b) si 
c)) doar cu conditia ca:  

a) va emite un ordin (dispozitie, decizie, hotarire), motivat din punct de vedere juridic sau 
economic, cu privire la lichidarea unitatii ori reducerea numarului sau a statelor de personal;  

b) va emite un ordin (dispozitie, decizie, hotarire) cu privire la preavizarea, sub semnatura, 
a salariatilor cu 2 luni inainte de lichidarea unitatii ori de reducerea numarului sau a statelor de 
personal. In caz de reducere a numarului sau a statelor de personal, vor fi preavizate numai 
persoanele ale caror locuri de munca urmeaza a fi reduse;  

c) o data cu preavizarea in legatura cu reducerea numarului sau a statelor de personal, va 
propune in scris salariatului preavizat un alt loc de munca (functie) in cadrul unitatii respective (cu 
conditia ca astfel de loc de munca (functie) exista la unitate, iar salariatul preavizat intruneste 
cerintele necesare pentru suplinirea acestuia);  

d) va reduce, in primul rind, locurile de munca vacante;  
e) va desface contractul individual de munca in primul rind cu salariatii angajati prin cumul;  
f) va acorda salariatului ce urmeaza a fi concediat o zi lucratoare pe saptamina cu mentinerea 

salariului mediu pentru cautarea unui alt loc de munca;  
g) va prezenta, in modul stabilit, cu 2 luni inainte de concediere, agentiei pentru ocuparea 

fortei de munca informatiile privind persoanele ce urmeaza a fi disponibilizate;  
h) se va adresa organului sindical in vederea obtinerii acordului pentru concediere, in modul 

prevazut de prezentul cod;  
i) in cazul in care reorganizarea sau lichidarea unitatii presupune reducerea in masa a 

locurilor de munca, va informa in scris, cu cel putin 3 luni inainte, despre acest lucru organele 
sindicale din unitatea si ramura respectiva si va initia negocieri in vederea respectarii drepturilor 
si intereselor salariatilor. Criteriile vizind reducerea in masa a locurilor de munca se stabilesc prin 
conventiile colective.  

(2) In cazul in care, dupa expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul 
(dispozitia, decizia, hotarirea) de concediere a salariatului, aceasta procedura nu poate fi repetata 
in cadrul aceluiasi an calendaristic. In termenul de preavizare nu se include perioada aflarii 
salariatului in concediul anual de odihna, in concediul de studii si in concediul medical.  

(3) Locul de munca redus nu poate fi restabilit in statele unitatii pe parcursul anului 
calendaristic in care a avut loc concedierea salariatului care l-a ocupat. 

(4) In caz de lichidare a unitatii, angajatorul este obligat sa respecte procedura de concediere 
prevazuta la alin.(1) lit.a), b), f), g) si i). 

[Art.88 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.88 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.88 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
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Articolul 881. Procedura de concediere in legatura cu transferarea la o alta unitate 
(1) Angajatorul este in drept sa concedieze salariatii in legatura cu transferarea la o alta 

unitate (art.86 alin.(1) lit.u)) doar cu conditia ca: 
a) va primi un demers in scris din partea unui alt angajator prin care se solicita concedierea 

prin transfer a unui anumit salariat, cu indicarea locului de munca (functiei) ce i se propune la 
unitatea noua; 

b) se va adresa in scris salariatului a carui concediere se solicita in vederea obtinerii acordului 
scris al acestuia pentru concediere; 

c) va obtine acordul scris al salariatului pentru concediere; 
d) va achita salariatului concediat, in ziua eliberarii din serviciu, toate sumele ce i se cuvin 

de la unitate (salariul, compensatia pentru concediile nefolosite etc.). 
(2) Salariatul, pina la exprimarea in scris a acordului pentru concediere, poate solicita de la 

noul angajator oferta de angajare, care va cuprinde toate clauzele viitorului contract individual de 
munca. 

(3) Oferta de angajare se prezinta salariatului in forma scrisa si este irevocabila in termenul 
prevazut de aceasta. 

(4) Este interzis refuzul de angajare a salariatului concediat in legatura cu transferarea la o 
alta unitate, ca urmare a acordului lui si al ambilor angajatori. 

[Art.881 introdus prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
  
Articolul 89. Restabilirea la locul de munca  
(1) Salariatul transferat nelegitim la o alta munca sau eliberat nelegitim din serviciu poate fi 

restabilit la locul de munca prin negocieri directe cu angajatorul, iar in caz de litigiu - prin hotarire 
a instantei de judecata.  

(2) La examinarea litigiului individual de munca de catre instanta de judecata, angajatorul 
este obligat sa dovedeasca legalitatea si sa indice temeiurile transferarii sau eliberarii din serviciu 
a salariatului. In cazul contestarii de catre salariatul membru de sindicat a ordinului de concediere, 
instanta de judecata va solicita acordul (opinia consultativa) al organului (organizatorului) sindical 
privind concedierea salariatului respectiv. 

(3) Imediat dupa pronuntarea hotaririi instantei de judecata privind restabilirea salariatului 
la locul de munca, angajatorul este obligat sa emita un ordin de restabilire, pe care il aduce la 
cunostinta salariatului, sub semnatura, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii. 

[Art.89 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.89 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.89 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 90. Raspunderea angajatorului pentru transferul sau eliberarea nelegitima din 

serviciu  
(1) In cazul restabilirii la locul de munca a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din 

serviciu, angajatorul este obligat sa repare prejudiciul cauzat acestuia.  
(2) Repararea de catre angajator a prejudiciului cauzat salariatului consta in:  
a) plata obligatorie a unei despagubiri pentru intreaga perioada de absenta fortata de la munca 

intr-o marime nu mai mica decit salariul mediu al salariatului pentru aceasta perioada;  
b) compensarea cheltuielilor suplimentare legate de contestarea transferului sau a eliberarii 

din serviciu (consultarea specialistilor, cheltuielile de judecata etc.);  
c) compensarea prejudiciului moral cauzat salariatului.  
(3) Marimea repararii prejudiciului moral se determina de catre instanta de judecata, tinindu-

se cont de aprecierea data actiunilor angajatorului, dar nu poate fi mai mica decit un salariu mediu 
lunar al salariatului.  

(4) In locul restabilirii la locul de munca, partile pot incheia o tranzactie de impacare, iar in 
caz de litigiu – instanta de judecata poate incasa de la angajator, cu acordul salariatului, in 
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beneficiul acestuia, o compensatie suplimentara la sumele indicate la alin.(2) in marime de cel 
putin 3 salarii medii lunare ale salariatului.  

[Art.90 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul VI  
PROTECTIA DATELOR PERSONALE ALE SALARIATULUI  

Articolul 91. Cerintele generale privind prelucrarea datelor personale ale salariatului si 
garantiile referitoare la protectia lor  

In scopul asigurarii drepturilor si libertatilor omului si cetateanului, in procesul prelucrarii 
datelor personale ale salariatului, angajatorul si reprezentantii lui sint obligati sa respecte 
urmatoarele cerinte:  

a) prelucrarea datelor personale ale salariatului poate fi efectuata exclusiv in scopul 
indeplinirii prevederilor legislatiei in vigoare, acordarii de asistenta la angajare, instruirii si 
avansarii in serviciu, asigurarii securitatii personale a salariatului, controlului volumului si calitatii 
lucrului indeplinit si asigurarii integritatii bunurilor unitatii;  

b) la determinarea volumului si continutului datelor personale ale salariatului ce urmeaza a 
fi prelucrate, angajatorul este obligat sa se conduca de legislatia in vigoare;  

c) toate datele personale urmeaza a fi preluate de la salariat sau din sursa indicata de acesta;  
d) angajatorul nu este in drept sa obtina si sa prelucreze date referitoare la convingerile 

politice si religioase ale salariatului, precum si la viata privata a acestuia. In cazurile prevazute de 
lege, angajatorul poate cere si prelucra date despre viata privata a salariatului numai cu acordul 
scris al acestuia;  

e) angajatorul nu este in drept sa obtina si sa prelucreze date privind apartenenta salariatului 
la sindicate, asociatii obstesti si religioase, partide si alte organizatii social-politice, cu exceptia 
cazurilor prevazute de lege;  

f) la adoptarea unei decizii care afecteaza interesele salariatului, angajatorul nu este in drept 
sa se bazeze pe datele personale ale salariatului obtinute exclusiv in urma prelucrarii automatizate 
sau pe cale electronica;  

g) protectia datelor personale ale salariatului contra utilizarii ilegale sau pierderii este 
asigurata din contul angajatorului;  

h) salariatii si reprezentantii lor trebuie sa fie familiarizati, sub semnatura, cu documentele 
vizind modul de prelucrare si pastrare a datelor personale ale salariatilor din unitate si sa fie 
informati despre drepturile si obligatiile lor in domeniul respectiv;  

i) salariatii nu trebuie sa renunte la drepturile lor privind pastrarea si protectia datelor 
personale;  

j) angajatorii, salariatii si reprezentantii lor trebuie sa elaboreze in comun masurile de 
protectie a datelor personale ale salariatilor.  

   
Articolul 92. Transmiterea datelor personale ale salariatului  
La transmiterea datelor personale ale salariatului, angajatorul trebuie sa respecte urmatoarele 

cerinte:  
a) sa nu comunice unor terti datele personale ale salariatului fara acordul scris al acestuia, 

cu exceptia cazurilor cind acest lucru este necesar in scopul prevenirii unui pericol pentru viata 
sau sanatatea salariatului, precum si a cazurilor prevazute de lege;  

b) sa nu comunice datele personale ale salariatului in scopuri comerciale fara acordul scris 
al acestuia;  

c) sa previna persoanele care primesc datele personale ale salariatului despre faptul ca 
acestea pot fi utilizate doar in scopurile pentru care au fost comunicate si sa ceara persoanelor in 
cauza confirmarea in scris a respectarii acestei reguli. Persoanele care primesc datele personale ale 
salariatului sint obligate sa respecte regimul de confidentialitate, cu exceptia cazurilor prevazute 
de lege;  
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d) sa permita accesul la datele personale ale salariatului doar persoanelor imputernicite in 
acest sens, care, la rindul lor, au dreptul sa solicite numai datele personale necesare exercitarii unor 
atributii concrete;  

e) sa nu solicite informatii privind starea sanatatii salariatului, cu exceptia datelor ce vizeaza 
capacitatea salariatului de a-si indeplini obligatiile de munca;  

f) sa transmita reprezentantilor salariatilor datele personale ale salariatului in modul prevazut 
de prezentul cod si sa limiteze aceasta informatie numai la acele date personale care sint necesare 
exercitarii de catre reprezentantii respectivi a atributiilor lor.  

   
Articolul 93. Drepturile salariatului privind asigurarea protectiei datelor sale personale care 

se pastreaza la angajator  
In scopul asigurarii protectiei datelor sale personale care se pastreaza la angajator, salariatul 

are dreptul:  
a) de a primi informatia deplina despre datele sale personale si modul de prelucrare a 

acestora;  
b) de a avea acces liber si gratuit la datele sale personale, inclusiv dreptul la copie de pe orice 

act juridic care contine datele sale personale, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in 
vigoare;  

c) de a-si desemna reprezentantii pentru protectia datelor sale personale;  
d) de a avea acces la informatia cu caracter medical ce-l vizeaza, inclusiv prin intermediul 

lucratorului medical, la alegerea sa;  
e) de a cere excluderea sau rectificarea datelor personale incorecte si/sau incomplete, precum 

si a datelor prelucrate cu incalcarea cerintelor prezentului cod. In cazul in care angajatorul refuza 
sa excluda sau sa rectifice datele personale incorecte, salariatul este in drept sa notifice in scris 
angajatorului dezacordul sau motivat;  

f) de a ataca in instanta de judecata orice actiuni sau inactiuni ilegale ale angajatorului admise 
la obtinerea, pastrarea, prelucrarea si protectia datelor personale ale salariatului.  

   
Articolul 94. Raspunderea pentru incalcarea normelor privind obtinerea, pastrarea, 

prelucrarea si protectia datelor personale ale salariatului  
Persoanele vinovate de incalcarea normelor privind obtinerea, pastrarea, prelucrarea si 

protectia datelor personale ale salariatului poarta raspundere conform legislatiei in vigoare.  
   

TITLUL IV  
TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA  

   
Capitolul I  

TIMPUL DE MUNCA  
Articolul 95. Notiunea de timp de munca. Durata normala a timpului de munca  
(1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul, in conformitate cu regulamentul 

intern al unitatii, cu contractul individual si cu cel colectiv de munca, il foloseste pentru 
indeplinirea obligatiilor de munca.  

(2) Durata normala a timpului de munca al salariatilor din unitati nu poate depasi 40 de ore 
pe saptamina.  

   
Articolul 96. Durata redusa a timpului de munca  
(1) Pentru anumite categorii de salariati, in functie de virsta, de starea sanatatii, de conditiile 

de munca si de alte circumstante, in conformitate cu legislatia in vigoare si contractul individual 
de munca, se stabileste durata redusa a timpului de munca.  

(2) Durata saptaminala redusa a timpului de munca constituie:  
a) 24 de ore pentru salariatii in virsta de la 15 la 16 ani ;  
b) 35 de ore pentru salariatii in virsta de la 16 la 18 ani;  



c) 35 de ore pentru salariatii care activeaza in conditii de munca vatamatoare, conform 
nomenclatorului aprobat de Guvern.  

(3) Pentru anumite categorii de salariati a caror munca implica un efort intelectual si psiho-
emotional sporit, durata timpului de munca se stabileste de Guvern si nu poate depasi 35 de ore pe 
saptamina.  

(4) Pentru persoanele cu dizabilitati severe si accentuate (daca acestia nu beneficiaza de 
inlesniri mai mari) se stabileste o durata redusa a timpului de munca de 30 de ore pe saptamina, 
fara diminuarea drepturilor salariale si a altor drepturi prevazute de legislatia in vigoare.  

[Art.96 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.96 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 97. Timpul de munca partial (munca pe fractiune de norma)  
(1) Angajatorul poate angaja salariati cu ziua sau saptamina de munca partiala (pe fractiune 

de norma), durata concreta a timpului de munca partial fiind consemnata in contractul individual 
de munca, in conformitate cu prevederile art.49 alin.(1) lit.l). 

(2) Timpul de munca partial poate fi stabilit si dupa incheierea contractului individual de 
munca, cu acordul ambelor parti ale acestuia. La cererea femeii gravide, a salariatului care are 
copii in virsta de pina la 10 ani sau copii cu dizabilitati (inclusiv aflati sub tutela sa) ori a 
salariatului care ingrijeste un membru al familiei bolnav, in conformitate cu certificatul medical, 
angajatorul este obligat sa le stabileasca ziua sau saptamina de munca partiala.  

(3) Munca pe fractiune de norma este retribuita proportional timpului lucrat sau in functie 
de volumul lucrului efectuat. 

[Art.97 in redactia Legii nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.97 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.97 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.97 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 971. Garantii pentru salariatii cu timp de munca partial  
(1) Nu se admite tratamentul mai putin favorabil al salariatilor cu timp de munca partial in 

raport cu salariatii cu norma intreaga care presteaza o munca echivalenta la aceeasi unitate daca 
un asemenea tratament se bazeaza exclusiv pe durata timpului de munca zilnic sau saptaminal si 
nu are o justificare obiectiva.  

(2) In contextul alin.(1), activitatea in conditiile timpului de munca partial nu implica 
limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii in munca, a stagiului de cotizare (cu 
exceptiile prevazute de lege), privind durata concediului de odihna anual sau limitarea altor 
drepturi de munca. 

(3) Angajatorul:  
a) va intreprinde masuri pentru a inlesni accesul la munca pe fractiune de norma la toate 

nivelurile din unitate, inclusiv la functiile calificate si de conducere;  
b) va asigura, in conformitate cu prevederile titlului VIII, accesul salariatilor cu timp de 

munca partial la o formare profesionala care sa le sporeasca oportunitatile profesionale si 
mobilitatea profesionala; 

c) va tine cont de cererile salariatilor de a se transfera de la munca cu norma intreaga la 
munca pe fractiune de norma si invers sau de a-si majora durata timpului de munca, in cazul in 
care apare o asemenea oportunitate. 

(4) In vederea facilitarii transferurilor prevazute la alin.(3), angajatorul va informa salariatii 
despre functiile vacante cu norma intreaga si pe fractiune de norma aparute in cadrul unitatii, in 
termen de 5 zile lucratoare de la data aparitiei lor. Informatia privind functiile vacante va fi adusa 
la cunostinta salariatilor si reprezentantilor acestora la nivel de unitate printr-un anunt public plasat 
pe un panou informativ cu acces general la sediul unitatii (inclusiv la fiecare dintre filialele sau 
reprezentantele acesteia), precum si pe pagina sa web, dupa caz. 

[Art.971 introdus prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
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Articolul 98. Repartizarea timpului de munca in cadrul saptaminii  
(1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptaminii este, de regula, uniforma si 

constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.  
(2) La unitatile unde, tinindu-se cont de specificul muncii, introducerea saptaminii de lucru 

de 5 zile este nerationala, se admite, ca exceptie, stabilirea, prin contractul colectiv de munca si/sau 
regulamentul intern, a saptaminii de lucru de 6 zile cu o zi de repaus.  

(3) Repartizarea timpului de munca se poate realiza si in cadrul unei saptamini de lucru 
comprimate din 4 zile sau 4 zile si jumatate, cu conditia ca durata saptaminala a timpului de munca 
sa nu depaseasca durata maxima legala prevazuta la art.95 alin.(2). Angajatorul care introduce 
saptamina de lucru comprimata are obligatia de a respecta dispozitiile speciale cu privire la durata 
timpului zilnic de munca al femeilor si tinerilor.  

(4) Tipul saptaminii de lucru, regimul de munca – durata programului de munca (al 
schimbului), timpul inceperii si terminarii lucrului, intreruperile, alternarea zilelor lucratoare si 
nelucratoare – se stabilesc prin regulamentul intern al unitatii si prin contractul colectiv si/sau prin 
contractele individuale de munca.  

[Art.98 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 99. Evidenta globala a timpului de munca  
(1) In unitati poate fi introdusa evidenta globala a timpului de munca, cu conditia ca durata 

timpului de munca sa nu depaseasca numarul de ore lucratoare stabilite de prezentul cod. In aceste 
cazuri, perioada de evidenta nu trebuie sa fie mai mare de un an, iar durata zilnica a timpului de 
munca (a schimbului) nu poate depasi 12 ore.  

(2) Modul de aplicare a evidentei globale a timpului de munca se stabileste prin regulamentul 
intern al unitatii si prin contractul colectiv de munca, luindu-se in considerare restrictiile prevazute 
pentru unele profesii de conventiile colective la nivel national si ramural, de legislatia in vigoare 
si de actele internationale la care Republica Moldova este parte.  

[Art.99 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 100. Durata zilnica a timpului de munca  
(1) Durata zilnica normala a timpului de munca constituie 8 ore.  
(2) Pentru salariatii in virsta de pina la 16 ani, durata zilnica a timpului de munca nu poate 

depasi 5 ore.  
(3) Pentru salariatii in virsta de la 16 la 18 ani si salariatii care lucreaza in conditii de munca 

vatamatoare, durata zilnica a timpului de munca nu poate depasi 7 ore.  
(4) Pentru persoanele cu dizabilitati, durata zilnica a timpului de munca se stabileste conform 

certificatului medical, in limitele duratei zilnice normale a timpului de munca.  
(5) Durata zilnica maxima a timpului de munca nu poate depasi 10 ore in limitele duratei 

normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamina.  
(6) Pentru anumite genuri de activitate, unitati sau profesii se poate stabili, prin conventie 

colectiva, o durata zilnica a timpului de munca de 12 ore, urmata de o perioada de repaus de cel 
putin 24 de ore.  

(7) Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de 
munca, cu un regim flexibil al timpului de munca, daca aceasta posibilitate este prevazuta de 
regulamentul intern al unitatii sau de contractul colectiv ori de cel individual de munca.  

(8) La lucrarile unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de munca poate fi 
segmentata, in modul prevazut de lege, cu conditia ca durata totala a timpului de munca sa nu fie 
mai mare decit durata zilnica normala a timpului de munca.  

(9) Durata zilei de munca poate fi, de asemenea, impartita in doua segmente: o perioada fixa, 
in care salariatul se afla la locul de munca si o perioada variabila (mobila), in care salariatul isi 
alege orele de sosire si plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de munca.  

[Art.100 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.100 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
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Articolul 101. Munca in schimburi  
(1) Munca in schimburi, adica lucrul in 2, 3 sau 4 schimburi, se aplica in cazurile cind durata 

procesului de productie depaseste durata admisa a zilei de munca, precum si in scopul utilizarii 
mai eficiente a utilajului, sporirii volumului de productie sau de servicii.  

(2) In conditiile muncii in schimburi, fiecare grup de salariati presteaza munca in limitele 
programului stabilit.  

(3) Programul muncii in schimburi se aproba de angajator dupa consultarea reprezentantilor 
salariatilor, tinindu-se cont de specificul muncii.  

(4) Munca in decursul a doua schimburi succesive este interzisa.  
(5) Programul muncii in schimburi se aduce la cunostinta salariatilor cu cel putin o luna 

inainte de punerea lui in aplicare.  
(6) Durata intreruperii in munca intre schimburi nu poate fi mai mica decit durata dubla a 

timpului de munca din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masa).  
[Art.101 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 102. Durata muncii in ajunul zilelor de sarbatoare nelucratoare  
(1) Durata zilei de munca (schimbului) din ajunul zilei de sarbatoare nelucratoare se reduce 

cu cel putin o ora pentru toti salariatii, cu exceptia celor carora li s-a stabilit, conform art.96, durata 
redusa a timpului de munca sau, conform art.97, ziua de munca partiala.  

(2) In cazul in care ziua de munca din ajunul zilei de sarbatoare nelucratoare se transfera in 
alta zi, se va pastra aceeasi durata redusa a zilei de munca.  

(3) Durata concreta redusa a zilei de munca din ajunul zilei de sarbatoare nelucratoare 
prevazuta la alin.(1) se stabileste in contractul colectiv de munca, in regulamentul intern al unitatii 
sau in ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) angajatorului, emis cu consultarea prealabila a 
reprezentantilor salariatilor. 

[Art.102 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 103. Munca de noapte  
(1) Se considera munca de noapte munca prestata intre orele 22.00 si 6.00.  
(2) Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o ora.  
(3) Durata muncii (schimbului) de noapte nu se reduce salariatilor pentru care este stabilita 

durata redusa a timpului de munca, precum si salariatilor angajati special pentru munca de noapte, 
daca contractul colectiv de munca nu prevede altfel.  

(4) Orice salariat care, intr-o perioada de 6 luni, presteaza cel putin 120 de ore de munca de 
noapte va fi supus unui examen medical din contul angajatorului.  

(5) Nu se admite atragerea la munca de noapte a salariatilor in virsta de pina la 18 ani, a 
femeilor gravide, precum si a persoanelor carora munca de noapte le este contraindicata conform 
certificatului medical.  

(6) Persoanele cu dizabilitati severe si accentuate, unul dintre parintii (tutorele, curatorul) 
care au copii in virsta de pina la 6 ani sau copii cu dizabilitati, persoanele care imbina concediile 
pentru ingrijirea copilului prevazute la art.126 si 127 alin.(2) cu activitatea de munca si salariatii 
care ingrijesc de un membru al familiei bolnav in baza certificatului medical pot presta munca de 
noapte numai cu acordul lor scris. Totodata, angajatorul este obligat sa informeze in scris salariatii 
mentionati despre dreptul lor de a refuza munca de noapte.  

[Art.103 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.103 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.103 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 104. Munca suplimentara  
(1) Se considera munca suplimentara munca prestata in afara duratei normale a timpului de 

munca prevazute la art.95 alin.(2), la art.96 alin.(2)-(4), la art.98 alin.(3) si la art.99 alin.(1).  
(2) Atragerea la munca suplimentara poate fi dispusa de angajator fara acordul salariatului:  
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a) pentru efectuarea lucrarilor necesare pentru apararea tarii, pentru preintimpinarea unei 
avarii de productie ori pentru inlaturarea consecintelor unei avarii de productie sau a unei 
calamitati naturale;  

b) pentru efectuarea lucrarilor necesare inlaturarii unor situatii care ar putea periclita buna 
functionare a serviciilor de aprovizionare cu apa si energie electrica, de canalizare, postale, de 
telecomunicatii si informatica, a cailor de comunicatie si a mijloacelor de transport in comun, a 
instalatiilor de distribuire a combustibilului, a unitatilor medico-sanitare.  

(3) Atragerea la munca suplimentara se efectueaza de angajator cu acordul scris al 
salariatului:  

a) pentru finalizarea lucrului inceput care, din cauza unei retineri neprevazute legate de 
conditiile tehnice ale procesului de productie, nu a putut fi dus pina la capat in decursul duratei 
normale a timpului de munca, iar intreruperea lui poate provoca deteriorarea sau distrugerea 
bunurilor angajatorului sau ale proprietarului, a patrimoniului municipal sau de stat;  

b) pentru efectuarea lucrarilor temporare de reparare si restabilire a dispozitivelor si 
instalatiilor, daca deficientele acestora ar putea provoca incetarea lucrului pentru un timp 
nedeterminat si pentru mai multe persoane;  

c) pentru efectuarea lucrarilor impuse de aparitia unor circumstante care ar putea provoca 
deteriorarea sau distrugerea bunurilor unitatii, inclusiv a materiei prime, materialelor sau 
produselor;  

d) pentru continuarea muncii in caz de neprezentare a lucratorului de schimb, daca munca 
nu admite intrerupere. In aceste cazuri, angajatorul este obligat sa ia masuri urgente de inlocuire a 
salariatului respectiv.  

(4) Atragerea la munca suplimentara in alte cazuri decit cele prevazute la alin.(2) si (3) se 
admite cu acordul scris al salariatului si al reprezentantilor salariatilor.  

(5) La solicitarea angajatorului, salariatii pot presta munca in afara orelor de program in 
limita a 120 de ore intr-un an calendaristic. In cazuri exceptionale, aceasta limita, cu acordul 
reprezentantilor salariatilor, poate fi extinsa pina la 240 de ore.  

(6) In cazul in care solicita prestarea muncii suplimentare, angajatorul este obligat sa asigure 
salariatilor conditii normale de munca, inclusiv cele privind securitatea si sanatatea in munca.  

(7) Atragerea la munca suplimentara se efectueaza in baza ordinului (dispozitiei, deciziei, 
hotaririi) motivat al angajatorului, care se aduce la cunostinta salariatilor respectivi sub semnatura.  

[Art.104 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 105. Limitarea muncii suplimentare  
(1) Nu se admite atragerea la munca suplimentara a salariatilor in virsta de pina la 18 ani, a 

femeilor gravide, precum si a persoanelor carora munca suplimentara le este contraindicata 
conform certificatului medical.  

(2) Persoanele cu dizabilitati severe si accentuate, unul dintre parintii (tutorele, curatorul) 
care au copii in virsta de pina la 6 ani sau copii cu dizabilitati, persoanele care imbina concediile 
pentru ingrijirea copilului prevazute de art.126 si 127 alin.(2) cu activitatea de munca si salariatii 
care ingrijesc de un membru al familiei bolnav, in baza certificatului medical, pot presta munca 
suplimentara numai cu acordul lor scris. Totodata, angajatorul este obligat sa informeze in scris 
salariatii mentionati despre dreptul lor de a refuza munca suplimentara.  

(3) Efectuarea muncii suplimentare nu poate avea ca efect majorarea duratei zilnice a 
timpului de munca peste 12 ore.  

[Art.105 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.105 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.105 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 106. Evidenta timpului de munca  
Angajatorul este obligat sa tina, in modul stabilit, evidenta timpului de munca prestat efectiv 

de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate in zilele de repaus si in zilele 
de sarbatoare nelucratoare.  
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Capitolul II  

TIMPUL DE ODIHNA  
Articolul 107. Pauza de masa si repausul zilnic  
(1) In cadrul programului zilnic de munca, salariatului trebuie sa i se acorde o pauza de masa 

de cel putin 30 de minute.  
(2) Durata concreta a pauzei de masa si timpul acordarii acesteia se stabilesc in contractul 

colectiv de munca sau in regulamentul intern al unitatii. Pauzele de masa, cu exceptiile prevazute 
in contractul colectiv de munca sau in regulamentul intern al unitatii, nu se vor include in timpul 
de munca.  

(3) La unitatile cu flux continuu, angajatorul este obligat sa asigure salariatilor conditii 
pentru luarea mesei in timpul serviciului la locul de munca.  

(4) Durata repausului zilnic, cuprinsa intre sfirsitul programului de munca intr-o zi si 
inceputul programului de munca in ziua imediat urmatoare, nu poate fi mai mica decit durata dubla 
a timpului de munca zilnic.  

   
Articolul 108. Pauzele pentru alimentarea copilului  
(1) Unuia dintre parintii (tutorelui) care au copii in virsta de pina la 3 ani i se acorda, pe linga 

pauza de masa, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului.  
(2) Pauzele suplimentare vor avea o frecventa de cel putin o data la fiecare 3 ore, fiecare 

pauza avind o durata de minimum 30 de minute. Pentru unul dintre parintii (tutorele) care au 2 sau 
mai multi copii in virsta de pina la 3 ani, durata pauzei nu poate fi mai mica de o ora.  

(3) Pauzele pentru alimentarea copilului se includ in timpul de munca si se platesc reiesindu-
se din salariul mediu.  

(4) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alimentarea 
copiilor, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare. 

[Art.108 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.108 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 109. Repausul saptaminal  
(1) Repausul saptaminal se acorda timp de 2 zile consecutive, de regula simbata si duminica.  
(2) In cazul in care un repaus simultan pentru intregul personal al unitatii in zilele de simbata 

si duminica ar prejudicia interesul public sau ar compromite functionarea normala a unitatii, 
repausul saptaminal poate fi acordat si in alte zile, stabilite prin contractul colectiv de munca sau 
prin regulamentul intern al unitatii, cu conditia ca una din zilele libere sa fie duminica.  

(3) In unitatile in care, datorita specificului muncii, nu se poate acorda repausul saptaminal 
in ziua de duminica, salariatii vor beneficia de doua zile libere in cursul saptaminii si de un spor 
la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca.  

(4) Durata repausului saptaminal neintrerupt in orice caz nu trebuie sa fie mai mica de 42 de 
ore, cu exceptia cazurilor cind saptamina de munca este de 6 zile.  

   
Articolul 110. Munca in zilele de repaus  
(1) Munca in zilele de repaus este interzisa.  
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin.(1), atragerea salariatilor la munca in zilele de repaus 

se admite in modul si in cazurile prevazute la art.104 alin.(2) si (3).  
(3) Nu se admite atragerea la munca in zilele de repaus a salariatilor in virsta de pina la 18 

ani, a femeilor gravide.  
(4) Persoanele cu dizabilitati severe si accentuate, unul dintre parintii (tutorele, curatorul) 

care au copii in virsta de pina la 6 ani sau copii cu dizabilitati, persoanele care imbina concediile 
pentru ingrijirea copilului prevazute la art.126 si 127 alin.(2) cu activitatea de munca si salariatii 
care ingrijesc de un membru al familiei bolnav, in baza certificatului medical, pot presta munca in 
zilele de repaus numai cu acordul lor scris. Totodata, angajatorul este obligat sa informeze in scris 
salariatii mentionati despre dreptul lor de a refuza munca in zilele de repaus.  
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[Art.110 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.110 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.110 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 111. Zilele de sarbatoare nelucratoare  
(1) In Republica Moldova, zile de sarbatoare nelucratoare, cu plata salariului mediu (pentru 

salariatii care sint remunerati in acord sau pe unitate de timp – ora sau zi), sint:  
a) 1 ianuarie – Anul Nou;  
b) 7 si 8 ianuarie – Nasterea lui Isus Hristos (Craciunul pe stil vechi);  
c) 8 martie – Ziua internationala a femeii;  
d) prima si a doua zi de Paste conform calendarului bisericesc;  
e) ziua de luni la o saptamina dupa Paste (Pastele Blajinilor);  
f) 1 mai – Ziua internationala a solidaritatii oamenilor muncii;  
g) 9 mai – Ziua Victoriei si a comemorarii eroilor cazuti pentru independenta Patriei;  
h) 27 august – Ziua Independentei;  
i) 31 august – sarbatoarea “Limba noastra”;  
i1) 25 decembrie – Nasterea lui Iisus Hristos (Craciunul pe stil nou); 
j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectiva, declarata in modul stabilit de consiliul 

local al municipiului, orasului, comunei, satului.  
(2) In zilele de sarbatoare nelucratoare se admit lucrarile in unitatile a caror oprire nu este 

posibila in legatura cu conditiile tehnice si de productie (unitatile cu flux continuu), lucrarile 
determinate de necesitatea deservirii populatiei, precum si lucrarile urgente de reparatie si de 
incarcare-descarcare.  

(3) Nu se admite atragerea la munca in zilele de sarbatoare nelucratoare a salariatilor in virsta 
de pina la 18 ani, a femeilor gravide.  

(4) Persoanele cu dizabilitati severe si accentuate, unul dintre parintii (tutorele, curatorul) 
care au copii in virsta de pina la 6 ani sau copii cu dizabilitati, persoanele care imbina concediile 
pentru ingrijirea copilului prevazute la art.126 si 127 alin.(2) cu activitatea de munca si salariatii 
care ingrijesc de un membru al familiei bolnav, in baza certificatului medical, pot presta munca in 
zilele de sarbatoare nelucratoare numai cu acordul lor scris. Totodata, angajatorul este obligat sa 
informeze in scris salariatii mentionati despre dreptul lor de a refuza munca in zilele de sarbatoare 
nelucratoare.  

(5) In scopul utilizarii optime de catre salariati a zilelor de repaus si de sarbatoare 
nelucratoare, Guvernul este in drept sa transfere zilele de repaus (de lucru) in alte zile. Salariatii 
care in ziua declarata zi de odihna inca nu se aflau in raporturi de munca cu unitatea in cauza, 
salariatii ale caror contracte individuale de munca erau suspendate la data respectiva, precum si 
salariatii care in ziua respectiva s-au aflat in concediu medical, in concediu de maternitate, in 
concediu partial platit pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, in concediu suplimentar 
neplatit pentru ingrijirea copilului in virsta de la 3 la 6 ani, in concediu de odihna anual, in concediu 
neplatit si in concediu de studii nu au obligatia de a se prezenta la serviciu in ziua declarata zi 
lucratoare.  

(6) In cazul in care zilele de sarbatoare nelucratoare coincid cu zilele de repaus saptaminal, 
salariul mediu pentru aceste zile nu se mentine.  

[Art.111 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.111 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.111 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.111 completat prin Legea nr.310 din 20.12.2013, in vigoare 21.01.2014]  
[Art.111 completat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
[Art.111 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.111 modificat prin Legea nr.61 din 23.04.2010, in vigoare 26.04.2010]  
[Art.111 completat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
[Art.111 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul III  
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CONCEDIILE ANUALE  
Articolul 112. Concediul de odihna anual  
(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat pentru toti salariatii.  
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau 

limitari. Orice intelegere prin care se renunta, total sau partial, la acest drept este nula.  
(3) Orice salariat care lucreaza in baza unui contract individual de munca beneficiaza de 

dreptul la concediu de odihna anual.  
   
Articolul 113. Durata concediului de odihna anual  
(1) Tuturor salariatilor li se acorda anual un concediu de odihna platit, cu o durata minima 

de 28 de zile calendaristice, cu exceptia zilelor de sarbatoare nelucratoare.  
(2) Pentru salariatii din unele ramuri ale economiei nationale (invatamint, ocrotirea sanatatii, 

serviciul public etc.), prin lege organica, se poate stabili o alta durata a concediului de odihna anual 
(calculata in zile calendaristice).  

[Art.113 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 114. Calcularea vechimii in munca care da dreptul la concediu de odihna anual  
(1) In vechimea in munca care da dreptul la concediu de odihna anual se includ:  
a) timpul cind salariatul a lucrat efectiv;  
b) timpul cind salariatul nu a lucrat de fapt, dar i s-a mentinut locul de munca (functia) si 

salariul mediu integral sau partial;  
c) timpul absentei fortate de la lucru – in cazul eliberarii nelegitime din serviciu sau 

transferului nelegitim la o alta munca si al restabilirii ulterioare la locul de munca;  
d) timpul cind salariatul nu a lucrat de fapt, dar si-a mentinut locul de munca (functia) si a 

primit diferite plati din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu exceptia concediului partial platit 
pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani;  

e) alte perioade de timp prevazute de conventiile colective, de contractul colectiv sau de cel 
individual de munca, de regulamentul intern al unitatii.  

(2) Daca conventiile colective, contractul colectiv sau cel individual de munca nu prevad 
altfel, in vechimea in munca, care da dreptul la concediul de odihna anual, nu se includ:  

a) timpul absentei nemotivate de la lucru;  
b) perioada aflarii in concediu pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 6 ani;  
c) perioada aflarii in concediu neplatit cu o durata mai mare de 14 zile calendaristice;  
d) perioada suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor prevazute la 

art.76 lit.a)-d) si la art.77 lit.b).  
[Art.114 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 115. Modul de acordare a concediului de odihna anual  
(1) Concediul de odihna pentru primul an de munca se acorda salariatilor dupa expirarea a 6 

luni de munca la unitatea respectiva.  
(2) Inainte de expirarea a 6 luni de munca la unitate, concediul de odihna pentru primul an 

de munca se acorda, in baza unei cereri scrise, urmatoarelor categorii de salariati:  
a) femeilor – inainte de concediul de maternitate sau imediat dupa el;  
b) salariatilor in virsta de pina la 18 ani;  
c) altor salariati, conform legislatiei in vigoare.  
(21) Concediul de odihna pentru primul an de munca poate fi acordat salariatului si inainte 

de expirarea a 6 luni de munca la unitate. 
(3) Salariatilor transferati dintr-o unitate in alta concediul de odihna anual li se poate acorda 

si inainte de expirarea a 6 luni de munca dupa transfer.  
(4) Concediul de odihna anual pentru urmatorii ani de munca poate fi acordat salariatului, in 

baza unei cereri scrise, in orice timp al anului, conform programarii stabilite.  
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(5) Concediul de odihna anual poate fi acordat integral sau, in baza unei cereri scrise a 
salariatului, poate fi divizat in parti, una dintre care va avea o durata de cel putin 14 zile 
calendaristice.  

(6) Concediul de odihna anual se acorda salariatului in temeiul ordinului (dispozitiei, 
deciziei, hotaririi) emis de angajator.  

[Art.115 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.115 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 116. Programarea concediilor de odihna anuale  
(1) Programarea concediilor de odihna anuale pentru anul urmator se face de angajator, de 

comun acord cu reprezentantii salariatilor, cu cel putin 2 saptamini inainte de sfirsitul fiecarui an 
calendaristic.  

(2) La programarea concediilor de odihna anuale se tine cont atit de dorinta salariatilor, cit 
si de necesitatea asigurarii bunei functionari a unitatii.  

(3) Salariatilor ale caror sotii se afla in concediu de maternitate li se acorda, in baza unei 
cereri scrise, concediul de odihna anual concomitent cu concediul sotiilor.  

(4) Salariatilor in virsta de pina la 18 ani, parintilor care au 2 si mai multi copii in virsta de 
pina la 16 ani sau un copil cu dizabilitati si parintilor singuri care au un copil in virsta de pina la 
16 ani concediile de odihna anuale li se acorda in perioada de vara sau, in baza unei cereri scrise, 
in orice alta perioada a anului.  

(5) Programarea concediilor de odihna anuale este obligatorie atit pentru angajator, cit si 
pentru salariat. Salariatul trebuie sa fie prevenit, in forma scrisa, despre data inceperii concediului 
cu cel putin 2 saptamini inainte.  

[Art.116 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.116 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.116 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 117. Indemnizatia de concediu  
(1) Pentru perioada concediului de odihna anual, salariatul beneficiaza de o indemnizatie de 

concediu care nu poate fi mai mica decit valoarea salariului mediu lunar pentru perioada 
respectiva.  

(2) Modul de calculare a indemnizatiei de concediu este stabilit de Guvern.  
(3) Indemnizatia de concediu se plateste de catre angajator cu cel putin 3 zile calendaristice 

inainte de plecarea salariatului in concediu.  
(4) In caz de deces al salariatului, indemnizatia ce i se cuvine, inclusiv pentru concediile 

nefolosite, se plateste integral sotului (sotiei), copiilor majori sau parintilor defunctului, iar in lipsa 
acestora – altor mostenitori, in conformitate cu legislatia in vigoare.  

[Art.117 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 118. Acordarea anuala a concediului de odihna. Cazurile exceptionale de aminare 

a acestuia  
(1) Concediul de odihna se acorda anual conform programarii prevazute la art.116. 

Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare pentru ca salariatii sa foloseasca concediile 
de odihna in fiecare an calendaristic.  

(2) Concediul de odihna anual poate fi aminat sau prelungit in cazul aflarii salariatului in 
concediu medical, indeplinirii de catre acesta a unei indatoriri de stat sau in alte cazuri prevazute 
de lege.  

(3) In cazuri exceptionale, daca acordarea integrala a concediului de odihna anual salariatului 
in anul de munca curent poate sa se rasfringa negativ asupra bunei functionari a unitatii, o parte 
din concediu, cu consimtamintul scris al salariatului si cu acordul scris al reprezentantilor 
salariatilor, poate fi aminata pentru anul de munca urmator. In asemenea cazuri, in anul de munca 
curent, salariatului i se vor acorda cel putin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihna 
anual, partea ramasa fiindu-i acordata pina la sfirsitul anului urmator. 
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(4) Este interzisa neacordarea concediului de odihna anual timp de 2 ani consecutivi, precum 
si neacordarea anuala a concediului de odihna salariatilor in virsta de pina la 18 ani si salariatilor 
care au dreptul la concediu suplimentar in legatura cu munca in conditii vatamatoare.  

(5) Nu se admite inlocuirea concediului de odihna anual nefolosit printr-o compensatie in 
bani, cu exceptia cazurilor de incetare a contractului individual de munca al salariatului care nu si-
a folosit concediul.  

(6) Durata concediilor medicale, a celor de maternitate si de studii nu se include in durata 
concediului de odihna anual. In caz de coincidenta totala sau partiala a concediului cu unul din 
concediile mentionate, in baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihna anual nefolosit 
integral ori partial se amina pe perioada convenita prin acordul scris al partilor sau se prelungeste, 
respectiv, cu numarul zilelor indicate in documentul, eliberat in modul stabilit, privitor la acordarea 
concediului corespunzator in cadrul aceluiasi an calendaristic. 

[Art.118 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.118 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.118 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 119. Compensarea concediilor de odihna anuale nefolosite  
(1) In caz de suspendare (art.76 lit.e) si m), art.77 lit.d) si e) si art.78 alin.(1) lit.a) si d)) sau 

incetare a contractului individual de munca, salariatul are dreptul la compensarea tuturor 
concediilor de odihna anuale nefolosite.  

(2) In baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihna anual pentru un an 
de munca, cu suspendarea sau incetarea ulterioara a contractului individual de munca, primind 
compensatia pentru celelalte concedii nefolosite.  

(3) In perioada valabilitatii contractului individual de munca, concediile nefolosite pot fi 
alipite la concediul de odihna anual sau pot fi folosite aparte (in intregime sau fractionat, conform 
art.115 alin.(5)) de catre salariat in perioadele stabilite prin acordul scris al partilor. 

[Art.119 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 120. Concediul neplatit  
(1) Din motive familiale si din alte motive intemeiate, in baza unei cereri scrise, salariatului 

i se poate acorda, cu consimtamintul angajatorului, un concediu neplatit cu o durata de pina la 120 
de zile calendaristice, in care scop se emite un ordin (dispozitie, decizie, hotarire).  

(2) Unuia dintre parintii care au 2 si mai multi copii in virsta de pina la 14 ani (sau un copil 
cu dizabilitati), parintilor singuri necasatoriti care au un copil de aceeasi virsta li se acorda anual, 
in baza unei cereri scrise, un concediu neplatit cu o durata de cel putin 14 zile calendaristice. Acest 
concediu poate fi alipit la concediul de odihna anual sau poate fi folosit aparte (in intregime sau 
divizat) in perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.  

[Art.120 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.120 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.120 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.120 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 121. Concediile de odihna anuale suplimentare  
(1) Salariatii care lucreaza in conditii vatamatoare, persoanele cu dizabilitati de vedere 

severe si tinerii in virsta de pina la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna anual suplimentar 
platit cu durata de cel putin 4 zile calendaristice.  

(2) Pentru salariatii care lucreaza in conditii vatamatoare, durata concreta a concediului de 
odihna anual suplimentar platit este stabilita prin contractul colectiv de munca, in baza 
nomenclatorului respectiv aprobat de Guvern.  

(3) Salariatilor din unele ramuri ale economiei nationale (industrie, transporturi, constructii 
etc.) li se acorda concedii de odihna anuale suplimentare platite pentru vechime in munca in unitate 
si pentru munca in schimburi, conform legislatiei in vigoare.  
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(4) Unuia dintre parintii care au 2 si mai multi copii in virsta de pina la 14 ani (sau un copil 
cu dizabilitati) li se acorda, in baza unei cereri scrise, un concediu de odihna anual suplimentar 
platit cu durata de 4 zile calendaristice.  

(5) In conventiile colective, in contractele colective sau in cele individuale de munca pot fi 
prevazute si alte categorii de salariati carora li se acorda concedii de odihna anuale suplimentare 
platite, precum si alte durate (mai mari) ale concediilor decit cele specificate la alin.(1), (3) si (4).  

(6) Concediile de odihna anuale suplimentare se alipesc la concediul de odihna anual de 
baza. 

[Art.121 completat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.121 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.121 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.121 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 122. Rechemarea din concediu  
(1) Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihna anual prin ordinul (dispozitia, 

decizia, hotarirea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului si numai pentru situatii de 
serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta acestuia in unitate. In acest caz, salariatul nu 
restituie indemnizatia pentru zilele de concediu nefolosite.  

(2) Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihna anual se efectueaza in 
baze generale.  

(3) In caz de rechemare, salariatul trebuie sa foloseasca restul zilelor din concediul de odihna 
dupa ce a incetat situatia respectiva sau la o alta data stabilita prin acordul partilor in cadrul 
aceluiasi an calendaristic. Daca restul zilelor din concediul de odihna nu au fost folosite din oricare 
motive in cadrul aceluiasi an calendaristic, salariatul este in drept sa le foloseasca pe parcursul 
urmatorului an calendaristic. 

(4) Folosirea de catre salariat a partii ramase a concediului de odihna anual se efectueaza in 
temeiul ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi) angajatorului.  

(5) Refuzul salariatului de a-si folosi partea ramasa a concediului de odihna anual este nul 
(art.9 alin.(11) si art.112 alin.(2)). 

[Art.122 modificat prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.122 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.122 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul IV  
CONCEDII SOCIALE  

Articolul 123. Concediul medical  
(1) Concediul medical platit se acorda tuturor salariatilor si ucenicilor in baza certificatului 

medical eliberat potrivit legislatiei in vigoare.  
(2) Modul de stabilire, calculare si achitare a indemnizatiilor din bugetul asigurarilor sociale 

de stat in legatura cu concediul medical este prevazut de legislatia in vigoare.  
   
Articolul 124. Concediul de maternitate si concediul partial platit pentru ingrijirea copilului  
(1) Femeilor salariate si ucenicelor, precum si sotiilor aflate la intretinerea salariatilor, li se 

acorda un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durata de 70 de zile 
calendaristice (in cazul sarcinilor cu 3 si mai multi feti – 112 zile calendaristice) si concediul 
postnatal cu o durata de 56 de zile calendaristice (in cazul nasterilor complicate sau nasterii a doi 
sau mai multi copii – 70 de zile calendaristice), platindu-li-se pentru aceasta perioada indemnizatii 
in modul prevazut la art.123 alin.(2).  

(2) In baza unei cereri scrise, persoanelor indicate la alin.(1), dupa expirarea concediului de 
maternitate, li se acorda un concediu partial platit pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, 
cu achitarea indemnizatiei din bugetul asigurarilor sociale de stat. 
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(3) Concediul partial platit pentru ingrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe parti in 
orice timp, pina cind copilul va implini virsta de 3 ani. Acest concediu se include in vechimea in 
munca, inclusiv in vechimea in munca speciala, si in stagiul de cotizare.  

(4) Concediul partial platit pentru ingrijirea copilului se acorda, in baza unei cereri in forma 
scrisa, tatalui copilului ori unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupa nemijlocit de ingrijirea 
copilului, precum si tutorelui, in cazul in care persoanele indicate la alin.(1) nu utilizeaza concediul 
prevazut la alin.(2). 

(5) Concediul partial platit pentru ingrijirea copiilor nascuti dintr-o sarcina gemelara, de 
tripleti sau multipleti se acorda, la cerere scrisa, ambilor parinti sau altor persoane asigurate 
prevazute la alin.(4). 

[Art.124 modificat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, in vigoare 27.05.2016]  
[Art.124 completat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, in vigoare 04.07.2014]  
[Art.124 completat prin Legea nr.324 din 23.12.2013, in vigoare 01.01.2014]  
[Art.124 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.124 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 1241. Concediul paternal 
(1) Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezentul articol pentru a asigura 

participarea efectiva a tatalui la ingrijirea copilului nou-nascut. 
(2) Tatal copilului nou-nascut beneficiaza de dreptul la un concediu paternal de 14 zile 

calendaristice.  
(3) Concediul paternal se acorda in baza unei cereri in forma scrisa, in primele 56 de zile de 

la nasterea copilului. La cerere se anexeaza o copie a certificatului de nastere al copilului. 
(4) Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiaza de o indemnizatie paternala care 

nu poate fi mai mica decit marimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectiva si care este 
achitata din fondul de asigurari sociale. Indemnizatia paternala pentru functionarul public cu statut 
special se achita din bugetul de stat la locul de munca al acestuia. 

(5) Angajatorul este obligat sa incurajeze salariatii in vederea beneficierii de concediu 
paternal.  

(6) Cazurile in care angajatorul creeaza situatii cu efect de dezavantajare a angajatilor care 
iau concediu paternal sint considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor si se 
sanctioneaza conform legii. 

[Art.1241 completat prin Legea nr.28 din 17.03.2017, in vigoare 28.04.2017]  
[Art.1241 introdus prin Legea nr.71 din 14.04.2016, in vigoare 27.05.2016]  
   
Articolul 125. Alipirea concediului de odihna anual la concediul de maternitate si la 

concediul pentru ingrijirea copilului  
(1) Femeii, in baza unei cereri scrise, i se acorda concediul de odihna anual inainte de 

concediul de maternitate, prevazut la art.124 alin.(1), sau imediat dupa el, sau dupa terminarea 
concediului pentru ingrijirea copilului.  

(2) Persoanelor mentionate la art.124 alin.(4) si la art.127 concediul de odihna anual li se 
acorda, in baza unei cereri scrise, dupa terminarea concediului pentru ingrijirea copilului.  

(3) Salariatii care au adoptat copii nou-nascuti sau i-au luat sub tutela pot folosi, in baza unei 
cereri scrise, concediul de odihna anual dupa terminarea oricaruia din concediile acordate conform 
art.127.  

(4) Concediile de odihna anuale, conform alin.(1)-(3), li se acorda salariatilor indiferent de 
vechimea in munca in unitatea respectiva.  

[Art.125 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
   
Articolul 126. Concediul suplimentar neplatit pentru ingrijirea copilului in virsta de la 3 la 

6 ani  
(1) In afara de concediul de maternitate si concediul partial platit pentru ingrijirea copilului 

pina la virsta de 3 ani, femeii, precum si persoanelor mentionate la art.124 alin.(4), li se acorda, in 
baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplatit pentru ingrijirea copilului in virsta de la 
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3 la 6 ani, cu mentinerea locului de munca (a functiei). In lipsa locului de munca anterior (functiei 
anterioare), persoanelor mentionate li se acorda un alt loc de munca echivalent (functie 
echivalenta). 

(2) In baza unei cereri scrise, in timpul aflarii in concediul suplimentar neplatit pentru 
ingrijirea copilului, femeia sau persoanele mentionate la art.124 alin.(4) pot sa lucreze in conditiile 
timpului de munca partial sau la domiciliu.  

(3) Perioada concediului suplimentar neplatit se include in vechimea in munca, inclusiv in 
vechimea in munca speciala, daca contractul individual de munca nu a fost suspendat conform 
art.78 alin.(1) lit.a).  

(4) Perioada concediului suplimentar neplatit nu se include in vechimea in munca ce da 
dreptul la urmatorul concediu de odihna anual platit, precum si in stagiul de cotizare potrivit legii.  

[Art.126 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.126 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 127. Concediile pentru salariatii care au adoptat copii nou-nascuti sau i-au luat sub 

tutela  
(1) Salariatului care a adoptat un copil nou-nascut nemijlocit din maternitate sau l-a luat sub 

tutela i se acorda un concediu platit pe o perioada ce incepe din ziua adoptiei (luarii sub tutela) si 
pina la expirarea a 56 de zile calendaristice din ziua nasterii copilului (in caz de adoptie a doi sau 
mai multi copii concomitent – 70 de zile calendaristice) si, in baza unei cereri scrise, un concediu 
partial platit pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani. Indemnizatiile pentru concediile 
mentionate se platesc din bugetul asigurarilor sociale de stat.  

(2) Salariatului care a adoptat un copil nou-nascut nemijlocit din maternitate sau l-a luat sub 
tutela i se acorda, in baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplatit pentru ingrijirea 
copilului in virsta de la 3 la 6 ani, conform art.126.  

   
TITLUL V  

SALARIZAREA SI NORMAREA MUNCII  
   

Capitolul I  
DISPOZITII GENERALE  

Articolul 128. Salariul  
(1) Salariul reprezinta orice recompensa sau cistig evaluat in bani, platit salariatului de catre 

angajator in temeiul contractului individual de munca, pentru munca prestata sau care urmeaza a 
fi prestata.  

(2) La stabilirea si achitarea salariului nu se admite nici o discriminare pe criterii de sex, 
virsta, dizabilitate, origine sociala, situatie familiala, apartenenta la o etnie, rasa sau nationalitate, 
optiuni politice sau convingeri religioase, apartenenta sau activitate sindicala.  

(3) Salariul este confidential si garantat.  
[Art.128 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
  
Articolul 129. Garantiile de stat in domeniul salarizarii  
Garantiile de stat in domeniul salarizarii cuprind salariul minim stabilit de stat, tarifele de 

stat de salarizare in sectorul bugetar, cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real, 
precum si adaosurile si sporurile cu caracter de compensare, garantate de stat si reglementate de 
legislatia in vigoare.  

[Art.129 completat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   
Articolul 130. Structura salariului, conditiile si sistemele de salarizare  
(1) Salariul include salariul de baza (salariul tarifar, salariul functiei), salariul suplimentar 

(adaosurile si sporurile la salariul de baza) si alte plati de stimulare si compensare.  
(2) Retribuirea muncii salariatului depinde de cererea si oferta fortei de munca pe piata 

muncii, de cantitatea, calitatea si complexitatea muncii, de conditiile de munca, de calitatile 
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profesionale ale salariatului, de rezultatele muncii lui si/sau de rezultatele activitatii economice a 
unitatii.  

(3) Munca este retribuita pe unitate de timp sau in acord atit in sistemul tarifar, cit si in 
sistemele netarifare de salarizare.  

(4) In functie de specificul activitatii si conditiile economice concrete, unitatile din sectorul 
real aplica, pentru organizarea salarizarii, sistemul tarifar si/sau sistemele netarifare de salarizare.  

(5) Alegerea sistemului de salarizare in cadrul unitatii se efectueaza de catre angajator dupa 
consultarea reprezentantilor salariatilor.  

[Art.130 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   

Capitolul II  
SALARIUL MINIM GARANTAT  

Articolul 131. Salariul minim  
(1) Orice salariat are dreptul la un salariu minim garantat.  
(2) Salariul minim reprezinta marimea minima a retributiei evaluata in moneda nationala, 

marime stabilita de catre stat pentru o munca simpla, necalificata, sub nivelul careia angajatorul 
nu este in drept sa plateasca pentru norma de munca pe luna sau pe ora indeplinita de salariat.  

(3) In salariul minim nu se includ adaosurile, sporurile, platile de stimulare si compensare.  
(4) Cuantumul salariului minim este obligatoriu pentru toti angajatorii persoane juridice sau 

fizice care utilizeaza munca salariata, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de 
organizare. Acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv de munca, nici prin 
contractul individual de munca.  

(5) Cuantumul salariului minim se garanteaza salariatilor numai cu conditia executarii de 
catre ei a obligatiilor (normelor) de munca in orele de program stabilite de legislatia in vigoare.  

   
Articolul 132. Modul de stabilire si de reexaminare a salariului minim  
(1) Salariul minim pe luna si salariul minim pe ora, calculate pornindu-se de la norma lunara 

a timpului de munca, se stabilesc prin hotarire de Guvern, dupa consultarea patronatelor si 
sindicatelor.  

(2) Cuantumul salariului minim se determina si se reexamineaza in functie de conditiile 
economice concrete, de nivelul salariului mediu pe economia nationala, de nivelul prognozat al 
ratei inflatiei, precum si de alti factori social-economici.  

   
Articolul 133. Sporirea nivelului continutului real al salariului  
(1) Sporirea nivelului continutului real al salariului se asigura prin indexarea salariului in 

legatura cu cresterea preturilor de consum la marfuri si servicii.  
(2) Salariul minim garantat este indexat anual in functie de evolutia indicelui preturilor de 

consum, in conformitate cu legislatia in vigoare.  
   
Articolul 134. Cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real  
(1) Cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real este valoarea minima obligatorie 

a retributiei muncii garantata de catre stat pentru munca prestata de salariati in sectorul real.  
(2) Cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real se stabileste de Guvern dupa 

consultarea partenerilor sociali.  
(3) Cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real se reexamineaza anual, in functie 

de cresterea sumara anuala a indicelui preturilor de consum si a ratei de crestere a productivitatii 
muncii la nivel national.  

(4) In cazul insolvabilitatii unitatii, platile de compensare, garantate salariatilor si calculate 
(recalculate) la data achitarii lor, se vor achita in marime nu mai mica decit cuantumul minim 
garantat al salariului in sectorul real, stabilit in conformitate cu legea.  

[Art.134 in redactia Legii nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   

Capitolul III  
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MODUL DE STABILIRE SI PLATA A SALARIULUI  
Articolul 135. Modul de stabilire a salariilor  
(1) Sistemul de salarizare, pe a carui baza se determina salariile salariatilor, se stabileste prin 

lege sau prin alte acte normative, in corespundere cu forma juridica de organizare a unitatii, cu 
modul de finantare si cu caracterul activitatii acesteia.  

(2) Formele si conditiile de salarizare, precum si marimea salariilor in unitatile cu autonomie 
financiara, se stabilesc prin negocieri colective sau, dupa caz, individuale intre angajator si salariati 
sau reprezentantii acestora, in functie de posibilitatile financiare ale angajatorilor, si se fixeaza in 
contractele colective si in cele individuale de munca.  

(3) Sistemul si conditiile de retribuire a muncii salariatilor din sectorul bugetar se stabilesc 
prin lege.  

(4) Salariul de baza, modul si conditiile de salarizare a conducatorilor unitatilor se stabilesc 
de persoanele sau organele abilitate sa numeasca acesti conducatori si se fixeaza in contractele 
individuale de munca incheiate cu ei.  

[Art.135 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   
Articolul 136. Sistemul tarifar de salarizare  
(1) Sistemul tarifar de salarizare include retelele tarifare, salariile tarifare, grilele de salarii 

ale functiei si indrumarele tarifare de calificare.  
(2) Tarificarea lucrarilor si acordarea categoriilor (claselor) de calificare muncitorilor si 

specialistilor se efectueaza in conformitate cu indrumarele tarifare de calificare a profesiilor sau 
specialitatilor si functiilor.  

(3) Componenta principala si obligatorie a sistemului tarifar este salariul tarifar pentru 
categoria I de calificare (de salarizare) a retelei tarifare, care serveste drept baza pentru stabilirea 
in contractele colective de munca si contractele individuale de munca a salariilor tarifare si 
salariilor functiei concrete. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare in sectorul real se 
stabileste la nivel ramural si de unitate in modul prevazut de lege.  

(4) Reteaua tarifara se stabileste dupa cum urmeaza:  
a) pentru salariatii din unitatile cu autonomie financiara – in baza categoriilor de calificare 

stabilite pentru salariati, a salariului tarifar pentru categoria I de calificare si a coeficientilor tarifari 
stabiliti la nivel ramural sau la nivel de unitate;  

b) pentru salariatii din sectorul bugetar – in baza categoriilor de salarizare ale Retelei tarifare 
unice, a salariului tarifar pentru categoria I de salarizare si a grilelor de salarii ale functiei stabilite 
pe categoriile de salarizare.  

(5) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramura sau de unitate se 
reexamineaza in functie de conditiile economice concrete ale ramurii sau in functie de posibilitatile 
financiare ale unitatii. Totodata, cuantumul lunar total al salariului unui angajat, calculat in baza 
sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic decit cuantumul minim garantat al salariului in 
sectorul real, stabilit de Guvern. 

[Art.136 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
[Art.136 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   
Articolul 1361. Sisteme netarifare de salarizare  
(1) Sistemele netarifare de salarizare reprezinta modalitati de diferentiere a salariilor in 

dependenta de performantele individuale si/sau colective si functia detinuta de salariat.  
(2) Criteriile si normele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatului 

se stabilesc de catre angajator, prin negociere cu reprezentantii salariatilor. Aprecierea 
performantelor profesionale individuale ale salariatului se efectueaza de catre angajator.  

(3) Sistemul netarifar de salarizare se stabileste in contractul colectiv de munca la nivel de 
unitate.  

(4) Stabilirea cuantumului salariului pentru fiecare salariat in cadrul sistemelor netarifare de 
salarizare se efectueaza de catre angajator. Drept limita minima si garantie a statului serveste 
cuantumul minim garantat al salariului in sectorul real.  

lex:LPLP20081120242
lex:LPLP20111209254
lex:LPLP20081120242


[Art.1361 introdus prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
  
Articolul 137. Platile de stimulare  
(1) Angajatorul este in drept sa stabileasca diferite sisteme de premiere, de adaosuri si sporuri 

la salariul de baza, alte plati de stimulare dupa consultarea reprezentantilor salariatilor. Sistemele 
indicate pot fi stabilite si prin contractul colectiv de munca.  

(2) Modul si conditiile de aplicare a platilor de stimulare si de compensare in unitatile din 
sectorul bugetar se stabilesc prin lege si prin alte acte normative.  

   
Articolul 138. Recompensa in baza rezultatelor activitatii anuale  
(1) Pe linga platile prevazute de sistemele de salarizare, pentru salariatii unitatii se poate 

stabili o recompensa in baza rezultatelor activitatii anuale din fondul format din beneficiul obtinut 
de unitate.  

(2) Regulamentul privind modul de plata a recompensei in baza rezultatelor activitatii anuale 
se aproba de catre angajator de comun acord cu reprezentantii salariatilor.  

   
Articolul 139. Retribuirea muncii prestate in conditii nefavorabile  
(1) Pentru munca prestata in conditii nefavorabile salariatilor li se stabilesc sporuri de 

compensare in marime unica pentru salariatii de orice calificare care muncesc in conditii egale la 
unitatea respectiva.  

(2) Marimea concreta a sporurilor de compensare pentru munca prestata in conditii 
nefavorabile se stabileste in functie de greutate si nocivitate, in limitele negociate de partenerii 
sociali si aprobate prin conventia colectiva la nivel national si ramural, dar nu poate fi mai mica 
decit cea prevazuta de Legea salarizarii. 

(3) Listele lucrarilor si locurilor de munca cu conditii grele si deosebit de grele, vatamatoare 
si deosebit de vatamatoare se aproba de catre Guvern dupa consultarea patronatelor si sindicatelor.  

[Art.139 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
[Art.139 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 140. Introducerea noilor conditii de retribuire a muncii si modificarea celor 

existente  
(1) Reducerea salariilor prevazute in contractele individuale de munca, contractele colective 

de munca si/sau conventiile colective nu se admite inainte de expirarea unui an de la data stabilirii 
lor.  

(2) Introducerea noilor conditii de retribuire a muncii sau modificarea celor existente se 
permite numai cu respectarea prevederilor art.68 alin.(1). 

[Art.140 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
[Art.140 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 141. Formele de plata a salariului  
(1) Salariul se plateste in moneda nationala.  
(2) Cu acordul scris al salariatului, se permite plata salariului prin institutiile bancare sau 

oficiile postale, cu achitarea serviciilor respective din contul angajatorului. Modul de plata a 
salariului prin institutiile bancare sau oficiile postale se stabileste de Guvern, in comun cu Banca 
Nationala a Moldovei.  

(3) Plata salariului in natura este interzisa.  
   
Articolul 142. Termenele, periodicitatea si locul de plata a salariului  
(1) Salariul se plateste periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei imputernicite de acesta, 

in baza unei procuri autentificate, la locul de munca al salariatului, in zilele de lucru stabilite in 
contractul colectiv sau individual de munca, dar:  

a) nu mai rar decit de doua ori pe luna pentru salariatii remunerati pe unitate de timp sau in 
acord;  
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b) nu mai rar decit o data pe luna pentru salariatii remunerati in baza salariilor lunare ale 
functiei.  

(2) Angajatorul este obligat sa incunostinteze salariatul despre marimea salariului, forma 
retributiei, modul de calculare a salariului, periodicitatea si locul de plata, retinerile, alte conditii 
referitor la salariu si modificarile acestora.  

(3) La achitarea salariului, angajatorul este obligat sa informeze in scris fiecare salariat 
despre partile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectiva, despre marimea 
si temeiurile retinerilor efectuate, despre suma totala pe care urmeaza sa o primeasca, precum si 
sa asigure efectuarea inscrierilor respective in registrele contabile.  

(4) Plata salariului pentru o lucrare ocazionala, care dureaza mai putin de 2 saptamini, se 
efectueaza imediat dupa executarea acesteia.  

(5) In caz de deces al salariatului, salariul si alte plati ce i se cuvin se platesc integral sotului 
(sotiei), copiilor majori sau parintilor defunctului, iar in lipsa acestora – altor mostenitori, in 
conformitate cu legislatia in vigoare.  

[Art.142 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 143. Termenele de efectuare a achitarilor in caz de incetare a contractului 

individual de munca  
(1) Daca nu se contesta cuantumul tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate, 

efectuarea achitarilor se face:  
a) in caz de incetare a contractului individual de munca cu un salariat care continua sa lucreze 

pina in ziua eliberarii din serviciu – in ziua eliberarii;  
b) in caz de incetare a contractului individual de munca cu un salariat care nu lucreaza pina 

in ziua eliberarii din serviciu (concediu medical, absenta nemotivata de la serviciu, privatiune de 
libertate etc.) – cel tirziu in ziua imediat urmatoare zilei in care salariatul eliberat a cerut sa i se 
faca achitarile.  

(2) Daca se contesta cuantumul sumelor ce se cuvin salariatului la eliberare din serviciu, 
angajatorul este obligat, in orice caz, sa-i plateasca, in termenele prevazute la alin.(1), suma 
necontestata.  

   
Articolul 144. Plata prioritara a salariului  
(1) Plata salariilor este efectuata de angajator in mod prioritar fata de alte plati, inclusiv in 

caz de insolvabilitate a unitatii.  
(2) Mijloacele pentru retribuirea muncii salariatilor sint garantate prin venitul si patrimoniul 

angajatorului.  
(3) Angajatorii iau masuri pentru protejarea salariatilor proprii contra riscului de neplata a 

sumelor ce li se cuvin in legatura cu executarea contractului individual de munca sau ca urmare a 
incetarii acestuia.  

   
Articolul 145. Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului  
(1) Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectueaza prin 

indexarea obligatorie si in marime deplina a sumei salariului calculat daca retinerea acestuia a 
constituit cel putin o luna calendaristica de la data stabilita pentru achitarea salariului lunar.  

(2) Compensarea prevazuta la alin.(1) se efectueaza separat pentru fiecare luna, prin 
majorarea salariului in conformitate cu coeficientul inflatiei calculat in modul stabilit.  

  
[Alin.(3) art.145 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
  
(4) Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei parti din salariu in legatura 

cu incalcarea termenelor de plata a acestuia se stabileste de Guvern, de comun acord cu patronatele 
si sindicatele.  

   
Articolul 146. Raspunderea pentru neachitarea la timp a salariului  
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(1) In cazurile in care la conturile curente si de decontare ale unitatilor exista mijloacele 
respective si documentele necesare in vederea primirii banilor pentru plata salariilor au fost 
prezentate in termen, iar bancile nu asigura clientela cu numerar, acestea platesc, din contul 
mijloacelor proprii, o penalitate in marime de 0,2 la suta din suma datorata, pentru fiecare zi de 
intirziere.  

(2) Persoanele cu functie de raspundere din banci, autoritati publice si unitati, vinovate de 
neachitarea la timp a salariilor, poarta raspundere materiala, disciplinara, administrativa si penala, 
in conditiile legii.  

   
Articolul 147. Interzicerea limitarii salariatului in dispunerea libera de mijloacele cistigate  
Se interzice limitarea salariatului in dispunerea libera de mijloacele cistigate, cu exceptia 

cazurilor prevazute de legislatia in vigoare.  
   
Articolul 148. Retinerile din salariu  
(1) Retinerile din salariu se pot face numai in cazurile prevazute de prezentul cod si de alte 

acte normative.  
(2) Retinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariatilor fata de angajator se pot face 

in baza ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi) acestuia:  
a) pentru restituirea avansului eliberat in contul salariului;  
b) pentru restituirea sumelor platite in plus in urma unor greseli de calcul;  
c) pentru acoperirea avansului necheltuit si nerestituit la timp, eliberat pentru deplasare in 

interes de serviciu sau transferare intr-o alta localitate ori pentru necesitati gospodaresti, daca 
salariatul nu contesta temeiul si cuantumul retinerilor;  

d) pentru repararea prejudiciului material cauzat unitatii din vina salariatului (art.338); 
e) pentru restituirea costului carnetului de munca intocmit salariatului la unitate. 
(3) In cazurile specificate la alin.(2), angajatorul are dreptul sa emita ordinul (dispozitia, 

decizia, hotarirea) de retinere in termen de cel mult o luna din ziua expirarii termenului stabilit 
pentru restituirea avansului sau achitarea datoriei, din ziua efectuarii platii gresit calculate ori a 
constatarii prejudiciului material. Daca acest termen a fost omis ori salariatul contesta temeiul sau 
cuantumul retinerii, litigiul se va examina de catre instanta de judecata la cererea angajatorului sau 
salariatului (art.349-355).  

(4) In caz de eliberare a salariatului inainte de expirarea anului de munca in contul caruia el 
a folosit deja concediul, angajatorul ii poate retine din salariu suma achitata pentru zilele fara 
acoperire ale concediului. Retinerea pentru aceste zile nu se face daca salariatul si-a incetat sau 
suspendat activitatea in temeiurile indicate la art.76 lit.e), art.78 alin.(1) lit.d), art.82 lit.a) si i), 
art.86 alin.(1) lit.b)-e) si u), in caz de pensionare sau inmatriculare la o institutie de invatamint 
conform art.85 alin.(2), precum si in alte cazuri prevazute de contractul colectiv sau cel individual 
de munca ori prin acordul scris al partilor.  

(5) Salariul platit in plus salariatului de catre angajator (inclusiv in cazul aplicarii gresite a 
legislatiei in vigoare) nu poate fi urmarit, cu exceptia cazurilor unei greseli de calcul.  

[Art.148 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.148 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.148 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 149. Limitarea cuantumului retinerilor din salariu  
(1) La fiecare plata a salariului, cuantumul total al retinerilor nu poate sa depaseasca 20 la 

suta, iar in cazurile prevazute de legislatia in vigoare – 50 la suta din salariul ce i se cuvine 
salariatului.  

(2) In caz de retinere din salariu in baza citorva acte executorii, salariatului i se pastreaza, in 
orice caz, 50 la suta din salariu.  

(3) Limitarile prevazute la alin.(1) si (2) nu se aplica retinerii din salariu in caz de urmarire 
a pensiei alimentare pentru copiii minori. In acest caz, suma retinuta nu poate fi mai mare de 70 la 
suta din salariul care se cuvine sa fie platit salariatului.  
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(4) Daca suma obtinuta prin urmarirea salariului nu este suficienta pentru satisfacerea tuturor 
pretentiilor creditorilor, suma respectiva se distribuie intre acestia in modul prevazut de legislatia 
in vigoare.  

   
Articolul 150. Interzicerea retinerilor din unele plati ce i se cuvin salariatului  
Nu se admit retineri din indemnizatia de eliberare din serviciu, din platile de compensare si 

din alte plati care, conform Codului de executare al Republicii Moldova, nu pot fi urmarite.  
[Art.150 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 151. Raspunderea pentru retinerea eliberarii carnetului de munca  
Daca eliberarea carnetului de munca este retinuta din vina angajatorului, salariatului i se 

plateste salariul mediu pentru tot timpul absentei fortate de la lucru, cauzate de imposibilitatea 
angajarii la alta unitate dupa eliberarea din serviciu din motivul lipsei carnetului de munca. In acest 
caz, salariul mediu se achita fostului salariat de catre fostul lui angajator conform acordului scris 
dintre parti, iar in caz de litigiu - in temeiul hotaririi instantei de judecata. 

[Art.151 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   

Capitolul IV  
SALARIZAREA PENTRU CONDITII SPECIALE DE MUNCA  

Articolul 152. Retribuirea muncii salariatilor in virsta de pina la 18 ani si a altor categorii 
de salariati cu durata redusa a muncii zilnice  

(1) In cazul salarizarii pe unitate de timp, salariatilor in virsta de pina la 18 ani salariul li se 
plateste tinindu-se cont de durata redusa a muncii zilnice.  

(2) Munca salariatilor minori care lucreaza in acord este retribuita in baza tarifelor pentru 
munca in acord stabilite salariatilor adulti.  

(3) Munca elevilor si studentilor din institutiile de invatamint secundar general, secundar 
profesional si mediu de specialitate, care nu au atins virsta de 18 ani, prestata in afara timpului de 
studii, se retribuie proportional cu timpul lucrat sau in acord.  

(4) In cazurile prevazute la alin.(1)-(3), angajatorul poate sa stabileasca, din contul 
mijloacelor proprii, un spor la salariul tarifar pentru timpul cu care durata muncii zilnice a 
salariatilor minori se micsoreaza in comparatie cu durata muncii zilnice a salariatilor adulti.  

(5) Retribuirea muncii altor categorii de salariati carora, conform art.96, li se stabileste 
durata redusa a timpului de munca se efectueaza in conditiile de salarizare stabilite de Guvern.  

   
Articolul 153. Retribuirea muncii in caz de efectuare a lucrarilor de diversa calificare  
(1) La efectuarea lucrarilor de diferite categorii de calificare, lucrul salariatilor remunerati 

pe unitate de timp este retribuit dupa munca de calificare mai inalta.  
(2) Munca salariatilor remunerati in acord este retribuita conform tarifelor lucrarii efectuate. 

In cazurile cind, in legatura cu specificul de productie, salariatii care lucreaza in acord sint nevoiti 
sa efectueze lucrari tarificate la un nivel inferior in raport cu categoriile de calificare ce le-au fost 
acordate, angajatorul este obligat sa le plateasca diferenta dintre categoriile de calificare.  

(3) Norma cu privire la plata diferentei dintre categoriile de calificare prevazuta la alin.(2) 
nu se aplica in cazurile cind, in virtutea specificului de productie, efectuarea lucrarilor de diversa 
calificare tine de obligatiile permanente ale salariatului.  

   
Articolul 154. Salarizarea instructorilor si ucenicilor  
Modul si conditiile de salarizare a instructorilor si ucenicilor se stabilesc de Guvern.  
   
Articolul 155. Salarizarea cumularzilor  
(1) Salarizarea cumularzilor se efectueaza pentru munca realmente prestata sau timpul 

efectiv lucrat.  
(2) Marimea salariului tarifar sau a salariului functiei pentru cumularzi, precum si marimea 

premiilor, a sporurilor, a adaosurilor si a celorlalte recompense, determinate de conditiile de 
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salarizare, se stabilesc in contractul colectiv sau individual de munca si nu pot depasi marimile 
prevazute pentru ceilalti salariati din unitatea respectiva. 

[Art.155 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
   
Articolul 156. Retribuirea muncii in caz de cumulare a profesiilor (functiilor) si de 

indeplinire a obligatiilor de munca ale salariatilor temporar absenti  
(1) Salariatilor care, in afara de munca lor de baza, stipulata in contractul individual de 

munca, indeplinesc, la aceeasi unitate, o munca suplimentara intr-o alta profesie (functie) sau 
obligatiile de munca ale unui salariat temporar absent, fara a fi scutiti de munca lor de baza (in 
limitele duratei normale a timpului de munca stabilite de prezentul cod), li se plateste un spor 
pentru cumularea de profesii (functii) sau pentru indeplinirea obligatiilor de munca ale salariatului 
temporar absent.  

(2) Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (functii) se stabileste de partile 
contractului individual de munca, dar nu poate fi mai mic decit 50 la suta din salariul tarifar 
(salariul functiei) al profesiei (functiei) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii 
(functii) se efectueaza fara restrictii, in limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii.  

(3) Marimea concreta a sporului pentru indeplinirea obligatiilor de munca ale salariatului 
temporar absent se stabileste in functie de volumul real de lucrari executate, dar nu poate depasi 
100 la suta din salariul tarifar sau de functie al salariatului absent. In cazul in care obligatiile 
salariatului temporar absent sint indeplinite de mai multi salariati, cuantumul sporului se stabileste 
proportional cu volumul lucrarilor executate de fiecare din ei, in limitele salariului tarifar sau de 
functie al salariatului absent. 

[Art.156 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
[Art.156 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 157. Retribuirea muncii suplimentare  
(1) In cazul retribuirii muncii pe unitate de timp, munca suplimentara (art.104), pentru 

primele doua ore, se retribuie in marime de cel putin 1,5 salarii de baza stabilite salariatului pe 
unitate de timp, iar pentru orele urmatoare – cel putin in marime dubla.  

(2) In cazul retribuirii muncii in acord cu aplicarea sistemului tarifar de salarizare, pentru 
munca suplimentara se plateste un adaos de cel putin 50 la suta din salariul tarifar al salariatului 
de categoria respectiva, remunerat pe unitate de timp pentru primele 2 ore, si in marime de cel 
putin 100 la suta din acest salariu tarifar – pentru orele urmatoare, iar cu aplicarea sistemelor 
netarifare de salarizare – de 50 la suta pentru primele 2 ore si, respectiv, 100 la suta din cuantumul 
minim garantat al salariului pe unitate de timp in sectorul real – pentru orele urmatoare.  

(3) Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se admite.  
[Art.157 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   
Articolul 158. Compensatia pentru munca prestata in zilele de repaus si in cele de sarbatoare 

nelucratoare  
(1) Cu conditia platii salariului mediu conform art.111 alin.(1), munca prestata in zilele de 

repaus si in cele de sarbatoare nelucratoare este retribuita:  
a) salariatilor care lucreaza in acord – cel putin in marime dubla a tarifului in acord;  
b) salariatilor a caror munca este retribuita in baza salariilor tarifare pe ora sau pe zi – cel 

putin in marimea dubla a salariului pe ora sau pe zi;  
c) salariatilor a caror munca este retribuita cu salariu lunar – cel putin in marimea unui salariu 

pe unitate de timp sau a remuneratiei de o zi peste salariu, daca munca in ziua de repaus sau cea 
de sarbatoare nelucratoare a fost prestata in limitele normei lunare a timpului de munca si cel putin 
in marime dubla a salariului pe unitate de timp sau a remuneratiei de o zi peste salariu, daca munca 
a fost prestata peste norma lunara.  

(2) La cererea scrisa a salariatului care a prestat munca in zi de repaus sau in zi de sarbatoare 
nelucratoare, angajatorul poate sa-i acorde o alta zi libera care nu va fi retribuita. 
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(3) Modul de retribuire a muncii prestate in zilele de repaus si in cele de sarbatoare 
nelucratoare de sportivii profesionisti, lucratorii de creatie din teatre, circuri, organizatii 
cinematografice, teatrale si concertistice, precum si de alte persoane care participa la crearea si/sau 
la interpretarea unor opere de arta, poate fi stabilit in conventiile colective, in contractul colectiv 
ori in cel individual de munca.  

[Art.158 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.158 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 159. Retribuirea muncii de noapte  
Pentru munca prestata in program de noapte se stabileste un adaos in marime de cel putin 

0,5 din salariul de baza pe unitate de timp stabilit salariatului.  
[Art.159 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   
Articolul 160. Dreptul angajatorului la stabilirea unor plati de stimulare si de compensare  
Angajatorul este in drept sa majoreze sporurile, adaosurile si recompensele prevazute la 

art.138, 156, 157, 158 in raport cu nivelul lor minim stabilit de legislatia in vigoare, precum si sa 
stabileasca alte plati cu caracter de stimulare si compensare in limitele mijloacelor proprii 
(alocate), prevazute pentru aceste scopuri in contractul colectiv de munca sau in devizul de 
cheltuieli pentru intretinerea unitatii finantate din buget.  

   
Articolul 161. Modul de retribuire a muncii in caz de neindeplinire a normelor de productie  
(1) In caz de neindeplinire a normelor de productie din vina angajatorului, retribuirea se face 

pentru munca efectiv prestata de salariat, dar nu mai putin decit in marimea unui salariu mediu al 
salariatului calculat pentru aceeasi perioada de timp.  

(2) In caz de neindeplinire a normelor de productie fara vina salariatului sau a angajatorului, 
salariatului i se platesc cel putin 2/3 din salariul de baza.  

(3) In caz de neindeplinire a normelor de productie din vina salariatului, retribuirea se 
efectueaza potrivit muncii prestate.  

[Art.161 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   
Articolul 162. Modul de retribuire a muncii in caz de producere a rebutului  
(1) Rebutul produs fara vina salariatului este retribuit la fel ca si articolele bune.  
(2) Rebutul total din vina salariatului nu este retribuit.  
(3) Rebutul partial din vina salariatului este retribuit in functie de gradul de utilitate a 

produsului, conform unor tarife reduse.  
(4) Tarifele reduse, mentionate la alin.(3), se stabilesc in contractul colectiv de munca.  
   
Articolul 163. Modul de retribuire a muncii in caz de insusire a unor noi procese de 

productie  
Pentru perioada de insusire a unor noi procese de productie, salariatilor li se garanteaza 

mentinerea salariului mediu. 
[Art.163 in redactia Legii nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.163 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
[Art.163 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 164. Mentinerea salariului in caz de transfer la o alta munca permanenta cu 

retributie mai mica 
In cazul in care salariatul este transferat la o alta munca permanenta cu retributie mai mica 

in cadrul aceleiasi unitati sau intr-o alta localitate impreuna cu unitatea, conform art.74 alin.(1), 
acestuia i se mentine salariul mediu de la locul de munca precedent timp de o luna din ziua 
transferarii, cu respectarea prealabila a prevederilor art.68. 

[Art.164 in redactia Legii nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
  
Articolul 165. Salariul mediu  
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(1) Salariul mediu include toate drepturile salariale din care, conform legislatiei in vigoare, 
se calculeaza contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii, cu exceptia platilor cu caracter 
unic.  

(2) Salariul mediu se garanteaza salariatilor in cazurile prevazute de legislatia in vigoare, de 
contractele colective si/sau cele individuale de munca.  

(3) Modul de calculare a salariului mediu al salariatului este unic si se stabileste de Guvern.  
[Art.165 completat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
  
Articolul 1651. Ajutorul material  
Angajatorul este in drept sa acorde anual salariatilor ajutor material in modul si conditiile 

prevazute de contractul colectiv de munca si/sau de actele normative in vigoare. Ajutorul material 
poate fi acordat salariatului, in baza cererii lui scrise, in orice timp al anului ori adaugat la 
indemnizatia de concediu (art.117).  

[Art.1651 introdus prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul V  
NORMAREA MUNCII  

Articolul 166. Garantii in domeniul normarii muncii  
Salariatilor li se garanteaza:  
a) concursul metodologic al statului in organizarea normarii muncii;  
b) aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de angajator impreuna cu reprezentantii 

salariatilor si stipulate in contractul colectiv de munca sau in alt act normativ la nivel de unitate.  
   
Articolul 167. Normele de munca  
(1) Prin norme de munca se inteleg normele de productie, de timp, de deservire, de personal 

care se stabilesc de catre angajator pentru salariati in concordanta cu nivelul atins al tehnicii si 
tehnologiei, al organizarii productiei si a muncii, astfel incit sa corespunda conditiilor concrete din 
unitate si sa nu conduca la suprasolicitarea salariatilor.  

(2) In conditiile formelor colective de organizare si de retribuire a muncii pot fi aplicate, de 
asemenea, norme combinate si complexe.  

(3) Normele de munca pot fi revizuite pe masura implementarii tehnicii si a tehnologiilor 
noi sau perfectionarii celor existente, infaptuirii unor masuri organizatorice sau de alta natura, care 
asigura sporirea productivitatii muncii, precum si in cazul folosirii unui utilaj invechit fizic si 
moral.  

(4) Obtinerea unui nivel inalt al fabricarii productiei de catre un anumit salariat sau o anumita 
brigada prin aplicarea, din proprie initiativa, a unor procedee de munca noi si a experientei 
avansate, prin perfectionarea cu forte proprii a locurilor de munca, nu constituie temei pentru 
revizuirea normelor de munca.  

   
Articolul 168. Elaborarea, aprobarea, inlocuirea si revizuirea normelor unice si a normelor-

tip de munca  
(1) Pentru anumite lucrari omogene pot fi elaborate si stabilite norme unice si norme-tip 

(interramurale, ramurale, profesionale etc.) de munca. Normele-tip de munca se elaboreaza de 
catre autoritatile administratiei publice centrale de specialitate de comun acord cu patronatele si 
sindicatele respective si se aproba in modul stabilit de Guvern.  

(2) Inlocuirea si revizuirea normelor unice si a normelor-tip se efectueaza de catre autoritatile 
care le-au aprobat.  

   
Articolul 169. Introducerea, inlocuirea si revizuirea normelor de munca  
(1) In cazul in care normele de munca nu mai corespund conditiilor pentru care au fost 

aprobate sau nu asigura ocuparea completa a timpului normal de munca, acestea pot fi revizuite 
sau inlocuite.  
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(2) Procedura de revizuire sau inlocuire a normelor de munca, precum si situatiile concrete 
in care poate fi aplicata, se stabileste prin contractele colective de munca si/sau prin conventiile 
colective.  

(3) Despre introducerea unor norme noi de munca salariatii trebuie sa fie anuntati in scris, 
sub semnatura, cel putin cu 2 luni inainte.  

[Art.169 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 170. Stabilirea tarifelor de retribuire a muncii in acord  
(1) La retribuirea muncii in acord, tarifele se stabilesc pornindu-se de la categoriile de 

munca, salariile tarifare (salariile functiei) si normele de productie (normele de timp) in vigoare.  
(2) Tariful pentru munca platita in acord se stabileste prin impartirea salariului tarifar pe ora 

(pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, la norma de productie pe ora (pe zi). Tariful 
pentru munca platita in acord poate fi stabilit, de asemenea, prin inmultirea salariului tarifar pe ora 
(pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, cu norma de timp in ore sau zile.  

   
Articolul 171. Asigurarea conditiilor normale de munca pentru indeplinirea normelor de 

productie (de deservire)  
Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice care au 

fost puse la baza elaborarii normelor de munca si sa creeze conditii de munca necesare indeplinirii 
normelor de productie (de deservire). Aceste conditii sint:  

a) starea buna a masinilor, a masinilor-unelte si a dispozitivelor;  
b) asigurarea la timp cu documentatie tehnica;  
c) calitatea corespunzatoare a materialelor si instrumentelor necesare pentru prestarea 

muncii, precum si aprovizionarea la timp cu ele;  
d) alimentarea la timp a procesului de productie cu energie electrica, cu gaze si cu alte surse 

de energie;  
e) asigurarea securitatii si sanatatii in munca si securitatii de productie.  
   

TITLUL VI  
GARANTII SI COMPENSATII  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 172. Notiunile de garantie si de compensatie  
(1) Prin garantie se inteleg mijloacele, metodele, conditiile prin care se asigura realizarea 

drepturilor acordate salariatilor in domeniul raporturilor de munca si al altor raporturi sociale 
legate de acestea.  

(2) Prin compensatie se inteleg drepturile banesti stabilite in scopul compensarii cheltuielilor 
suportate de salariati in legatura cu executarea de catre ei a obligatiilor de munca si a altor obligatii 
prevazute de legislatia in vigoare.  

   
Articolul 173. Cazurile de acordare a garantiilor si compensatiilor  
Pe linga garantiile si compensatiile generale prevazute de prezentul cod (garantii la angajare, 

la transfer, in domeniul salarizarii etc.), salariatilor li se acorda garantii si compensatii in caz de:  
a) deplasare in interes de serviciu;  
b) transferare la lucru intr-o alta localitate;  
c) imbinare a muncii cu studiile;  
d) incetare a contractului individual de munca; precum si  
e) in alte cazuri prevazute de prezentul cod si de alte acte normative.  
   

Capitolul II  
GARANTII SI COMPENSATII IN CAZ DE DEPLASARE  
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IN INTERES DE SERVICIU SI DE TRANSFERARE  
INTR-O ALTA LOCALITATE  

Articolul 174. Deplasarea in interes de serviciu  
(1) Prin deplasare in interes de serviciu se intelege delegarea salariatului, conform ordinului 

(dispozitiei, deciziei, hotaririi) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obligatiilor 
de munca in afara locului de munca permanent.  

(2) Calatoriile de serviciu ale salariatilor a caror activitate permanenta are caracter mobil sau 
ambulant, precum si indeplinirea lucrarilor de prospectiune, a celor geodezice si topografice pe 
teren, nu sint considerate deplasari in interes de serviciu daca angajatorul acorda transportul de 
serviciu necesar.  

[Art.174 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 175. Garantii in caz de deplasare in interes de serviciu  
Salariatilor deplasati in interes de serviciu li se garanteaza mentinerea locului de munca (a 

functiei) si a salariului mediu, precum si compensarea cheltuielilor legate de deplasarea in interes 
de serviciu.  

   
Articolul 176. Compensarea cheltuielilor legate de deplasarea in interes de serviciu  
(1) In cazul deplasarii in interes de serviciu, angajatorul este obligat sa compenseze 

salariatului:  
a) cheltuielile de calatorie tur-retur;  
b) cheltuielile de cazare;  
c) diurna;  
d) alte cheltuieli ce tin de deplasare.  
(2) Modul si marimea compensarii cheltuielilor legate de deplasarile in interes de serviciu 

se aproba de Guvern. Unitatile cu autonomie financiara pot stabili in contractul colectiv de munca 
marimi sporite ale acestor compensatii.  

   
Articolul 177. Compensarea cheltuielilor in caz de transferare la munca intr-o alta localitate  
(1) La transferarea salariatului, in baza unei intelegeri prealabile in forma scrisa cu 

angajatorul, la munca intr-o alta localitate, angajatorul este obligat sa-i compenseze acestuia:  
a) cheltuielile legate de mutarea intr-o alta localitate a salariatului si a membrilor familiei 

sale (cu exceptia cazurilor cind angajatorul asigura transportarea persoanelor respective si a 
bunurilor lor);  

b) cheltuielile de stabilire la noul loc de trai.  
(2) Marimile concrete ale compensarii cheltuielilor specificate la alin.(1) se determina prin 

acordul partilor contractului individual de munca, dar nu pot fi mai mici decit cele stabilite de 
Guvern.  

   
Capitolul III  

GARANTII SI COMPENSATII PENTRU SALARIATII  
CARE IMBINA MUNCA CU STUDIILE  

Articolul 178. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in 
institutiile de invatamint superior si mediu de specialitate  

(1) Salariatilor trimisi la studii de catre angajator in institutiile de invatamint superior sau 
mediu de specialitate acreditate in conditiile legii, la sectiile serale si fara frecventa si care invata 
cu succes li se stabileste durata redusa a timpului de munca, li se acorda concedii suplimentare cu 
mentinerea, integrala sau partiala, a salariului mediu si alte inlesniri, in modul stabilit de Guvern.  

(11) Salariatilor care s-au inmatriculat din proprie initiativa in institutiile de invatamint 
superior sau mediu de specialitate, acreditate in conditiile legii, la sectiile serale si fara frecventa 
si care invata cu succes li se vor acorda anumite garantii si compensatii in modul prevazut de 
contractul colectiv sau de cel individual de munca. 
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(2) In contractul colectiv de munca si in conventiile colective pentru salariatii mentionati la 
alin.(1) pot fi prevazute inlesniri suplimentare din contul mijloacelor unitatii.  

[Art.178 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
   
Articolul 179. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in 

invatamintul postuniversitar specializat  
(1) Salariatilor care isi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat, 

organizate in institutiile de invatamint superior sau in organizatiile din sfera stiintei si inovarii 
acreditate in conditiile legii, li se acorda garantii si compensatii in modul stabilit de Guvern.  

(2) Angajatorul si reprezentantii salariatilor pot prevedea in contractul colectiv de munca, 
din contul unitatii, garantii si compensatii suplimentare la cele stabilite prin actele normative in 
vigoare.  

[Art.179 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.179 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, in vigoare 13.08.2004]  
   
Articolul 180. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in 

institutiile de invatamint secundar profesional  
(1) Salariatilor care studiaza cu succes, fara scoatere din activitate, in institutiile de 

invatamint secundar profesional, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare, 
acreditate in conditiile legii, li se acorda, in modul stabilit de Guvern, concedii suplimentare cu 
mentinerea, integrala sau partiala, a salariului mediu.  

(2) Salariatilor care imbina munca cu studiile in institutiile de invatamint secundar 
profesional neacreditate li se stabilesc garantii si compensatii prin contractul colectiv sau prin cel 
individual de munca.  

   
Articolul 181. Garantii si compensatii acordate salariatilor care imbina munca cu studiile in 

institutiile de invatamint secundar general  
Salariatilor care studiaza in institutiile de invatamint secundar general (gimnazii, licee, scoli 

de cultura generala) li se stabileste durata redusa a timpului de munca, li se acorda concedii 
suplimentare cu mentinerea, totala sau partiala, dupa caz, a salariului mediu, precum si alte garantii 
si compensatii in modul stabilit de Guvern.  

   
Articolul 182. Modul de acordare a garantiilor si compensatiilor salariatilor care imbina 

munca cu studiile  
(1) Salariatilor care imbina munca cu studiile li se acorda garantii si compensatii la obtinerea, 

pentru prima data, a studiilor de nivelul respectiv.  
(2) La concediile suplimentare acordate salariatilor care imbina munca cu studiile, potrivit 

unei intelegeri scrise intre angajator si salariat, pot fi alipite concediile de odihna anuale.  
(3) Salariatilor care isi fac studiile la o institutie de invatamint la a doua sau a treia 

specialitate (profesie) li se pot acorda anumite garantii si compensatii in modul prevazut de 
contractul colectiv sau de cel individual de munca.  

   
Capitolul IV  

GARANTIILE SI COMPENSATIILE ACORDATE SALARIATILOR  
IN LEGATURA CU INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL  

DE MUNCA  
Articolul 183. Dreptul preferential la mentinerea la lucru in cazul reducerii numarului sau a 

statelor de personal  
(1) In caz de reducere a numarului sau a statelor de personal, de dreptul preferential de a fi 

lasati la lucru beneficiaza salariatii cu o calificare si productivitate a muncii mai inalta.  
(2) In cazul unei egale calificari si productivitati a muncii, de dreptul preferential de a fi 

lasati la lucru au:  
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a) salariatii cu obligatii familiale, care intretin doua sau mai multe persoane si/sau o persoana 
cu dizabilitati;  

b) salariatii in a caror familie nu sint alte persoane cu venit de sine statator;  
c) salariatii care au o mai mare vechime in munca in unitatea respectiva;  
d) salariatii care au suferit in unitatea respectiva un accident de munca sau au contractat o 

boala profesionala;  
e) salariatii care isi ridica calificarea in institutiile de invatamint superior si mediu de 

specialitate, fara scoatere din activitate;  
f) persoanele cu dizabilitati de pe urma razboiului si membrii familiilor militarilor cazuti sau 

disparuti fara urma;  
g) participantii la actiunile de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si independentei 

Republicii Moldova;  
h) inventatorii;  
i) persoanele care s-au imbolnavit sau au suferit de boala actinica si de alte boli provocate 

de radiatie in urma avariei de la Cernobil;  
j) persoanele cu dizabilitati in privinta carora este stabilit raportul de cauzalitate dintre 

survenirea dizabilitatii si avaria de la C.A.E. Cernobil, participantii la lichidarea consecintelor 
avariei de la C.A.E. Cernobil in zona de instrainare in anii 1986-1990;  

k) salariatii care au mai multe stimulari pentru succese in munca si nu au sanctiuni 
disciplinare (art.211);  

l) salariatii carora le-au ramas cel mult 5 ani pina la stabilirea pensiei pentru limita de virsta.  
(3) In cazul cind unele persoane indicate la alin.(2) corespund citorva criterii prevazute la 

acest alineat, dreptul preferential de a fi lasate la lucru apartine persoanelor care corespund mai 
multor criterii in comparatie cu celelalte persoane. In caz de egalitate a numarului de criterii, 
dreptul preferential apartine persoanei care are o vechime in munca mai mare la unitatea 
respectiva. 

[Art.183 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.183 modificat prin Legea nr.62 din 11.04.2014, in vigoare 09.05.2014]  
[Art.183 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.183 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 184. Garantii in caz de incetare a contractului individual de munca  
(1) Angajatorul este obligat sa preavizeze salariatul, prin ordin (dispozitie, decizie, hotarire), 

sub semnatura, despre intentia sa de a desface contractul individual de munca incheiat pe o durata 
nedeterminata sau determinata, in urmatoarele termene:  

a) cu 2 luni inainte – in caz de concediere in legatura cu lichidarea unitatii sau incetarea 
activitatii angajatorului persoana fizica, reducerea numarului sau a statelor de personal la unitate 
(art.86 alin.(1) lit.b) si c));  

b) cu o luna inainte – in caz de concediere in legatura cu constatarea faptului ca salariatul nu 
corespunde functiei detinute sau muncii prestate ca urmare a calificarii insuficiente confirmate 
prin hotarirea comisiei de atestare (art.86 alin.(1) lit.e)).  

(2) In perioadele prevazute la alin.(1), salariatului i se acorda cel putin o zi lucratoare pe 
saptamina, cu mentinerea salariului mediu, pentru cautarea unui alt loc de munca.  

(3) La incetarea contractului individual de munca ca urmare a incalcarii de catre salariat a 
obligatiilor sale de munca (art.86 alin.(1) lit.g)-k), m), o)-r)), preavizarea nu este obligatorie.  

[Art.184 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.184 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.184 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 185. Garantii in cazul incetarii contractului individual de munca in legatura cu 

schimbarea proprietarului unitatii  
(1) In caz de schimbare a proprietarului unitatii, noul proprietar, intr-un termen de cel mult 

3 luni din ziua aparitiei dreptului de proprietate, in temeiul art.86 alin.(1) lit.f), este in drept sa 
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desfaca contractele individuale de munca incheiate cu conducatorul unitatii, cu adjunctii acestuia, 
cu contabilul-sef.  

(2) Noul proprietar acorda persoanelor concediate conform alin.(1) cite o compensatie 
suplimentara daca acest lucru este prevazut de contractul individual de munca. 

[Art.185 in redactia Legii nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 186. Indemnizatia de eliberare din serviciu  
(1) Salariatilor concediati in legatura cu lichidarea unitatii sau cu incetarea activitatii 

angajatorului persoana fizica (art.86 alin.(1) lit.b)), sau cu reducerea numarului ori a statelor de 
personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garanteaza:  

a) pentru prima luna, plata unei indemnizatii de eliberare din serviciu egala cu marimea 
sumata a unui salariu mediu saptaminal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea in cauza, dar 
nu mai mare decit sase salarii medii lunare si nu mai mica decit un salariu mediu lunar. Daca 
unitatea a fost succesorul de drept al unei unitati reorganizate anterior si contractul individual de 
munca cu salariatii in cauza nu a incetat anterior (art.81), se vor lua in calcul toti anii de activitate;  

b) pentru a doua luna, plata unei indemnizatii de eliberare din serviciu egala cu cuantumul 
salariului mediu lunar daca persoana concediata nu a fost plasata in cimpul muncii; 

c) pentru a treia luna, plata unei indemnizatii de eliberare din serviciu egala cu cuantumul 
salariului mediu lunar daca, dupa concediere, salariatul s-a inregistrat in decurs de 14 zile 
calendaristice la agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca in calitate de somer si nu a fost 
plasat in cimpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;  

d) la lichidarea unitatii, prin acordul scris al partilor, achitarea integrala a sumelor legate de 
concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.  

Nota.  
In cazul plasarii persoanei concediate in cimpul muncii pe parcursul lunilor indicate la lit.b) si c), indemnizatia 

se va achita pe perioada de pina la data angajarii acesteia. 
(2) Indemnizatia de eliberare din serviciu in marimea unui salariu mediu pe 2 saptamini se 

plateste salariatilor la incetarea contractului individual de munca in legatura cu:  
a) constatarea faptului ca salariatul nu corespunde functiei detinute sau muncii prestate din 

cauza starii de sanatate, in conformitate cu certificatul medical respectiv, sau ca urmare a calificarii 
insuficiente confirmate prin hotarirea comisiei de atestare (art.86 alin.(1) lit.d) si e));  

b) restabilirea la locul de munca, conform hotaririi judecatoresti, a salariatului care a 
indeplinit anterior munca respectiva (art.86 alin.(1) lit.t));  

c) refuzul salariatului de a fi transferat in alta localitate in legatura cu transferarea unitatii in 
aceasta localitate (art.86 alin.(1) lit.y)).  

(3) Salariatii al caror contract individual de munca a fost suspendat in legatura cu 
incorporarea in serviciul militar in termen, in serviciul militar cu termen redus sau in serviciul civil 
(art.76 lit.e)) ori care au demisionat in legatura cu incalcarea de catre angajator a contractului 
individual sau a celui colectiv de munca (art.85 alin.(2)) beneficiaza de indemnizatia prevazuta la 
alin.(2).  

(4) Plata indemnizatiei de eliberare din serviciu se efectueaza la locul de munca precedent.  
(5) In contractul colectiv sau in cel individual de munca pot fi prevazute si alte cazuri de 

plata a indemnizatiei de eliberare din serviciu, marimi sporite ale acesteia, precum si termene mai 
indelungate de plata a indemnizatiei.  

[Art.186 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.186 modificat prin Legea nr.264 din 01.11.2013, in vigoare 01.01.2014]  
[Art.186 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.186 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.186 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul V  
ALTE GARANTII SI COMPENSATII  

Articolul 187. Garantii acordate salariatilor alesi in functii elective  
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Salariatului al carui contract individual de munca a fost suspendat in legatura cu alegerea sa 
intr-o functie electiva, conform legislatiei in vigoare (art.78 alin.(1) lit.d)), i se acorda, dupa 
terminarea imputernicirilor sale in functia respectiva, munca (functia) anterioara, iar daca aceasta 
lipseste – o alta munca (functie) echivalenta la aceeasi sau, cu acordul salariatului, la o alta unitate.  

   
Articolul 188. Garantii pentru perioada indeplinirii obligatiilor de stat sau obstesti  
(1) In timpul indeplinirii obligatiilor de stat sau obstesti, daca, potrivit legislatiei in vigoare, 

acestea se infaptuiesc in orele de program, salariatilor li se garanteaza mentinerea locului de munca 
(a functiei) si a salariului mediu in conformitate cu alin.(2).  

(2) Salariatilor li se mentine salariul mediu in cazul indeplinirii urmatoarelor obligatii de stat 
sau obstesti:  

a) prezentare, la citare, la organele de urmarire penala, la procuror, la instanta de judecata in 
calitate de martor, parte vatamata, expert, specialist, traducator, asistent procedural;  

b) participare ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau 
avariei; precum si  

c) in cazurile indeplinirii altor obligatii de stat sau obstesti prevazute de legislatia in vigoare.  
   
Articolul 189. Garantii si compensatii acordate salariatilor chemati sa indeplineasca 

serviciul militar in termen, serviciul militar cu termen redus, serviciul civil, precum si salariatilor 
chemati la cantonamentele militare 

Salariatii chemati sa indeplineasca serviciul militar in termen, serviciul militar cu termen 
redus, serviciul civil, precum si cei chemati la cantonamentele militare beneficiaza de garantiile si 
compensatiile prevazute de legislatia in vigoare.  

[Art.189 modificat prin Legea nr.104-XVI din 20.04.2007, in vigoare 29.06.2007]  
   
Articolul 190. Garantii acordate salariatilor donatori de singe  
(1) Angajatorul este obligat sa permita, fara nici o piedica, prezentarea salariatilor donatori 

de singe la institutiile medicale in ziua donarii singelui sau a derivatelor de singe pentru utilizarea 
lor in scop terapeutic, mentinind donatorilor salariul mediu si asigurindu-i, in caz de necesitate, cu 
transport.  

(2) Salariatilor donatori de singe li se acorda, in ziua imediat urmatoare zilei de donare a 
singelui sau a derivatelor de singe, o zi libera cu mentinerea salariului mediu. In caz de donare a 
singelui sau a derivatelor de singe in ziua premergatoare zilei (zilelor) de repaus, o zi libera cu 
mentinerea salariului mediu urmeaza a fi acordata salariatilor donatori imediat dupa ziua (zilele) 
de repaus. 

(3) In caz de donare a singelui sau a derivatelor de singe in timpul concediului de odihna 
anual, in zilele de repaus sau in cele de sarbatoare nelucratoare, angajatorul este obligat sa acorde 
salariatului donator de singe o alta zi libera platita care, cu acordul scris al salariatului respectiv, 
poate fi alipita la concediul de odihna anual.  

[Art.190 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 191. Garantiile si compensatiile acordate salariatilor inventatori si rationalizatori  
Salariatul autor al inventiei sau al propunerii de rationalizare beneficiaza de garantiile si 

compensatiile prevazute de legislatia in vigoare, de contractul colectiv si/sau de cel individual de 
munca.  

   
Articolul 192. Compensatii pentru uzura bunurilor care apartin salariatilor  
(1) Salariatului care foloseste, cu acordul sau stirea angajatorului si in interesul acestuia, 

bunurile personale i se plateste compensatia pentru utilizarea si uzura mijloacelor de transport, 
instrumentelor, utilajului, a altor materiale si mijloace tehnice ce-i apartin si i se compenseaza 
cheltuielile legate de utilizarea lor.  

(2) Cuantumul si modul de plata a compensatiei se stabilesc prin acordul scris al partilor 
contractului individual de munca.  
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Articolul 193. Garantiile acordate salariatilor obligati sa treaca controalele (examenele) 

medicale  
Pe timpul efectuarii controalelor (examenelor) medicale, salariatilor care, conform 

prevederilor prezentului cod sau ale altor acte normative, sint obligati sa treaca aceste controale 
(examene) li se mentine salariul mediu la locul de munca.  

   
Articolul 194. Garantii in legatura cu concediul medical  
In caz de acordare salariatului a unui concediu medical, angajatorul este obligat sa-i plateasca 

acestuia o indemnizatie in conditiile art.123 alin.(2).  
   
Articolul 195. Garantii si compensatii acordate salariatilor care urmeaza la initiativa 

angajatorului cursul de formare profesionala  
(1) Salariatilor care urmeaza, la initiativa angajatorului, cursul de formare profesionala cu 

scoatere din activitate li se mentine locul de munca (functia) si salariul mediu, li se acorda alte 
garantii si compensatii prevazute de legislatia in vigoare.  

(2) Salariatilor care urmeaza, la initiativa angajatorului, cursul de formare profesionala cu 
scoatere din activitate, intr-o alta localitate, li se compenseaza cheltuielile de deplasare in modul 
si in conditiile prevazute pentru salariatii trimisi in deplasare in interes de serviciu.  

   
Articolul 196. Garantii si compensatii in cazul unor accidente de munca si boli profesionale  
(1) In caz de vatamare a sanatatii sau deces al salariatului ca urmare a unui accident de munca 

sau a unei boli profesionale, salariatului i se compenseaza salariul (venitul) nerealizat, precum si 
cheltuielile suplimentare pentru reabilitarea medicala, sociala si profesionala in legatura cu 
vatamarea sanatatii, sau familiei defunctului i se compenseaza cheltuielile legate de deces.  

(2) Marimea si conditiile acordarii garantiilor si compensatiilor prevazute la alin.(1) sint 
stabilite de legislatia in vigoare.  

   
Articolul 197. Garantii in domeniul asigurarilor sociale de stat  
Salariatii sint supusi asigurarii sociale de stat si beneficiaza de toate garantiile, compensatiile 

si alte plati prevazute de sistemul asigurarilor sociale de stat conform legislatiei in vigoare.  
   
Articolul 1971. Garantii in caz de reorganizare a unitatii, schimbare a tipului de proprietate 

sau a proprietarului acesteia  
(1) In caz de reorganizare a unitatii, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului 

acesteia, cesionarul preia toate drepturile si obligatiile existente la data producerii evenimentului 
ce decurg din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca in vigoare. 

(2) Reorganizarea unitatii, schimbarea tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia nu 
constituie, in sine, temeiuri de incetare a contractului individual de munca (cu exceptiile prevazute 
la art.86 alin.(1) lit.f)). Totodata, concedierea salariatilor poate interveni, in asemenea cazuri, ca 
urmare a reducerii numarului sau a statelor de personal din unitate.  

(3) In caz de reorganizare a unitatii, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului 
acesteia urmeaza a fi respectat dreptul salariatilor la informare si consultare. Cu cel putin 30 de 
zile calendaristice inainte de declansarea procedurii de reorganizare a unitatii, de schimbare a 
tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia, angajatorul in exercitiu va informa in scris 
reprezentantii salariatilor sai referitor la: 

a) data sau data propusa a declansarii procedurii de reorganizare, a schimbarii tipului de 
proprietate sau proprietarului unitatii; 

b) motivele reorganizarii, schimbarii tipului de proprietate sau proprietarului unitatii; 
c) consecintele juridice, economice si sociale ale reorganizarii, schimbarii tipului de 

proprietate sau proprietarului unitatii pentru salariati; 
d) masurile preconizate cu privire la salariati. 



(4) Cesionarul este obligat sa ofere reprezentantilor salariatilor sai informatiile mentionate 
la alin.(3) lit.a)–d) cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte ca reorganizarea unitatii, 
schimbarea tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia sa se produca efectiv.  

(5) Daca la unitate nu exista nici sindicat, nici reprezentanti alesi, informatia mentionata la 
alin.(3) se aduce la cunostinta salariatilor printr-un anunt public plasat pe un panou informativ cu 
acces general la sediul unitatii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentantele acesteia), precum 
si, dupa caz, prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice. 

(6) In cazul in care cedentul si/sau cesionarul preconizeaza sa intreprinda anumite masuri cu 
privire la salariatii lor, acestea urmeaza a fi consultate cu reprezentantii salariatilor in conformitate 
cu prevederile art.421. 

(7) Daca in procesul de reorganizare a unitatii, de schimbare a tipului de proprietate sau a 
proprietarului acesteia sint preconizate reduceri ale numarului ori statelor de personal, se vor aplica 
suplimentar prevederile art.88. 

[Art.1971 introdus prin Legea nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
  

TITLUL VII  
REGULAMENTUL INTERN AL UNITATII. DISCIPLINA MUNCII  

   
Capitolul I  

REGULAMENTUL INTERN  
Articolul 198. Dispozitii generale  
(1) Regulamentul intern al unitatii este un act juridic care se intocmeste in fiecare unitate, cu 

consultarea reprezentantilor salariatilor, si se aproba prin ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) 
angajatorului.  

(2) Regulamentul intern al unitatii nu poate cuprinde prevederi care contravin legislatiei in 
vigoare, clauzelor conventiilor colective si ale contractului colectiv de munca.  

(3) Prin regulamentul intern al unitatii nu se pot stabili limitari ale drepturilor individuale 
sau colective ale salariatilor.  

   
Articolul 199. Continutul regulamentului intern al unitatii  
(1) Regulamentul intern al unitatii trebuie sa contina urmatoarele prevederi:  
a) securitatea si sanatatea in munca in cadrul unitatii;  
b) respectarea principiului nediscriminarii, eliminarea hartuirii sexuale si a oricarei forme de 

lezare a demnitatii in munca; 
c) drepturile, obligatiile si raspunderea angajatorului si ale salariatilor;  
d) disciplina muncii in unitate;  
e) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile potrivit legislatiei in vigoare;  
f) procedura disciplinara;  
g) regimul de munca si de odihna.  
(2) Regulamentul intern al unitatii poate cuprinde si alte reglementari privind raporturile de 

munca in unitate.  
(3) Regulamentul intern al unitatii se aduce la cunostinta salariatilor, sub semnatura, de catre 

angajator si produce efecte juridice pentru acestia de la data incunostintarii.  
(4) Obligatia familiarizarii salariatilor, sub semnatura, cu continutul regulamentului intern 

al unitatii trebuie indeplinita de angajator in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii 
regulamentului.  

(5) Modul de familiarizare a fiecarui salariat cu continutul regulamentului intern al unitatii 
se stabileste nemijlocit in textul acestuia.  

(6) Regulamentul intern se afiseaza in toate subdiviziunile structurale ale unitatii.  
(7) Orice modificare sau completare a regulamentului intern al unitatii se efectueaza cu 

respectarea prevederilor art.198 si se aduce la cunostinta salariatilor in termenul si in modul 
prevazute la alin.(4) si (5).  

[Art.199 completat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
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[Art.199 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 200. Statutele si regulamentele disciplinare  
In unele ramuri ale economiei nationale, anumitelor categorii de salariati li se aplica statute 

si regulamente disciplinare aprobate de Guvern.  
   

Capitolul II  
DISCIPLINA MUNCII  

Articolul 201. Disciplina muncii  
Disciplina muncii reprezinta obligatia tuturor salariatilor de a se subordona unor reguli de 

comportare stabilite in conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative, cu conventiile 
colective, cu contractele colective si cu cele individuale de munca, precum si cu actele normative 
la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unitatii.  

   
Articolul 202. Asigurarea disciplinei de munca  
Disciplina de munca se asigura in unitate prin crearea de catre angajator a conditiilor 

economice, sociale, juridice si organizatorice necesare prestarii unei munci de inalta 
productivitate, prin formarea unei atitudini constiente fata de munca, prin aplicarea de stimulari si 
recompense pentru munca constiincioasa, precum si de sanctiuni in caz de comitere a unor abateri 
disciplinare.  

   
Articolul 203. Stimulari pentru succese in munca  
(1) Pentru succese in munca, angajatorul poate aplica stimulari sub forma de:  
a) multumiri;  
b) premii;  
c) cadouri de pret;  
d) diplome de onoare.  
(2) Regulamentul intern al unitatii, statutele si regulamentele disciplinare pot sa prevada si 

alte modalitati de stimulare a salariatilor.  
(3) Pentru succese deosebite in munca, merite fata de societate si fata de stat, salariatii pot fi 

inaintati la distinctii de stat (ordine, medalii, titluri onorifice), lor li se pot decerna premii de stat.  
   
Articolul 204. Modul de aplicare a stimularilor  
(1) Stimularile se aplica de catre angajator dupa consultarea reprezentantilor salariatilor.  
(2) Stimularile se consemneaza intr-un ordin (dispozitie, decizie, hotarire), se aduc la 

cunostinta colectivului de munca si se inscriu in carnetul de munca al salariatului.  
[Art.204 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 205. Avantajele si inlesnirile acordate salariatilor care isi indeplinesc constiincios 

si eficient obligatiile de munca  
Salariatilor care isi indeplinesc constiincios si eficient obligatiile de munca li se acorda, in 

mod prioritar, avantaje si inlesniri in domeniul deservirii social-culturale, locative si de trai (bilete 
in institutii balneosanatoriale, case de odihna etc.). Acesti salariati beneficiaza, de asemenea, de 
dreptul prioritar la avansare in serviciu.  

   
Articolul 206. Sanctiuni disciplinare  
(1) Pentru incalcarea disciplinei de munca, angajatorul are dreptul sa aplice fata de salariat 

urmatoarele sanctiuni disciplinare:  
a) avertismentul;  
b) mustrarea;  
c) mustrarea aspra;  
d) concedierea (in temeiurile prevazute la art.86 alin.(1) lit.g)-r)).  
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(2) Legislatia in vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariati si alte sanctiuni 
disciplinare.  

(3) Se interzice aplicarea amenzilor si altor sanctiuni pecuniare pentru incalcarea disciplinei 
de munca.  

(4) Pentru aceeasi abatere disciplinara nu se poate aplica decit o singura sanctiune.  
(5) La aplicarea sanctiunii disciplinare, angajatorul trebuie sa tina cont de gravitatea abaterii 

disciplinare comise si de alte circumstante obiective.  
[Art.206 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 207. Organele abilitate cu aplicarea sanctiunilor disciplinare  
(1) Sanctiunea disciplinara se aplica de organul caruia i se atribuie dreptul de angajare 

(alegere, confirmare sau numire in functie) a salariatului respectiv.  
(2) Salariatilor care poarta raspundere disciplinara conform statutelor sau regulamentelor 

disciplinare si altor acte normative li se pot aplica sanctiuni disciplinare si de organele ierarhic 
superioare celor indicate la alin.(1).  

(3) Salariatii care detin functii elective pot fi concediati (art.206 alin.(1) lit.d)) numai prin 
hotarirea organului de care au fost alesi si numai in temeiuri legale.  

   
Articolul 208. Modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare  
(1) Pina la aplicarea sanctiunii disciplinare, angajatorul este obligat sa ceara in scris 

salariatului o explicatie scrisa privind fapta comisa. Explicatia privind fapta comisa poate fi 
prezentata de catre salariat in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii. Refuzul de a prezenta 
explicatia ceruta se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului 
si un reprezentant al salariatilor. 

(2) In functie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este in drept sa organizeze 
si o ancheta de serviciu, a carei durata nu poate depasi o luna. In cadrul anchetei, salariatul are 
dreptul sa-si explice atitudinea si sa prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate 
probele si justificarile pe care le considera necesare.  

[Art.208 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 209. Termenele de aplicare a sanctiunilor disciplinare  
(1) Sanctiunea disciplinara se aplica, de regula, imediat dupa constatarea abaterii 

disciplinare, dar nu mai tirziu de o luna din ziua constatarii ei, fara a lua in calcul timpul aflarii 
salariatului in concediul anual de odihna, in concediul de studii sau in concediul medical.  

(2) Sanctiunea disciplinara nu poate fi aplicata dupa expirarea a 6 luni din ziua comiterii 
abaterii disciplinare, iar in urma reviziei sau a controlului activitatii economico-financiare – dupa 
expirarea a 2 ani de la data comiterii. In termenele indicate nu se include durata desfasurarii 
procedurii penale.  

   
Articolul 210. Aplicarea sanctiunii disciplinare  
(1) Sanctiunea disciplinara se aplica prin ordin (dispozitie, decizie, hotarire), in care se indica 

in mod obligatoriu:  
a) temeiurile de fapt si de drept ale aplicarii sanctiunii;  
b) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;  
c) organul in care sanctiunea poate fi contestata.  
(2) Ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) de sanctionare, cu exceptia sanctiunii disciplinare 

sub forma de concediere conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplica cu respectarea art.81 alin.(3), 
se comunica salariatului, sub semnatura, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data emiterii, 
iar in cazul in care acesta activeaza intr-o subdiviziune interioara a unitatii (filiala, reprezentanta, 
serviciu desconcentrat etc.) aflate in alta localitate – in termen de cel mult 15 zile lucratoare si 
produce efecte de la data comunicarii. Refuzul salariatului de a confirma prin semnatura 
comunicarea ordinului se fixeaza intr-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului 
si un reprezentant al salariatilor. 

lex:LPLP200602098
lex:LPLP20151120205


(3) Ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) de sanctionare poate fi contestat de salariat in 
instanta de judecata in conditiile art.355.  

[Art.210 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 211. Termenul de validitate si efectele sanctiunilor disciplinare  
(1) Termenul de validitate a sanctiunii disciplinare nu poate depasi un an din ziua aplicarii. 

Daca pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sanctiuni disciplinare, se 
considera ca sanctiunea disciplinara nu i-a fost aplicata.  

(2) Angajatorul care a aplicat sanctiunea disciplinara este in drept sa o revoce in decursul 
unui an din proprie initiativa, la rugamintea salariatului, la demersul reprezentantilor salariatilor 
sau al sefului nemijlocit al salariatului.  

(3) In interiorul termenului de validitate a sanctiunii disciplinare, salariatului sanctionat nu i 
se pot aplica stimulari prevazute la art.203.  

   
TITLUL VIII  

FORMAREA PROFESIONALA  
   

Capitolul I  
DISPOZITII GENERALE  

Articolul 212. Notiuni principale  
(1) Prin formare profesionala se intelege orice proces de instruire in urma caruia un salariat 

dobindeste o calificare, atestata printr-un certificat sau o diploma eliberate in conditiile legii.  
(2) Prin formare profesionala continua se intelege orice proces de instruire in cadrul caruia 

un salariat, avind deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale prin 
aprofundarea cunostintelor intr-un anumit domeniu al specialitatii de baza sau prin deprinderea 
unor metode sau procedee noi aplicate in cadrul specialitatii respective.  

(3) Prin formare tehnica se intelege orice sistem de instruire prin care un salariat insuseste 
procedeele de aplicare in procesul muncii a mijloacelor tehnice si tehnologice.  

   
Articolul 213. Drepturile si obligatiile angajatorului in domeniul formarii profesionale  
(1) Angajatorul este obligat sa creeze conditiile necesare si sa favorizeze formarea 

profesionala si tehnica a salariatilor care urmeaza instruirea in productie, se perfectioneaza sau 
studiaza in institutii de invatamint, fara scoatere din activitate.  

(2) In cadrul fiecarei unitati persoana juridica, angajatorul, in comun cu reprezentantii 
salariatilor, intocmeste si aproba anual planurile de formare profesionala.  

(3) Conditiile, modalitatile si durata formarii profesionale, drepturile si obligatiile partilor, 
precum si volumul mijloacelor financiare alocate in acest scop (in marime de cel putin 2 la suta 
din fondul de salarizare al unitatii), se stabilesc in contractul colectiv de munca sau in conventia 
colectiva.  

(4) In cazul in care participarea salariatilor la cursurile sau stagiile de formare profesionala 
este initiata de angajator, toate cheltuielile aferente sint suportate de catre acesta.  

(5) In cazul scoaterii din activitate a salariatului pe o durata scurta, in scopul formarii 
profesionale, actiunea contractului individual de munca al acestuia continua cu mentinerea 
salariului mediu. Daca perioada respectiva depaseste 60 de zile calendaristice, contractul 
individual de munca al salariatului se suspenda, acesta beneficiind de o indemnizatie platita de 
angajator conform prevederilor contractului colectiv de munca.  

   
Articolul 214. Drepturile si obligatiile salariatilor in domeniul formarii profesionale  
(1) Salariatul are dreptul la formare profesionala, inclusiv la obtinerea unei profesii sau 

specialitati noi. Acest drept poate fi realizat prin incheierea, in forma scrisa, a unor contracte de 
formare profesionala (art.215, 216 alin.(3) si (4)), aditionale la contractul individual de munca.  

  
[Alin.(2) art.214 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
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(3) In cazul in care salariatul vine cu initiativa participarii la o forma de formare profesionala 

cu scoatere din activitate, organizata in afara unitatii, angajatorul va examina solicitarea scrisa a 
salariatului in comun cu reprezentantii salariatilor.  

(4) In termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii solicitarii, angajatorul va decide 
in ce conditii poate permite salariatului participarea la o forma de formare profesionala conform 
alin.(3) si daca va suporta, integral sau partial, costul acesteia.  

   
Capitolul II  

CONTRACTUL DE CALIFICARE PROFESIONALA  
Articolul 215. Contractul de calificare profesionala  
(1) Contractul de calificare profesionala este un contract special, aditional la contractul 

individual de munca, incheiat in forma scrisa, in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze un curs 
de formare profesionala, organizat de angajator, pentru a obtine o calificare profesionala.  

(2) Formarea profesionala la nivel de unitate conform contractului de calificare profesionala 
se realizeaza de catre un instructor sau maistru de instruire, numit de angajator dintre salariatii 
calificati cu experienta profesionala si autorizat in modul prevazut de lege.  

   
Capitolul III  

CONTRACTUL DE UCENICIE SI CONTRACTUL  
DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA  

Articolul 216. Contractul de ucenicie si contractul de formare profesionala continua  
(1) Angajatorul are dreptul sa incheie un contract de ucenicie cu persoana care este in 

cautarea unui loc de munca si care nu are o calificare profesionala.  
(2) Contractul de ucenicie, incheiat in forma scrisa, este un contract de drept civil si se 

reglementeaza de Codul civil si de alte acte normative.  
(3) Angajatorul are dreptul sa incheie un contract de formare profesionala continua cu orice 

salariat al unitatii.  
(4) Contractul de formare profesionala continua se incheie in forma scrisa, este un act 

aditional la contractul individual de munca si se reglementeaza de legislatia muncii si de alte acte 
normative ce contin norme ale dreptului muncii.  

[Art.216 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.216 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.216 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 217. Continutul contractului de ucenicie si al contractului de formare profesionala 

continua  
(1) Contractul de ucenicie si contractul de formare profesionala continua vor include:  
a) numele si prenumele sau denumirea partilor;  
b) indicarea profesiei, specialitatii si calificarii pe care o va obtine ucenicul sau salariatul;  
c) obligatiile angajatorului privind crearea conditiilor de instruire stipulate in contract;  
d) termenul contractului;  
e) obligatia persoanei de a urma cursul de formare profesionala si de a activa conform 

profesiei, specialitatii, calificarii obtinute in termenul stabilit de contractul respectiv;  
f) conditiile de retribuire a muncii pe durata uceniciei sau formarii profesionale continue; 
g) conditiile de acoperire (restituire) a cheltuielilor suportate de parti (de o parte) pe durata 

uceniciei sau formarii profesionale continue in cazul eliberarii salariatului (art.85, art.86 alin.(1) 
lit.g)-r)) inainte de expirarea termenului prevazut de contract conform lit.e).  

(2) Contractul de ucenicie si contractul de formare profesionala continua pot cuprinde si alte 
clauze determinate de parti, care nu contravin legislatiei in vigoare.  

[Art.217 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 218. Durata uceniciei si a formarii profesionale continue  
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(1) Durata uceniciei sau a formarii profesionale continue nu trebuie sa depaseasca, pe 
parcursul saptaminii, durata timpului de munca stabilita de prezentul cod pentru virsta si profesia 
respectiva la executarea lucrarilor corespunzatoare.  

(2) Timpul necesar ucenicului pentru participarea la activitati teoretice ce tin de formarea 
profesionala se include in timpul de munca.  

(3) Salariatii incadrati in formarea profesionala continua in unitate pot fi eliberati temporar 
de la munca prevazuta de contractul individual de munca sau pot lucra in conditiile timpului de 
munca partial ori ale regimului flexibil al timpului de munca, cu acordul scris al angajatorului.  

(4) In cazul salariatilor incadrati in formarea profesionala continua sint interzise:  
a) munca prestata in conditii grele, vatamatoare si/sau periculoase;  
b) munca suplimentara;  
c) munca de noapte;  
d) detasarea nelegata de formarea profesionala.  
(5) Termenul contractului de ucenicie, ca si al celui de formare profesionala continua, incepe 

sa curga la data indicata in contract, prelungindu-se cu perioada concediului medical si in alte 
cazuri prevazute de contract.  

[Art.218 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 219. Aplicarea legislatiei muncii pe durata uceniciei si a formarii profesionale 

continue  
(1) In privinta ucenicilor si salariatilor care au incheiat contract de formare profesionala 

continua se aplica legislatia muncii, inclusiv legislatia privind securitatea si sanatatea in munca.  
(2) Clauzele contractelor de ucenicie si ale contractelor de formare profesionala continua 

care contravin legislatiei in vigoare, prevederilor conventiilor colective si ale contractelor colective 
de munca sint considerate nule si inaplicabile.  

(3) Angajatorul va asigura, printr-un control corespunzator, efectuat in comun cu 
reprezentantii salariatilor, eficienta sistemului de ucenicie si a oricarui alt sistem de formare a 
cadrelor si protectia adecvata a lor.  

   
Articolul 220. Incetarea contractului de formare profesionala continua  
Contractul de formare profesionala continua poate inceta in temeiurile prevazute de 

prezentul cod pentru incetarea contractului individual de munca sau in alte temeiuri prevazute de 
legislatia in vigoare.  

[Art.220 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 221. Incetarea (desfacerea) contractului de ucenicie  
Contractul de ucenicie inceteaza (se desface) in temeiurile prevazute de Codul civil.  
   

TITLUL IX  
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 222. Politica statului in domeniul securitatii si sanatatii in munca  
(1) Directiile principale ale politicii de stat in domeniul securitatii si sanatatii in munca sint:  
a) asigurarea prioritatii vietii, integritatii fizice si sanatatii salariatilor;  
b) emiterea si aplicarea actelor normative privind securitatea si sanatatea in munca;  
c) coordonarea activitatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in domeniul 

protectiei mediului;  
d) supravegherea si controlul de stat asupra respectarii actelor normative in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca;  
e) sprijinirea controlului obstesc asupra respectarii drepturilor si intereselor legitime ale 

salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  
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f) cercetarea, evidenta si raportarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;  
g) apararea intereselor legitime ale salariatilor care au avut de suferit in urma accidentelor 

de munca si a bolilor profesionale, precum si ale membrilor familiilor lor, prin asigurarea sociala 
obligatorie a salariatilor contra accidentelor de munca si bolilor profesionale;  

h) propagarea experientei avansate in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  
i) participarea autoritatilor publice la realizarea masurilor de securitate si sanatate in munca;  
j) pregatirea si instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  
k) organizarea evidentei statistice de stat privind conditiile de munca, accidentele de munca, 

bolile profesionale si consecintele materiale ale acestora;  
l) asigurarea functionarii sistemului informational unic in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca;  
m) colaborarea internationala in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  
n) contribuirea la crearea conditiilor de munca nepericuloase, la elaborarea si utilizarea 

tehnicii si a tehnologiilor nepericuloase, la producerea mijloacelor de protectie individuala si 
colectiva a salariatilor;  

o) reglementarea asigurarii salariatilor cu echipament de protectie individuala si colectiva, 
cu incaperi si instalatii sanitar-sociale, cu mijloace curativ-profilactice din contul angajatorului.  

(2) Politica statului in domeniul securitatii si sanatatii in munca se elaboreaza si se 
reexamineaza cu consultarea patronatelor si a sindicatelor, tinind cont de evolutia reglementarilor 
internationale in acest domeniu si de progresul tehnic.  

(3) Realizarea politicii statului in domeniul securitatii si sanatatii in munca se asigura prin 
actiuni coordonate ale autoritatilor publice centrale si locale, ale patronatelor, sindicatelor, 
angajatorilor, reprezentantilor salariatilor.  

   
Articolul 223. Coordonarea securitatii si sanatatii in munca  
Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei exercita coordonarea securitatii si sanatatii 

in munca in Republica Moldova.  
   

Capitolul II  
ORGANIZAREA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA. ASIGURAREA  

DREPTULUI SALARIATILOR LA O MUNCA CARE SA CORESPUNDA  
CERINTELOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  

Articolul 224. Organizarea securitatii si sanatatii in munca  
Organizarea securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu Legea 

securitatii si sanatatii in munca.  
   
Articolul 225. Asigurarea dreptului salariatilor la o munca care sa corespunda cerintelor de 

securitate si sanatate in munca  
(1) Statul garanteaza salariatilor apararea dreptului acestora la o munca care sa corespunda 

cerintelor de securitate si sanatate in munca.  
(2) Conditiile de munca stipulate in contractul individual de munca trebuie sa corespunda 

cerintelor de securitate si sanatate in munca.  
(3) Pe parcursul sistarii de catre organele de stat de control a activitatii de munca, prevazuta 

de contractul individual de munca, ca rezultat al incalcarii cerintelor de securitate si sanatate in 
munca fara vina salariatului, acestuia i se mentine locul de munca (functia) si salariul mediu.  

(4) Daca salariatul refuza sa presteze munca in cazul aparitiei unui pericol pentru viata ori 
sanatatea sa, angajatorul este obligat sa-i acorde salariatului, o alta munca, corespunzatoare 
nivelului de pregatire profesionala a salariatului, pina la inlaturarea pericolului, cu mentinerea 
salariului de la locul de munca precedent.  

(5) In cazul in care acordarea unei alte munci nu este posibila, timpul stationarii salariatului 
pina la inlaturarea pericolului pentru viata sau sanatatea sa se plateste de angajator in conformitate 
cu art.163 alin.(1).  
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(6) In cazul neasigurarii salariatului, conform cerintelor de securitate si sanatate in munca, 
cu echipament de protectie individuala si colectiva, angajatorul nu are dreptul sa ceara salariatului 
executarea obligatiilor de munca si este obligat sa plateasca stationarea din aceasta cauza in 
conformitate cu prevederile alin.(5).  

(7) Refuzul salariatului de a presta munca in cazul aparitiei unui pericol pentru viata ori 
sanatatea sa din cauza nerespectarii cerintelor de securitate si sanatate in munca sau de a presta 
munca in conditii grele, vatamatoare si/sau periculoase ce nu sint prevazute in contractul individual 
de munca nu atrage raspunderea disciplinara.  

(8) In cazul vatamarii sanatatii salariatului in exercitarea obligatiilor de munca, prejudiciul 
se compenseaza in conformitate cu legislatia in vigoare.  

[Art.225 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
  
[Titlul IX in redactia Legii nr.254 din 09.12.2011, in vigoare 03.02.2012]  
[Titlul IX modificat prin Legea nr.107-XVI din 16.05.2008, in vigoare 20.06.2008]  
[Titlul IX modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Titlul IX modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
[Titlul IX modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
[Titlul IX modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Titlul IX modificat prin Legea nr.28-XV din 13.02.2004, in vigoare 05.03.2004]  
  

TITLUL X  
PARTICULARITATILE DE REGLEMENTARE  
A MUNCII UNOR CATEGORII DE SALARIATI  

  
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 245. Particularitatile de reglementare a muncii  
Particularitatile de reglementare a muncii reprezinta un ansamblu de norme care specifica 

aplicarea fata de anumite categorii de salariati a reglementarilor generale referitoare la munca sau 
stabilesc pentru aceste categorii reguli suplimentare ce vizeaza domeniul mentionat.  

   
Articolul 246. Categoriile de salariati carora li se aplica particularitatile de reglementare a 

muncii  
Particularitatile de reglementare a muncii femeilor, a persoanelor cu obligatii familiale, a 

salariatilor in virsta de pina la 18 ani, a conducatorilor de unitati, a persoanelor care presteaza 
munca prin cumul, precum si a altor categorii de salariati, se stabilesc de prezentul cod si de alte 
acte normative.  

   
Capitolul II  

MUNCA FEMEILOR, A PERSOANELOR CU OBLIGATII  
FAMILIALE SI A ALTOR PERSOANE  

Articolul 247. Garantii la angajare pentru femeile gravide si persoanele cu copii in virsta de 
pina la 6 ani  

(1) Refuzul de angajare sau reducerea cuantumului salariului pentru motive de graviditate 
sau de existenta a copiilor in virsta de pina la 6 ani este interzis. Refuzul de angajare a unei femei 
gravide sau a unei persoane cu copil in virsta de pina la 6 ani din alte cauze trebuie sa fie motivat, 
angajatorul informind in scris persoana in cauza in decurs de 5 zile calendaristice de la data 
inregistrarii in unitate a cererii de angajare. Refuzul de angajare poate fi atacat in instanta de 
judecata.  

[Art.247 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 248. Lucrarile la care este interzisa utilizarea muncii unor categorii de femei 
Este interzisa utilizarea muncii femeilor gravide, a femeilor care au nascut de curind si a 

celor care alapteaza la lucrari subterane in mine, precum si in orice alte activitati care prezinta 

lex:LPLP2016040152
lex:LPLP20111209254
lex:LPLP20080516107
lex:LPLP2008032160
lex:LPLP20071214280
lex:LPLP200602098
lex:LPLP2008032160
lex:LPLP2004021328
lex:LPLP2008032160


riscuri pentru securitatea sau sanatatea lor ori care pot avea repercusiuni asupra sarcinii sau 
alaptarii, conform cerintelor minime aprobate de Guvern. 

[Art.248 in redactia Legii nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
   
Articolul 249. Limitarea trimiterii in deplasare  
(1) Nu se admite trimiterea in deplasare in interes de serviciu a persoanelor carora deplasarea 

le este contraindicata conform certificatului medical.  
(2) Persoanele cu dizabilitati severe si accentuate, femeile gravide, parintii singuri care au 

copii in virsta de pina la 14 ani, salariatii care au copii in virsta de pina la 6 ani sau copii cu 
dizabilitati, persoanele care imbina concediile pentru ingrijirea copilului, prevazute la art.126 si 
127 alin.(2), cu munca, precum si salariatii care ingrijesc de un membru al familiei bolnav, in baza 
certificatului medical, pot fi trimisi in deplasare numai cu acordul lor scris. Totodata, angajatorul 
este obligat sa informeze in scris salariatii mentionati despre dreptul lor de a refuza plecarea in 
deplasare.  

[Art.249 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.249 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.249 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 250. Transferul la o alta munca al unor categorii de femei 
(1) In cazul in care, drept urmare a evaluarii riscurilor profesionale in conformitate cu Legea 

securitatii si sanatatii in munca, munca prestata de catre o femeie gravida, o femeie care a nascut 
de curind sau una care alapteaza se dovedeste a prezenta riscuri pentru securitatea sau sanatatea 
acesteia ori poate avea repercusiuni asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul ia masurile necesare 
pentru ca, printr-o modificare temporara a conditiilor de munca, sa excluda influenta factorilor de 
risc asupra persoanelor mentionate.  

(2) Daca modificarea conditiilor de munca, prevazuta la alin.(1), nu este posibila din motive 
obiective, femeii gravide, femeii care a nascut de curind sau celei care alapteaza i se acorda o alta 
munca, astfel incit sa se evite expunerea acesteia la factorii de risc identificati in cadrul evaluarii. 
In perioada activitatii la noul loc de munca, femeii gravide, femeii care a nascut de curind sau celei 
care alapteaza i se mentine salariul mediu de la locul de munca precedent.  

(3) Dispozitiile alin.(1) si (2) se aplica inclusiv in cazurile in care graviditatea sau alaptarea 
intervine in perioada prestarii unei munci ce presupune influenta factorilor de risc, cu conditia 
informarii cuvenite a angajatorului. 

(4) Femeile gravide, femeile care au nascut de curind si cele care alapteaza vor fi inlaturate 
de la munca de noapte, acordindu-li-se o munca de zi, cu mentinerea salariului mediu de la locul 
de munca precedent.  

(5) Pina la solutionarea chestiunii privind acordarea unei alte munci in conformitate cu 
alin.(2)–(4) sau in cazul in care schimbarea locului de munca nu este posibila din motive obiective, 
femeile gravide, femeile care au nascut de curind si cele care alapteaza vor fi scutite de indeplinirea 
obligatiilor de munca, cu mentinerea salariului mediu pentru zilele pe care nu le-au lucrat din 
aceasta cauza. 

(6) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin.(1)–(5), femeile care au copii cu virsta de pina la 
3 ani, in cazul in care nu au posibilitatea sa-si indeplineasca obligatiile de munca, sint transferate, 
in modul prevazut de prezentul cod, la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului mediu de la 
locul de munca precedent pina cind copiii implinesc virsta de 3 ani. 

[Art.250 in redactia Legii nr.155 din 20.07.2017, in vigoare 25.08.2017]  
[Art.250 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, in vigoare 22.04.2016]  
  
Articolul 251. Interzicerea concedierii femeilor gravide si a salariatilor care ingrijesc copii 

in virsta de pina la 6 ani  
Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii in virsta de pina la 6 ani 

si a persoanelor care folosesc concediile pentru ingrijirea copilului prevazute la art.124, 126 si 
127, cu exceptia cazurilor prevazute la art.86 alin.(1) lit.b), g)–k).  
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[Art.251 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 252. Garantii pentru persoanele care ingrijesc copii lipsiti de grija materna  
Garantiile si drepturile acordate femeilor cu copii in virsta de pina la 6 ani si altor persoane 

care folosesc concediile pentru ingrijirea copilului, prevazute la art.124, 126 si 127 (limitarea 
muncii de noapte, a muncii suplimentare, atragerii la lucru in zilele de repaus si a trimiterii in 
deplasare in interes de serviciu, acordarea concediilor suplimentare, stabilirea regimului de munca 
privilegiat, alte garantii si inlesniri stabilite de legislatia muncii), se extind, in afara rudelor 
mentionate la art.124 alin.(4), si asupra altor persoane care ingrijesc realmente copii lipsiti de grija 
materna (in caz de deces, de decadere din drepturile parintesti sau de aflare indelungata a mamei 
intr-o institutie de tratament, in alte cazuri), precum si asupra tutorilor (curatorilor) minorilor.  

   
Articolul 2521. Garantii pentru persoanele care educa un copil cu dizabilitati 
Unuia dintre parintii (tutorelui, curatorului) care educa un copil cu dizabilitati i se va acorda 

suplimentar, in baza unei cereri scrise, o zi libera pe luna, cu mentinerea salariului mediu din contul 
angajatorului. 

[Art.2521 introdus prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
  

Capitolul III  
MUNCA PERSOANELOR IN VIRSTA DE PINA LA 18 ANI  

Articolul 253. Examenele medicale ale salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
(1) Salariatii in virsta de pina la 18 ani sint angajati numai dupa ce au fost supusi unui examen 

medical preventiv. Ulterior, pina la atingerea virstei de 18 ani, acestia vor fi supusi examenului 
medical obligatoriu in fiecare an.  

(2) Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator.  
   
Articolul 254. Norma de munca a salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
(1) Pentru salariatii in virsta de pina la 18 ani norma de munca se stabileste, pornindu-se de 

la normele generale de munca, proportional cu timpul de munca redus stabilit pentru salariatii 
respectivi.  

(2) Salariatilor in virsta de pina la 18 ani angajati dupa absolvirea gimnaziilor, liceelor, a 
scolilor medii de cultura generala, a scolilor profesionale polivalente si a scolilor de meserii, 
angajatorul le stabileste norme de munca reduse, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu 
conventiile colective si cu contractul colectiv de munca.  

   
Articolul 255. Lucrarile la care este interzisa utilizarea muncii persoanelor in virsta de pina 

la 18 ani  
(1) Este interzisa utilizarea muncii persoanelor in virsta de pina la 18 ani la lucrarile cu 

conditii de munca grele, vatamatoare si/sau periculoase, la lucrari subterane, precum si la lucrari 
care pot sa aduca prejudicii sanatatii sau integritatii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul 
in localurile de noapte, producerea, transportarea si comercializarea bauturilor alcoolice, a 
articolelor din tutun, a substantelor stupefiante si toxice). Nu se admite ridicarea si transportarea 
manuala de catre minori a greutatilor care depasesc normele maxime stabilite pentru ei.  

(2) Nomenclatorul lucrarilor cu conditii de munca grele, vatamatoare si/sau periculoase la 
care este interzisa aplicarea muncii persoanelor in virsta de pina la 18 ani, precum si normele de 
solicitare maxima admise pentru persoanele in virsta de pina la 18 ani la ridicarea si transportarea 
manuala a greutatilor, se aproba de Guvern dupa consultarea patronatelor si sindicatelor.  

[Art.255 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, in vigoare 04.08.2017]  
   
Articolul 256. Interzicerea trimiterii in deplasare a salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
Se interzice trimiterea in deplasare a salariatilor in virsta de pina la 18 ani, cu exceptia 

salariatilor din institutiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizatii cinematografice, teatrale 
si concertistice, precum si din cele ale sportivilor profesionisti.  

lex:LPLP20100709168
lex:LPLP20151120205
lex:LPLP20170720164


   
Articolul 257. Garantii suplimentare la concedierea salariatilor in virsta de pina la 18 ani  
Concedierea salariatilor in virsta de pina la 18 ani, cu exceptia cazului de lichidare a unitatii, 

se permite numai cu acordul scris al agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, 
respectindu-se conditiile generale de concediere prevazute de prezentul cod.  

[Art.257 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul IV  
MUNCA CONDUCATORILOR DE UNITATI SI  
A MEMBRILOR ORGANELOR COLEGIALE  

Articolul 258. Dispozitii generale  
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica conducatorilor tuturor unitatilor, cu exceptia 

cazurilor cind conducatorul (angajatorul) este concomitent si proprietar al unitatii.  
(2) Conducator al unitatii este persoana fizica care, in conformitate cu legislatia in vigoare 

sau documentele de constituire ale unitatii, exercita atributii de administrare a unitatii respective, 
indeplinind totodata functiile organului executiv.  

   
Articolul 259. Baza juridica de reglementare a muncii conducatorului unitatii  
Drepturile si obligatiile conducatorului unitatii in sfera raporturilor de munca sint 

reglementate de prezentul cod, de alte acte normative, de documentele de constituire ale unitatii si 
de contractul individual de munca.  

   
Articolul 260. Incheierea contractului individual de munca cu conducatorul unitatii  
(1) Contractul individual de munca cu conducatorul unitatii se incheie pe durata indicata in 

documentele de constituire ale unitatii sau pe un termen stabilit in contract prin acordul partilor.  
(2) Legislatia in vigoare sau documentele de constituire ale unitatii pot prevedea proceduri 

speciale ce vor preceda incheierea contractului individual de munca cu conducatorul unitatii 
(organizarea concursului, alegerea sau numirea in functie).  

   
Articolul 261. Munca prin cumul a conducatorului unitatii de stat, inclusiv municipale, sau 

al unitatii cu capital majoritar de stat 
(1) Conducatorul unitatii de stat, inclusiv municipale, sau al unitatii cu capital majoritar de 

stat nu poate sa presteze munca prin cumul la o alta unitate sau sa cumuleze functii la unitatea pe 
care o conduce, cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare.  

(2) Conducatorul unitatii de stat, inclusiv municipale, sau al unitatii cu capital majoritar de 
stat nu poate sa faca parte din organele care exercita supravegherea si controlul in unitatea pe care 
o conduce.  

[Art.261 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
  
Articolul 262. Raspunderea materiala a conducatorului unitatii  
(1) Conducatorul unitatii poarta raspundere materiala deplina pentru prejudiciul direct si real 

pe care l-a cauzat unitatii, conform prezentului cod si altor acte normative.  
(2) In cazurile prevazute de legislatia in vigoare, conducatorul unitatii repara prejudiciul 

cauzat unitatii ca urmare a actiunii sau inactiunii sale culpabile. Calcularea acestui prejudiciu se 
efectueaza in conformitate cu normele Codului civil.  

   
Articolul 263. Temeiuri suplimentare pentru incetarea contractului individual de munca 

incheiat cu conducatorul unitatii  
In afara de cazurile de incetare a contractului individual de munca in temeiurile prevazute 

de prezentul cod si de alte acte normative, contractul individual de munca incheiat cu conducatorul 
unitatii poate inceta in caz de:  

a) eliberare din serviciu a conducatorului unitatii debitor in conformitate cu legislatia cu 
privire la insolvabilitate;  
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b) emitere de catre organul abilitat sau proprietarul unitatii a ordinului (dispozitiei, deciziei, 
hotaririi) intemeiat juridic de incetare a contractului individual de munca inainte de termen; 
precum si  

c) in alte cazuri prevazute de contractul individual de munca.  
   
Articolul 264. Compensatia in legatura cu incetarea contractului individual de munca 

incheiat cu conducatorul unitatii  
In caz de incetare a contractului individual de munca incheiat cu conducatorul unitatii in 

baza ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi) organului abilitat sau al proprietarului unitatii 
(art.263 lit.b)), in lipsa unor actiuni sau inactiuni culpabile, conducatorul este preavizat in scris cu 
o luna inainte si i se plateste o compensatie pentru incetarea contractului individual de munca 
inainte de termen, in marime de cel putin 3 salarii medii lunare. Marimea concreta a compensatiei 
se stabileste in contractul individual de munca.  

[Art.264 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 265. Demisia conducatorului unitatii  
Conducatorul unitatii are dreptul la demisie inainte de expirarea termenului contractului 

individual de munca in cazurile stipulate de contract, informind in scris angajatorul sau cu o luna 
inainte.  

   
Articolul 266. Alte particularitati de reglementare a muncii conducatorilor unitatilor si a 

membrilor organelor colegiale  
In legislatia in vigoare si/sau documentele de constituire ale unitatii pot fi prevazute si alte 

particularitati de reglementare a muncii conducatorilor unitatilor, precum si particularitatile de 
reglementare a muncii membrilor organului executiv colegial al unitatii, care activeaza in baza 
unui contract individual de munca.  

   
Capitolul V  

MUNCA PRIN CUMUL  
Articolul 267. Dispozitii generale  
(1) Munca prin cumul reprezinta indeplinirea de catre salariat, pe linga munca de baza, a 

unei alte munci, permanente sau temporare, in afara orelor de program, in temeiul unui contract 
individual de munca distinct.  

(2) Contractele individuale de munca prin cumul pot fi incheiate cu unul sau mai multi 
angajatori, daca aceasta nu contravine legislatiei in vigoare.  

(3) Munca prin cumul poate fi prestata atit in cadrul aceleiasi unitati, cit si in alte unitati.  
(4) Pentru incheierea contractului individual de munca prin cumul nu se cere consimtamintul 

angajatorului de la locul de munca de baza.  
(5) In contractul individual de munca se va indica, in mod obligatoriu, ca munca respectiva 

se presteaza prin cumul.  
(6) Salariatii angajati prin cumul beneficiaza de aceleasi drepturi si garantii ca si ceilalti 

salariati din unitatea respectiva.  
   
Articolul 268. Particularitatile muncii prin cumul a unor categorii de salariati  
Particularitatile muncii prin cumul pentru unele categorii de salariati (muncitori, cadre 

didactice, personal medico-sanitar si farmaceutic, personal din sfera cercetare-dezvoltare, salariati 
din cultura, arta, sport etc.) se stabilesc de Guvern, dupa consultarea patronatelor si sindicatelor.  

   
Articolul 269. Limitarea muncii prin cumul  
Angajatorii, de comun acord cu reprezentantii salariatilor, pot prevedea anumite restrictii la 

prestarea muncii prin cumul numai pentru salariatii cu anumite profesii, specialitati si functii, cu 
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conditii si regim de munca deosebite, a caror munca prin cumul ar putea pune in pericol sanatatea 
sau securitatea procesului de productie.  

   
Articolul 270. Documentele care se prezinta la incheierea contractului individual de munca 

prin cumul  
(1) Persoana care se angajeaza prin cumul la o alta unitate este obligata sa prezinte 

angajatorului buletinul de identitate sau un alt act de identitate.  
(2) La angajarea prin cumul intr-o functie sau profesie care necesita cunostinte speciale, 

angajatorul are dreptul sa solicite de la persoana respectiva prezentarea diplomei sau a altui 
document ce atesta studiile ori pregatirea profesionala, iar la angajarea la lucrari cu conditii de 
munca grele, vatamatoare si/sau periculoase – si a certificatului medical.  

[Art.270 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 271. Durata timpului de munca si a timpului de odihna la locul de munca prin 

cumul  
Durata concreta a timpului de munca si a timpului de odihna la locul de munca prin cumul 

se stabileste in contractul individual de munca, tinindu-se cont de prevederile prezentului cod 
(titlul IV) si ale altor acte normative.  

   
Articolul 272. Concediul de odihna anual al salariatilor care presteaza munca prin cumul  
(1) Salariatii care presteaza munca prin cumul beneficiaza de un concediu de odihna anual, 

platit conform functiei sau specialitatii cumulate, care se acorda concomitent cu concediul de 
odihna anual de la locul de munca de baza.  

(2) Concediul pentru munca prin cumul se acorda conform duratei stabilite pentru functia 
sau specialitatea respectiva la unitate, indiferent de durata concediului la locul de munca de baza. 
Salariatul beneficiaza de un concediu suplimentar neplatit in cazul in care durata concediului la 
locul de munca prin cumul si la locul de munca de baza difera.  

(3) Plata indemnizatiei de concediu sau a compensatiei pentru concediul nefolosit se 
efectueaza pornindu-se de la salariul mediu pentru functia sau specialitatea cumulata, determinat 
in modul stabilit de Guvern.  

[Art.272 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
  
Articolul 273. Temeiurile suplimentare de incetare a contractului individual de munca cu 

salariatii care presteaza munca prin cumul  
Pe linga temeiurile generale de incetare a contractului individual de munca, contractul 

incheiat cu salariatul care presteaza munca prin cumul poate inceta si in cazul incheierii unui 
contract individual de munca cu o alta persoana care va exercita profesia, specialitatea sau functia 
respectiva ca profesie, specialitate sau functie de baza (art.86 alin.(1) lit.s)).  

   
Articolul 274. Indemnizatia de eliberare din serviciu a salariatului angajat prin cumul  
La desfacerea contractului individual de munca cu salariatul angajat prin cumul, in legatura 

cu lichidarea unitatii, cu reducerea numarului sau a statelor de personal sau in cazul incheierii unui 
contract individual de munca cu o alta persoana care va exercita profesia (functia) respectiva ca 
profesie (functie) de baza, acestuia i se plateste o indemnizatie de eliberare din serviciu in marimea 
salariului sau mediu lunar.  

[Art.274 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul VI  
MUNCA SALARIATILOR CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA  

PE UN TERMEN DE PINA LA 2 LUNI  
Articolul 275. Incheierea contractului individual de munca pe un termen de pina la 2 luni  
Incheierea contractului individual de munca pe un termen de pina la 2 luni se efectueaza in 

cazurile prevazute la art.55 lit.b) si in modul stabilit de prezentul cod si de alte acte normative.  
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Articolul 276. Atragerea la munca in zilele de repaus si de sarbatoare nelucratoare  
(1) Salariatii care au incheiat contract individual de munca pe un termen de pina la 2 luni pot 

fi atrasi la munca in zilele de repaus si de sarbatoare nelucratoare doar cu acordul lor scris.  
(2) Retribuirea muncii prestate in zilele de repaus si de sarbatoare nelucratoare se efectueaza 

in modul prevazut la art.158.  
   
Articolul 277. Indemnizatia de concediu  
(1) Salariatilor care au incheiat contract individual de munca pe un termen de pina la 2 luni, 

la incetarea contractului in legatura cu expirarea termenului acestuia, li se plateste o indemnizatie 
pentru zilele de concediu nefolosite.  

(2) Modul de calculare a indemnizatiei de concediu prevazute la alin.(1) se stabileste de 
Guvern.  

   
Articolul 278. Incetarea contractului individual de munca  
(1) Salariatul care a incheiat un contract individual de munca pe un termen de pina la 2 luni 

are dreptul la desfacerea acestuia inainte de termen, prevenind in scris angajatorul despre aceasta 
cu cel putin 3 zile calendaristice inainte.  

(2) Angajatorul este obligat sa preavizeze prin ordin (dispozitie, decizie, hotarire), sub 
semnatura, salariatul despre incetarea contractului individual de munca, in legatura cu expirarea 
termenului, cu cel putin 3 zile calendaristice inainte. 

   
Capitolul VII  

MUNCA SALARIATILOR ANGAJATI LA LUCRARI SEZONIERE  
Articolul 279. Lucrarile sezoniere  
(1) Se considera lucrari sezoniere lucrarile care, in virtutea conditiilor climaterice si a altor 

conditii naturale, se efectueaza intr-o perioada concreta a anului calendaristic, ce nu depaseste 6 
luni.  

(2) Nomenclatorul lucrarilor sezoniere se aproba de Guvern.  
   
Articolul 280. Conditiile de incheiere a contractului individual de munca cu salariatii 

angajati la lucrari sezoniere  
(1) Caracterul sezonier al muncii trebuie sa fie specificat in contractul individual de munca 

(art.55 lit.b)).  
(2) La angajarea salariatilor la lucrari sezoniere, termenul de proba nu poate fi mai mare de 

2 saptamini calendaristice.  
   
Articolul 281. Indemnizatia de concediu  
(1) Salariatilor angajati la lucrari sezoniere, la incetarea contractului individual de munca in 

legatura cu incheierea sezonului, li se plateste o indemnizatie pentru zilele de concediu nefolosite.  
(2) Modul de calculare a indemnizatiei de concediu prevazute la alin.(1) se stabileste de 

Guvern.  
   
Articolul 282. Incetarea contractului individual de munca cu salariatii angajati la lucrari 

sezoniere  
(1) Salariatul angajat la lucrari sezoniere este obligat sa previna, in scris, angajatorul despre 

desfacerea contractului individual de munca inainte de termen cu cel putin 7 zile calendaristice 
inainte.  

(2) Angajatorul este obligat sa-l preavizeze, sub semnatura, pe salariatul angajat la lucrari 
sezoniere despre incetarea contractului individual de munca in legatura cu expirarea termenului cu 
cel putin 7 zile calendaristice inainte.  



(3) La desfacerea contractului individual de munca cu salariatul angajat la lucrari sezoniere 
in legatura cu lichidarea unitatii, cu reducerea numarului sau a statelor de personal, salariatului i 
se plateste o indemnizatie de eliberare din serviciu in marimea salariului sau mediu pe 2 saptamini.  

   
Capitolul VIII  

MUNCA SALARIATILOR CARE LUCREAZA LA  
ANGAJATORI PERSOANE FIZICE  

Articolul 283. Particularitatile contractului individual de munca incheiat intre salariat si 
angajatorul persoana fizica  

(1) La incheierea contractului individual de munca cu angajatorul persoana fizica, salariatul 
se obliga sa indeplineasca o munca neinterzisa de legislatia in vigoare, prevazuta de contract.  

(2) Contractul individual de munca, incheiat in forma scrisa, va include, in mod obligatoriu, 
toate clauzele prevazute la art.49.  

(3) Angajatorul persoana fizica este obligat:  
a) sa intocmeasca, in forma scrisa, contractul individual de munca cu salariatul si sa-l 

inregistreze la autoritatea administratiei publice locale, care remite o copie a acestuia inspectiei 
teritoriale de munca;  

b) sa achite primele de asigurari sociale de stat si alte plati obligatorii in modul si marimile 
prevazute de legislatia in vigoare;  

c) sa perfecteze documentele necesare inregistrarii, in modul stabilit, in calitate de 
contribuabil in sistemul public de asigurari sociale, a salariatului angajat pentru prima data.  

[Art.283 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
[Art.283 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 284. Termenul contractului individual de munca  
La intelegerea partilor, contractul individual de munca intre salariat si angajatorul persoana 

fizica poate fi incheiat atit pe o durata nedeterminata, cit si pe una determinata.  
   
Articolul 285. Regimul de munca si de odihna  
Regimul de munca, modul de acordare a zilelor de repaus si a concediilor de odihna anuale 

se stipuleaza in contractul individual de munca incheiat intre salariat si angajatorul persoana fizica. 
Totodata, durata timpului de munca nu poate fi mai mare, iar durata concediului de odihna anual 
– mai mica decit cele stabilite de prezentul cod.  

   
Articolul 286. Modificarea clauzelor contractului individual de munca  
Despre modificarea clauzelor contractului individual de munca angajatorul persoana fizica 

previne salariatul, in forma scrisa, cu cel putin 14 zile calendaristice inainte.  
   
Articolul 287. Incetarea contractului individual de munca  
(1) Salariatul care a incheiat un contract individual de munca cu un angajator persoana fizica 

este obligat sa-l previna pe acesta despre demisia sa cu cel putin 7 zile calendaristice inainte.  
(2) Angajatorul este obligat sa-l preavizeze pe salariat, in forma scrisa, sub semnatura, despre 

apropiata eliberare din serviciu (art.82 lit.f) si art.86) cu cel putin 7 zile calendaristice inainte.  
(3) Termenul concret al preavizului, dat in conditiile alin.(2), cazurile de plata si marimea 

indemnizatiilor de eliberare din serviciu, a altor plati si compensatii ce se cuvin salariatului la 
incetarea contractului individual de munca sint stabilite de parti in contract.  

   
Articolul 288. Solutionarea litigiilor individuale de munca  
Litigiile individuale de munca care nu au fost solutionate de salariat si angajatorul persoana 

fizica pe cale amiabila se solutioneaza de catre instanta de judecata in conditiile prezentului cod 
(titlul XII).  

   
Articolul 289. Documentele ce confirma munca la angajatorul persoana fizica  
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(1) Ca document ce confirma munca la angajatorul persoana fizica serveste contractul 
individual de munca incheiat in forma scrisa si inregistrat conform art.283 alin.(3).  

(2) Angajatorul persoana fizica nu are dreptul sa faca inscrieri in carnetele de munca ale 
salariatilor si sa perfecteze carnete de munca pentru persoanele care se angajeaza pentru prima 
data. Perfectarea si inscrierile in carnetele de munca ale salariatilor respectivi se fac de catre 
organul care a inregistrat contractul individual de munca.  

   
Capitolul IX  

MUNCA LA DOMICILIU  
Articolul 290. Salariatii cu munca la domiciliu  
(1) Salariati cu munca la domiciliu sint considerate persoanele care au incheiat un contract 

individual de munca privind prestarea muncii la domiciliu cu folosirea materialelor, instrumentelor 
si mecanismelor puse la dispozitie de angajator sau procurate din mijloace proprii.  

(2) In cazul folosirii de catre salariatul cu munca la domiciliu a instrumentelor si 
mecanismelor proprii, acestuia i se plateste o compensatie pentru uzura lor. Plata acestei 
compensatii, precum si compensarea altor cheltuieli legate de prestarea muncii la domiciliu, se 
efectueaza de angajator in modul stabilit de contractul individual de munca.  

(3) Modul si termenele de asigurare a salariatilor cu munca la domiciliu cu materie prima, 
materiale si semifabricate, de efectuare a achitarilor pentru productia finita, de restituire a 
contravalorii materialelor apartinind salariatilor cu munca la domiciliu, precum si de preluare a 
productiei finite, se stabilesc de contractul individual de munca.  

(4) Salariatii cu munca la domiciliu cad sub incidenta legislatiei muncii, cu particularitatile 
stabilite de prezentul cod.  

   
Articolul 291. Conditiile in care se admite munca la domiciliu  
Lucrarile puse in sarcina salariatilor cu munca la domiciliu nu le pot fi contraindicate 

conform certificatului medical si trebuie sa se execute in conditii de respectare a normelor de 
securitatea si sanatatea in munca.  

   
Articolul 292. Incetarea contractului individual de munca incheiat cu salariatii cu munca la 

domiciliu  
Incetarea contractului individual de munca incheiat cu salariatii cu munca la domiciliu are 

loc in temeiurile generale prevazute de prezentul cod.  
   

Capitolul X  
MUNCA SALARIATILOR DIN TRANSPORTURI  

Articolul 293. Angajarea la o munca legata nemijlocit de circulatia mijloacelor de transport  
(1) La o munca legata nemijlocit de circulatia mijloacelor de transport pot fi angajate numai 

persoanele cu pregatire profesionala, stabilita de Guvern, care dispun de un document 
corespunzator (certificat, permis de conducere etc.).  

(2) Angajarea persoanelor la o munca legata nemijlocit de circulatia mijloacelor de transport 
are loc numai in baza certificatului medical eliberat in urma examenului medical efectuat in modul 
stabilit de Guvern.  

(3) Nomenclatorul profesiilor (functiilor) si lucrarilor legate nemijlocit de circulatia 
mijloacelor de transport se aproba de Guvern dupa consultarea patronatelor si sindicatelor din 
ramura respectiva.  

   
Articolul 294. Regimul de munca si de odihna al salariatilor a caror munca este legata 

nemijlocit de circulatia mijloacelor de transport  
Durata, particularitatile regimului de munca si de odihna pentru anumite categorii de salariati 

a caror munca este legata nemijlocit de circulatia mijloacelor de transport sint stabilite de prezentul 



cod, de alte acte normative, precum si de acordurile internationale la care Republica Moldova este 
parte.  

   
Articolul 295. Drepturile si obligatiile salariatilor a caror munca este legata nemijlocit de 

circulatia mijloacelor de transport  
Drepturile si obligatiile salariatilor a caror munca este legata nemijlocit de circulatia 

mijloacelor de transport sint reglementate de prezentul cod, de regulamentele (statutele) pentru 
diferite tipuri de transport, aprobate in modul stabilit, de alte acte normative in vigoare.  

   
Capitolul XI  

MUNCA SALARIATILOR DIN INVATAMINT SI DIN  
ORGANIZATIILE DIN SFERA STIINTEI SI INOVARII  

[Denumirea in redactia Legii nr.294-XV din 28.07.2004, in vigoare 13.08.2004]  
  

Articolul 296. Dreptul de a practica activitate pedagogica (didactica)  
(1) In activitatea pedagogica (didactica) se admit persoanele cu un nivel de studii necesar, 

stabilit de legislatia in vigoare, pentru activitatea in institutiile de invatamint corespunzatoare si in 
organizatiile din sfera stiintei si inovarii.  

(2) Nu se admit in activitatea pedagogica (didactica) persoanele private de acest drept prin 
hotarirea instantei de judecata sau in baza certificatului medical corespunzator, precum si 
persoanele cu antecedente penale pentru anumite infractiuni. Listele contraindicatiilor medicale si 
a infractiunilor care nu permit practicarea activitatii pedagogice (didactice) se stabilesc prin lege.  

[Art.296 completat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, in vigoare 13.08.2004]  
   
Articolul 297. Incheierea contractului individual de munca cu cadrele stiintifice si didactice 

din institutiile de invatamint superior  
(1) Ocuparea tuturor functiilor stiintifice si didactice in institutiile de invatamint superior se 

efectueaza in temeiul unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat conform 
rezultatelor concursului. Regulamentul privind modul de ocupare a functiilor nominalizate se 
aproba de Guvern.  

(2) Functiile de decan al facultatii si de sef de catedra in institutiile de invatamint superior 
sint elective. Procedura de alegere in functiile mentionate este prevazuta de statutele institutiilor 
de invatamint respective.  

   
Articolul 298. Durata timpului de munca pentru cadrele didactice  
(1) Pentru cadrele didactice ale institutiilor de invatamint si ale organizatiilor din sfera 

stiintei si inovarii se stabileste o durata redusa a timpului de munca, care nu va depasi 35 de ore 
pe saptamina (art.96 alin.(3)).  

(2) Durata concreta a timpului de munca pentru cadrele didactice ale institutiilor de 
invatamint si ale organizatiilor din sfera stiintei si inovarii se stabileste de Guvern, potrivit functiei 
si/sau specialitatii, tinindu-se cont de specificul muncii prestate.  

[Art.298 completat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, in vigoare 13.08.2004]  
   
Articolul 299. Concediul de odihna anual prelungit  
(1) Cadrele didactice ale institutiilor de invatamint beneficiaza anual, la sfirsitul anului 

scolar, de un concediu de odihna platit cu durata de:  
a) 62 de zile calendaristice – pentru cadrele didactice din institutiile de invatamint superior, 

din colegii, licee, gimnazii si scoli de cultura generala de toate tipurile;  
b) 42 de zile calendaristice – pentru cadrele didactice din institutiile prescolare de toate 

tipurile;  
c) 28 de zile calendaristice – pentru cadrele didactice din institutiile extrascolare si din scolile 

sportive pentru copii.  
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(2) Cadrelor stiintifice din institutiile de invatamint de toate nivelurile li se acorda un 
concediu de odihna anual platit cu durata de 62 de zile calendaristice.  

(3) Cadrele stiintifice din organizatiile din sfera stiintei si inovarii, indiferent de tipul de 
proprietate si forma juridica de organizare, beneficiaza anual de un concediu de odihna platit cu 
durata de:  

a) 42 de zile calendaristice – pentru cadrele stiintifice cu grad stiintific de doctor habilitat;  
b) 36 de zile calendaristice – pentru cadrele stiintifice cu grad stiintific de doctor;  
c) 30 de zile calendaristice – pentru cadrele stiintifice fara grad stiintific. 
(4) Cadrele didactice auxiliare si personalul administrativ din invatamint si din sfera stiintei 

si inovarii beneficiaza de un concediu de odihna anual platit cu durata de 28 de zile calendaristice.  
[Art.299 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, in vigoare 13.08.2004]  
   
Articolul 300. Concediul de lunga durata al cadrelor didactice si al cadrelor din organizatiile 

din sfera stiintei si inovarii 
(1) Cadrelor didactice din institutiile de invatamint li se acorda, nu mai rar decit o data la 10 

ani de activitate pedagogica, un concediu cu durata de pina la un an, in modul si in conditiile, 
inclusiv cele de plata, stabilite de fondatorul si/sau statutul institutiei respective.  

(2) Cadrelor stiintifice din organizatiile din sfera stiintei si inovarii li se acorda, in modul si 
in conditiile stabilite de statutul organizatiei respective:  

a) un concediu platit cu durata de pina la 6 luni, nu mai rar decit o data la 10 ani de activitate 
stiintifica, pentru finalizarea unor tratate, studii incluse in programele de cercetare ale 
organizatiilor din sfera stiintei si inovarii, cu aprobarea consiliului stiintific al organizatiei;  

b) un concediu platit cu durata de pina la un an, o singura data, pentru redactarea tezei de 
doctor habilitat, cu aprobarea consiliului stiintific al organizatiei. 

[Art.300 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, in vigoare 13.08.2004]  
   
Articolul 301. Temeiuri suplimentare de incetare a contractului individual de munca 

incheiat cu cadrele didactice si cu cadrele din organizatiile din sfera stiintei si inovarii 
(1) Pe linga temeiurile generale prevazute de prezentul cod, contractul individual de munca 

incheiat cu cadrele didactice poate inceta pe urmatoarele temeiuri suplimentare:  
a) incalcare grava, repetata pe parcursul unui an, a statutului institutiei de invatamint (art.86 

alin.(1) lit.l));  
b) aplicare, chiar si o singura data, a violentei fizice sau psihice fata de discipoli (art.86 

alin.(1) lit.n)).  
c) stabilirea pensiei pentru limita de virsta.  
(2) Pe linga temeiurile generale prevazute de prezentul cod, contractul individual de munca 

incheiat cu cadrele din organizatiile din sfera stiintei si inovarii poate inceta in urmatoarele 
temeiuri suplimentare:  

a) pierderii concursului pentru ocuparea functiilor stiintifice si de conducere prevazute de 
statutul organizatiei respective;  

b) neatestarii, in conformitate cu statutul organizatiei respective, a cercetatorilor stiintifici, 
lucratorilor din intreprinderile, institutiile si organizatiile auxiliare de deservire si de administrare 
a activitatii stiintifice; 

[Art.301 completat prin Legea nr.91 din 26.04.2012, in vigoare 08.06.2012]  
[Art.301 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, in vigoare 13.08.2004]  
   

Capitolul XII  
MUNCA SALARIATILOR DIN CADRUL MISIUNILOR DIPLOMATICE  

SI AL OFICIILOR CONSULARE ALE REPUBLICII MOLDOVA  
Articolul 302. Particularitatile activitatii in cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor 

consulare ale Republicii Moldova  
(1) Persoanele angajate in functii diplomatice, administrativ-tehnice sau de serviciu in cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene sint detasate, prin transfer, respectiv, in 
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functii diplomatice sau consulare, administrativ-tehnice sau de serviciu la misiunile diplomatice 
sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.  

(2) Durata maxima a detasarii, conform alin.(1), constituie pentru sefii misiunilor 
diplomatice si ai oficiilor consulare 4 ani, iar pentru ceilalti salariati detasati – 3 ani.  

(3) La expirarea termenului detasarii, persoanele indicate la alin.(1) sint transferate in cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, cu conditia existentei unor functii vacante, 
iar in lipsa acestora – sint incluse in rezerva ministerului respectiv.  

(4) In cazul in care la misiunile diplomatice si oficiile consulare sint trimise persoane care 
nu fac parte din personalul administrativ-tehnic si cel de serviciu al Ministerului Afacerilor Externe 
si Integrarii Europene, la expirarea termenului de aflare la misiune, acestea pot fi angajate de 
ministerul nominalizat cu conditia existentei unor locuri vacante.  

   
Articolul 303. Conditiile de munca ale salariatilor detasati la misiunile diplomatice si oficiile 

consulare ale Republicii Moldova  
Conditiile de munca ale salariatilor detasati la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale 

Republicii Moldova sint stabilite de contractul individual de munca incheiat conform prezentului 
cod si altor acte normative ce reglementeaza serviciul diplomatic.  

   
Articolul 304. Garantiile si compensatiile acordate salariatilor detasati la misiunile 

diplomatice si oficiile consulare ale Republicii Moldova  
Modul si conditiile de plata a compensatiilor in legatura cu detasarea la misiunile 

diplomatice si oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum si conditiile materiale si de trai 
ale salariatilor detasati, se stabilesc de Guvern, tinindu-se cont de conditiile climaterice si alte 
conditii din tara de resedinta.  

   
Articolul 305. Incetarea activitatii in misiunile diplomatice si oficiile consulare ale 

Republicii Moldova  
(1) Activitatea salariatilor membri ai personalului diplomatic si consular detasati la misiunile 

diplomatice si oficiile consulare ale Republicii Moldova poate inceta inainte de termen in 
urmatoarele cazuri:  

a) rechemare, in modul stabilit de Guvern;  
b) declarare a salariatului “persona non grata”; precum si  
c) in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.  
(2) Incetarea activitatii salariatilor membri ai personalului administrativ-tehnic si de serviciu 

in cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Moldova are loc in temeiurile 
prevazute de prezentul cod si de alte acte normative.  

   
Capitolul XIII  

MUNCA SALARIATILOR DIN ASOCIATIILE RELIGIOASE  
Articolul 306. Partile contractului individual de munca incheiat cu asociatiile religioase  
(1) Angajator poate fi asociatia religioasa, inregistrata in modul stabilit de legislatia in 

vigoare, care a incheiat un contract individual de munca cu salariatul.  
(2) Salariat al asociatiei religioase poate fi persoana care a implinit virsta de 16 ani, a incheiat 

un contract individual de munca cu asociatia religioasa, presteaza o munca conform unei anumite 
profesii, specialitati sau functii si se supune reglementarilor interioare ale asociatiei respective.  

   
Articolul 307. Reglementarile interioare ale asociatiei religioase  
Drepturile si obligatiile partilor contractului individual de munca se stipuleaza in contract, 

tinindu-se cont de reglementarile interioare ale asociatiei religioase care nu contravin Constitutiei, 
prezentului cod si altor acte normative in vigoare.  

   

lex:LPLP19940729CONST


Articolul 308. Particularitatile incheierii si modificarii contractului individual de munca cu 
asociatia religioasa  

(1) Contractul individual de munca dintre salariat si asociatia religioasa poate fi incheiat pe 
durata determinata (art.55 lit.m)).  

(2) La incheierea contractului individual de munca, salariatul se obliga sa presteze orice 
munca neinterzisa de lege si prevazuta de contract.  

(3) Contractul individual de munca include clauzele negociate intre salariat si asociatia 
religioasa ca angajator, care nu contravin prezentului cod.  

(4) Daca apare necesitatea modificarii contractului individual de munca, partea interesata 
este obligata sa previna despre aceasta cealalta parte, in forma scrisa, cu cel putin 7 zile 
calendaristice inainte de operarea modificarilor.  

   
Articolul 309. Regimul de munca al salariatilor din asociatiile religioase  
Regimul de munca al salariatilor din asociatiile religioase se stabileste in corelatie cu regimul 

indeplinirii ritualurilor sau a altor activitati prevazute de reglementarile interioare ale asociatiei 
religioase si tinindu-se cont de durata normala a timpului de munca si a timpului de odihna 
prevazuta de prezentul cod.  

   
Articolul 310. Temeiurile suplimentare de incetare a contractului individual de munca 

incheiat cu asociatia religioasa  
(1) Pe linga temeiurile generale prevazute de prezentul cod, contractul individual de munca 

incheiat cu salariatul asociatiei religioase poate inceta in temeiurile suplimentare prevazute de 
contract (art.82 lit.j)).  

(2) Termenul de preavizare a salariatului asociatiei religioase privind eliberarea din serviciu 
in temeiurile prevazute de contractul individual de munca, precum si modul si conditiile acordarii 
garantiilor si compensatiilor in caz de eliberare din serviciu, se stabilesc in contractul individual 
de munca.  

(3) Salariatul asociatiei religioase are dreptul la demisie, prevenind despre aceasta 
angajatorul, in scris, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte.  

   
Articolul 311. Solutionarea litigiilor individuale de munca  
Litigiile individuale de munca aparute intre asociatia religioasa si salariat si nesolutionate pe 

cale amiabila se solutioneaza de catre instanta de judecata conform prezentului cod (titlul XII).  
   

Capitolul XIV  
MUNCA SALARIATILOR ANGAJATI IN BAZA UNUI CONTRACT  

INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU PERIOADA INDEPLINIRII  
UNEI ANUMITE LUCRARI  

Articolul 312. Contractul individual de munca pentru perioada indeplinirii unei anumite 
lucrari  

(1) Incheind contractul individual de munca pentru perioada indeplinirii unei anumite 
lucrari, salariatul se obliga sa efectueze pentru angajator lucrarea stipulata in contract, conform 
unei anumite profesii, specialitati, calificari, primind pe parcursul perioadei de efectuare a lucrarii 
respective o recompensa lunara sub forma de salariu.  

(2) Contractul individual de munca pentru perioada indeplinirii unei anumite lucrari se 
incheie in cazul cind stabilirea unui termen exact pentru finalizarea acesteia nu este posibila. Partile 
contractului pot conveni asupra unui termen general de executare, precum si asupra termenelor de 
executare a unor parti din lucrare.  

(3) In cazul in care timpul necesar efectuarii unei anumite lucrari depaseste perioada de 5 
ani, contractul individual de munca se va considera incheiat pe durata nedeterminata.  

   



Articolul 313. Continutul contractului individual de munca pentru perioada indeplinirii unei 
anumite lucrari  

(1) Continutul contractului individual de munca pentru perioada indeplinirii unei anumite 
lucrari este determinat de parti, cu respectarea prevederilor art.49 alin.(1).  

(2) Pe linga clauzele prevazute la art.49 alin.(1), contractul va stipula, de asemenea, modul 
si locul receptionarii de catre angajator a lucrarii finalizate.  

   
Articolul 314. Timpul de munca si timpul de odihna  
Timpul de munca si timpul de odihna ale salariatului angajat in baza unui contract individual 

de munca pentru perioada indeplinirii unei anumite lucrari se stabilesc de partile contractului. 
Totodata, durata timpului de munca al salariatului respectiv nu poate fi mai mare, iar a timpului 
de odihna – mai mica decit cele stabilite de prezentul cod.  

   
Articolul 315. Receptionarea lucrarii si incetarea contractului individual de munca pentru 

perioada indeplinirii unei anumite lucrari  
(1) Salariatul este obligat sa instiinteze in scris angajatorul despre finalizarea lucrarii nu mai 

tirziu decit in ziua imediat urmatoare celei in care lucrarea a fost finalizata.  
(2) La primirea instiintarii, angajatorul este obligat sa stabileasca si sa comunice salariatului, 

prin aviz, data receptionarii lucrarii.  
(3) Lucrarea finalizata este receptionata de angajator (sau de reprezentantul acestuia) la locul 

si in modul stipulate in contract. Faptul receptionarii lucrarii se fixeaza in actul de receptionare 
intocmit de angajator si semnat de parti, o copie de pe acesta inminindu-se in mod obligatoriu 
salariatului.  

(4) Lucrarea va fi considerata receptionata si in situatia in care angajatorul (sau 
reprezentantul acestuia) nu se prezinta, fara vreun motiv intemeiat, la data stabilita pentru 
receptionare.  

(5) In cazul in care receptionarea lucrarii la data stabilita nu este posibila din motive 
obiective (caz de forta majora, concediu medical etc.), angajatorul va stabili un nou termen de 
receptionare, comunicindu-i salariatului in modul prevazut la alin.(2).  

(6) Ziua receptionarii lucrarii se considera ultima zi de munca a salariatului, daca partile nu 
au incheiat un nou contract individual de munca conform prezentului cod.  

   
Articolul 316. Incetarea inainte de termen a contractului individual de munca pentru 

perioada indeplinirii unei anumite lucrari  
Incetarea inainte de termen a contractului individual de munca pentru perioada indeplinirii 

unei anumite lucrari are loc in cazurile si in modul prevazute de prezentul cod pentru incetarea 
inainte de termen a contractului individual de munca pe durata determinata (art.83).  

   
Capitolul XV  

MUNCA IN TURA CONTINUA  
Articolul 317. Dispozitii generale  
(1) Munca in tura continua reprezinta o forma specifica de desfasurare a procesului de munca 

in afara localitatii in care domiciliaza salariatii, in cadrul careia nu poate fi asigurata revenirea lor 
zilnica la locul permanent de trai.  

(2) Munca in tura continua se aplica in cazul cind locul de executare a lucrarilor este situat 
la o distanta considerabila de sediul angajatorului, in scopul reducerii termenelor de constructie, 
reparatie sau reconstructie a obiectelor cu destinatie industriala, sociala sau de alta natura.  

(3) Salariatii atrasi la munca in tura continua locuiesc temporar in orasele speciale, infiintate 
de angajator, reprezentind un complex de cladiri si edificii menite sa asigure salariatilor conditii 
bune pentru indeplinirea lucrarilor si pentru odihna intre schimburi.  

   
Articolul 318. Limitarea muncii in tura continua  



(1) Nu se admite atragerea la munca in tura continua a persoanelor in virsta de pina la 18 
ani, a femeilor gravide, precum si a persoanelor carora munca in tura continua le este 
contraindicata conform certificatului medical.  

(2) Persoanele cu dizabilitati severe si accentuate, unul dintre parintii (tutorele, curatorul) 
care au copii in virsta de pina la 6 ani sau copii cu dizabilitati, persoanele care imbina concediile 
pentru ingrijirea copilului, prevazute la art.126 si 127 alin.(2), cu munca si salariatii care ingrijesc 
de un membru al familiei bolnav, in baza certificatului medical, pot presta munca in tura continua 
numai cu acordul lor scris. Totodata, angajatorul este obligat sa informeze in scris salariatii 
mentionati despre dreptul lor de a refuza munca in tura continua.  

[Art.318 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.318 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, in vigoare 09.09.2016]  
[Art.318 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
   
Articolul 319. Durata turei continue  
(1) Durata turei continue reprezinta perioada care include timpul indeplinirii lucrarilor si 

timpul de odihna intre schimburi in oraselele speciale mentionate la art.317 alin.(3).  
(2) Durata unei ture continue nu trebuie sa depaseasca o luna. In cazuri exceptionale, la 

anumite obiective, angajatorul, dupa consultarea reprezentantilor salariatilor, poate majora durata 
turei continue pina la 3 luni.  

   
Articolul 320. Evidenta timpului de munca in tura continua  
(1) La munca in tura continua se stabileste, conform art.99, evidenta globala a timpului de 

munca – pe luna, pe trimestru sau pe o perioada mai indelungata care nu va depasi un an.  
(2) Perioada de evidenta va cuprinde tot timpul de munca, timpul deplasarii de la sediul 

angajatorului pina la locul de executare a lucrarilor si inapoi, precum si timpul de odihna din 
perioada calendaristica respectiva. Durata totala a timpului de munca in perioada de evidenta nu 
poate sa depaseasca durata normala a timpului de munca stabilita de prezentul cod.  

(3) Angajatorul este obligat sa tina evidenta timpului de munca si a timpului de odihna al 
fiecarui salariat care presteaza munca in tura continua, atit pentru fiecare luna, cit si pentru intreaga 
perioada de evidenta.  

   
Articolul 321. Regimul de munca si de odihna in cadrul turei continue  
(1) Timpul de munca si timpul de odihna in perioada de evidenta sint reglementate prin 

programul muncii in tura continua, care se aproba de angajator dupa consultarea reprezentantilor 
salariatilor si se aduce la cunostinta salariatilor cu cel putin o luna inainte de punerea lui in aplicare.  

(2) Programul muncii in tura continua prevede timpul necesar pentru transportarea 
salariatilor la locul de munca si inapoi. Timpul deplasarii spre locul de executare a lucrarilor si 
inapoi nu se include in timpul de munca si poate coincide cu zilele de odihna dintre schimburi.  

(3) Orele de munca suplimentara in limitele programului muncii in tura continua se pot 
acumula pe parcursul anului calendaristic si se pot constitui in zile complete, cu acordarea 
ulterioara a unor zile libere suplimentare, conform ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi) 
angajatorului.  

(4) Zilele libere, acordate pentru munca prestata in afara duratei normale a timpului de 
munca in perioada de evidenta, sint retribuite in marimea unui salariu de baza zilnic daca contractul 
individual sau cel colectiv de munca nu prevede conditii mai avantajoase.  

[Art.321 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.321 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, in vigoare 31.12.2008]  
   
Articolul 322. Garantii si compensatii acordate salariatilor care presteaza munca in tura 

continua  
(1) Salariatilor care presteaza munca in tura continua li se plateste, pentru fiecare zi de aflare 

la locul de executare a lucrarilor in perioada turei continue, precum si pentru timpul deplasarii de 
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la sediul angajatorului pina la locul de executare a lucrarilor si inapoi, un supliment pentru munca 
in tura continua in cuantumul stabilit de Guvern.  

(2) Pentru zilele deplasarii de la sediul angajatorului pina la locul de executare a lucrarilor 
si inapoi, prevazute de programul muncii in tura continua, precum si pentru zilele de retinere din 
cauza conditiilor meteorologice sau din vina transportatorului, salariatului i se plateste un salariu 
mediu zilnic.  

   
Capitolul XVI  

MUNCA ALTOR CATEGORII DE SALARIATI  
Articolul 323. Munca salariatilor din unitatile militare, institutiile si organizatiile Fortelor 

Armate ale Republicii Moldova si din autoritatile publice in care legea prevede indeplinirea 
serviciului militar sau special, precum si munca persoanelor care executa serviciul civil  

(1) Salariatilor care au incheiat un contract individual de munca cu unitatile militare, 
institutiile sau organizatiile Fortelor Armate ori cu cele ale autoritatilor publice in care legea 
prevede indeplinirea serviciului militar sau special, precum si persoanelor care executa serviciul 
civil, li se aplica legislatia muncii, cu particularitatile prevazute de actele normative in vigoare.  

(2) In conformitate cu sarcinile unitatilor militare, institutiilor si organizatiilor mentionate la 
alin.(1), pentru salariatii acestora se stabilesc conditii distincte de salarizare, inlesniri si avantaje 
suplimentare.  

[Art.323 completat prin Legea nr.65 din 07.04.2011, in vigoare 08.07.2011]  
   
Articolul 324. Munca personalului medico-sanitar  
(1) Pentru personalul medico-sanitar se stabileste o durata redusa a timpului de munca, care 

nu va depasi 35 de ore pe saptamina.  
(2) Durata concreta a timpului de munca pentru personalul medico-sanitar se stabileste de 

Guvern potrivit functiei si/sau specialitatii si tinindu-se cont de specificul muncii prestate (art.96 
alin.(3)).  

   
Articolul 325. Munca sportivilor profesionisti, a salariatilor mijloacelor de informare in 

masa, ai teatrelor, circurilor, organizatiilor cinematografice, teatrale si concertistice, munca altor 
persoane care participa la crearea si/sau interpretarea operelor de arta  

Sportivilor profesionisti, salariatilor mijloacelor de informare in masa, ai teatrelor, circurilor, 
organizatiilor cinematografice, teatrale si concertistice, precum si altor persoane care participa la 
crearea si/sau interpretarea operelor de arta, li se aplica prevederile prezentului cod, cu 
particularitatile prevazute de legislatia in vigoare.  

   
Articolul 326. Munca in cadrul gospodariilor taranesti (de fermier)  
(1) Incheierea, modificarea si incetarea contractului individual de munca cu salariatul 

angajat in gospodaria taraneasca (de fermier) se reglementeaza de prezentul cod, de Legea privind 
gospodariile taranesti (de fermier) si de alte acte normative.  

(2) Gospodaria taraneasca (de fermier) este obligata sa intocmeasca, in forma scrisa, 
contractul individual de munca cu salariatul si sa-l inregistreze la autoritatea administratiei publice 
locale, care remite o copie a acestuia inspectiei teritoriale de munca. Perfectarea carnetului de 
munca al salariatului respectiv si inscrierile in el se fac de catre secretarul consiliului local. 

(3) Activitatea de munca a membrilor gospodariilor taranesti (de fermier) este reglementata 
de Legea privind gospodariile taranesti (de fermier) si de alte acte normative.  

[Art.326 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
[Art.326 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

TITLUL XI  
RASPUNDEREA MATERIALA  

   
Capitolul I  
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DISPOZITII GENERALE  
Articolul 327. Obligatia uneia dintre partile contractului individual de munca de a repara 

prejudiciul cauzat celeilalte parti  
(1) Partea contractului individual de munca (angajatorul sau salariatul) care a cauzat, in 

legatura cu exercitarea obligatiilor sale de munca, un prejudiciu material si/sau moral celeilalte 
parti repara acest prejudiciu conform prevederilor prezentului cod si altor acte normative.  

(2) Contractul individual si/sau cel colectiv de munca pot specifica raspunderea materiala a 
partilor. In acest caz, raspunderea materiala a angajatorului fata de salariat nu poate fi mai mica, 
iar a salariatului fata de angajator – mai mare decit cea prevazuta de prezentul cod si de alte acte 
normative.  

(3) Incetarea raporturilor de munca dupa cauzarea prejudiciului material si/sau a celui moral 
nu presupune eliberarea partii contractului individual de munca de repararea prejudiciului 
prevazuta de prezentul cod si de alte acte normative.  

   
Articolul 328. Repararea prejudiciului material de catre partile contractului individual de 

munca  
(1) Partea contractului individual de munca repara prejudiciul material pe care l-a cauzat 

celeilalte parti in urma actiunii sau inactiunii sale ilegale si culpabile, daca prezentul cod sau alte 
acte normative nu prevad altfel.  

(2) Fiecare parte a contractului este obligata sa dovedeasca cuantumul prejudiciului material 
care i-a fost cauzat.  

   
Capitolul II  

REPARAREA PREJUDICIULUI DE CATRE ANGAJATOR  
Articolul 329. Repararea prejudiciului material si a celui moral cauzat salariatului  
(1) Angajatorul este obligat sa repare integral prejudiciul material si cel moral cauzat 

salariatului in legatura cu indeplinirea de catre acesta a obligatiilor de munca, in cazul discriminarii 
salariatului la locul de munca sau ca rezultat al privarii ilegale de posibilitatea de a munci, daca 
prezentul cod sau alte acte normative nu prevad altfel. 

(2) Prejudiciul moral se repara in forma baneasca sau intr-o alta forma materiala determinata 
de parti. Litigiile si conflictele aparute in legatura cu repararea prejudiciului moral se solutioneaza 
de instanta de judecata, indiferent de marimea prejudiciului material ce urmeaza a fi reparat.  

[Art.329 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, in vigoare 27.05.2016]  
  
Articolul 330. Obligatia angajatorului de a repara prejudiciul cauzat persoanei ca rezultat al 

privarii ilegale de posibilitatea de a munci  
(1) Angajatorul este obligat sa compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, 

in toate cazurile privarii ilegale de posibilitatea de a munci. Aceasta obligatie survine, in particular, 
in caz de:  

a) refuz neintemeiat de angajare;  
b) eliberare ilegala din serviciu sau transfer ilegal la o alta munca;  
c) stationare a unitatii din vina angajatorului, cu exceptia perioadei somajului tehnic (art.80);  
d) retinere a eliberarii carnetului de munca;  
e) retinere a platii salariului;  
f) retinere a tuturor platilor sau a unora din ele in caz de eliberare din serviciu;  
g) raspindire, prin orice mijloace (de informare in masa, referinte scrise etc.), a informatiilor 

calomnioase despre salariat;  
h) neindeplinire in termen a hotaririi organului competent de jurisdictie a muncii care a 

solutionat un litigiu (conflict) avind ca obiect privarea de posibilitatea de a munci.  
(2) In caz de retinere, din vina angajatorului, a salariului (art.142), a indemnizatiei de 

concediu (art.117), a platilor in caz de eliberare (art.143) sau a altor plati (art.123, 124, 127, 139, 
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186, art.225 alin.(8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se platesc suplimentar, pentru fiecare zi 
de intirziere, 0,3 la suta din suma neplatita in termen.  

[Art.330 modificat prin Legea nr.157 din 20.07.2017, in vigoare 18.08.2017]  
[Art.330 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.330 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 331. Raspunderea materiala a angajatorului pentru prejudiciul cauzat salariatului  
(1) Angajatorul care, in urma indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale prevazute de 

contractul individual de munca, a cauzat un prejudiciu material salariatului repara acest prejudiciu 
integral. Marimea prejudiciului material se calculeaza conform preturilor de piata existente in 
localitatea respectiva la data repararii prejudiciului, conform datelor statistice.  

(2) Prin acordul partilor, prejudiciul material poate fi reparat in natura.  
   
Articolul 332. Modul de examinare a litigiilor privind repararea prejudiciului material si 

celui moral cauzate salariatului  
(1) Cererea scrisa a salariatului privind repararea prejudiciului material si celui moral se 

prezinta angajatorului. Angajatorul este obligat sa inregistreze cererea respectiva, s-o examineze 
si sa emita ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) corespunzator in termen de 10 zile calendaristice 
din ziua inregistrarii acesteia, aducindu-l la cunostinta salariatului sub semnatura.  

(2) Daca salariatul nu este de acord cu ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) angajatorului 
sau daca ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) nu a fost emis in termenul prevazut la alin.(1), 
salariatul este in drept sa se adreseze cu o cerere in instanta de judecata pentru solutionarea 
litigiului individual de munca aparut (titlul XII).  

   
Capitolul III  

RASPUNDEREA MATERIALA A SALARIATULUI  
Articolul 333. Raspunderea materiala a salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului  
(1) Salariatul este obligat sa repare prejudiciul material cauzat angajatorului, daca prezentul 

cod sau alte acte normative nu prevad altfel.  
(2) La stabilirea raspunderii materiale, in prejudiciul ce urmeaza a fi reparat nu se include 

venitul ratat de angajator ca urmare a faptei savirsite de salariat.  
(3) Daca prejudiciul material a fost cauzat angajatorului printr-o fapta ce intruneste semnele 

componentei de infractiune, raspunderea se stabileste potrivit Codului penal.  
   
Articolul 334. Circumstantele ce exclud raspunderea materiala a salariatului  
(1) Salariatul este absolvit de raspundere materiala daca prejudiciul a fost cauzat in cazuri 

de forta majora, confirmate in modul stabilit, de extrema necesitate, de legitima aparare, de 
executare a unei obligatii legale sau contractuale, precum si in limitele riscului normal de 
productie.  

(2) Salariatii nu raspund pentru pierderile inerente procesului de productie, care se 
incadreaza in limitele prevazute de normele tehnologice sau de legislatia in vigoare, pentru 
prejudiciile materiale provocate in circumstante neprevazute care nu puteau fi inlaturate, precum 
si in alte cazuri similare.  

   
Articolul 335. Dreptul angajatorului de a renunta la repararea de catre salariat a prejudiciului 

material  
(1) Tinind cont de circumstantele concrete in care a fost cauzat prejudiciul material, 

angajatorul este in drept sa renunte, integral sau partial, la repararea acestuia de catre salariatul 
vinovat.  

(2) Divergentele aparute intre salariat si angajator la aplicarea alin.(1) se examineaza in 
modul prevazut pentru solutionarea litigiilor individuale de munca (art.354-356).  

   
Articolul 336. Limitele raspunderii materiale a salariatului  
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Pentru prejudiciul cauzat angajatorului, salariatul poarta raspundere materiala in limitele 
salariului mediu lunar daca prezentul cod sau alte acte normative nu prevad altfel.  

   
Articolul 337. Raspunderea materiala deplina a salariatului  
(1) Raspunderea materiala deplina a salariatului consta in obligatia lui de a repara integral 

prejudiciul material cauzat.  
(2) Salariatul poate fi tras la raspundere materiala deplina pentru prejudiciul material cauzat 

doar in cazurile prevazute la art.338.  
(3) Salariatii in virsta de pina la 18 ani poarta raspundere materiala deplina doar pentru 

cauzarea intentionata a prejudiciului material, precum si pentru prejudiciul cauzat in stare de 
ebrietate alcoolica, in stare cauzata de substante stupefiante sau toxice, stabilita in modul prevazut 
la art.76 lit.k), sau in urma comiterii unei infractiuni.  

[Art.337 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, in vigoare 04.08.2017]  
   
Articolul 338. Cazurile de raspundere materiala deplina a salariatului  
(1) Salariatul poarta raspundere materiala in marimea deplina a prejudiciului material cauzat 

din vina lui angajatorului in cazurile cind:  
a) intre salariat si angajator a fost incheiat un contract de raspundere materiala deplina pentru 

neasigurarea integritatii bunurilor si altor valori care i-au fost transmise pentru pastrare sau in alte 
scopuri (art.339);  

b) salariatul a primit bunurile si alte valori spre decontare in baza unei procuri unice sau in 
baza altor documente unice;  

c) prejudiciul a fost cauzat in urma actiunilor sale culpabile intentionate, stabilite prin 
hotarire judecatoreasca;  

d) prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat in stare de ebrietate alcoolica, in stare cauzata 
de substante stupefiante sau toxice, stabilita in modul prevazut la art.76 lit.k);  

e) prejudiciul a fost cauzat prin lipsa, distrugere sau deteriorare intentionata a materialelor, 
semifabricatelor, produselor (productiei), inclusiv in timpul fabricarii lor, precum si a 
instrumentelor, aparatelor de masurat, tehnicii de calcul, echipamentului de protectie si a altor 
obiecte pe care unitatea le-a eliberat salariatului in folosinta;  

f) in conformitate cu legislatia in vigoare, salariatului ii revine raspunderea materiala deplina 
pentru prejudiciul cauzat angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de munca;  

g) prejudiciul a fost cauzat in afara exercitiului functiunii.  
(2) Conducatorii unitatilor si adjunctii lor, sefii serviciilor contabile, contabilii-sefi, sefii de 

subdiviziuni si adjunctii lor poarta raspundere materiala in marimea prejudiciului cauzat din vina 
lor daca acesta este rezultatul:  

a) consumului ilicit de valori materiale si mijloace banesti;  
b) irosirii (folosirii nejustificate) a investitiilor, creditelor, granturilor, imprumuturilor 

acordate unitatii;  
c) tinerii incorecte a evidentei contabile sau al pastrarii incorecte a valorilor materiale si a 

mijloacelor banesti;  
d) altor circumstante, in cazurile prevazute de legislatia in vigoare.  
[Art.338 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, in vigoare 04.08.2017]  
   
Articolul 339. Contractul cu privire la raspunderea materiala deplina a salariatului  
(1) Contractul scris cu privire la raspunderea materiala deplina poate fi incheiat de angajator 

cu salariatul care a atins virsta de 18 ani si care detine o functie sau executa lucrari legate nemijlocit 
de pastrarea, prelucrarea, vinzarea (livrarea), transportarea sau folosirea in procesul muncii a 
valorilor ce i-au fost transmise.  

(2) Nomenclatorul functiilor si lucrarilor mentionate la alin.(1), precum si contractul-tip cu 
privire la raspunderea materiala individuala deplina, se aproba de Guvern.  

   
Articolul 340. Raspunderea materiala colectiva (de brigada)  
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(1) In cazul in care salariatii executa in comun anumite genuri de lucrari legate de pastrarea, 
prelucrarea, vinzarea (livrarea), transportarea sau folosirea in procesul muncii a valorilor ce le-au 
fost transmise, fiind imposibila delimitarea raspunderii materiale a fiecarui salariat si incheierea 
cu acesta a unui contract cu privire la raspunderea materiala individuala deplina, poate fi instituita 
raspunderea materiala colectiva (de brigada).  

(2) Raspunderea materiala colectiva (de brigada) se instituie de catre angajator de comun 
acord cu reprezentantii salariatilor. Contractul scris cu privire la raspunderea materiala colectiva 
(de brigada) se incheie intre angajator si toti membrii colectivului (brigazii).  

(3) Nomenclatorul lucrarilor la indeplinirea carora poate fi instituita raspunderea materiala 
colectiva (de brigada), conditiile aplicarii ei, precum si contractul-tip cu privire la raspunderea 
materiala colectiva (de brigada), se aproba de Guvern.  

(4) La repararea benevola a prejudiciului material, gradul de vinovatie al fiecarui membru al 
colectivului (brigazii) se determina prin acordul dintre toti membrii colectivului (brigazii) si 
angajator. La stabilirea prejudiciului material de catre instanta de judecata, gradul de vinovatie al 
fiecarui membru al colectivului (brigazii) se determina de judecata.  

   
Articolul 341. Determinarea marimii prejudiciului  
(1) Marimea prejudiciului material cauzat angajatorului se determina conform pierderilor 

reale, calculate in baza datelor de evidenta contabila.  
(2) In cazul sustragerii, pierderii, distrugerii sau deteriorarii bunurilor angajatorului atribuite 

la mijloacele fixe, marimea prejudiciului material se calculeaza pornindu-se de la costul de 
inventar (pretul de cost) al valorilor materiale, minus uzura, conform normelor stabilite.  

(3) In caz de sustragere, lipsa, distrugere sau deteriorare intentionata a valorilor materiale 
(cu exceptia celor mentionate la alin.(2), prejudiciul se stabileste pornindu-se de la preturile din 
localitatea respectiva la data cauzarii prejudiciului, conform datelor statistice.  

   
Articolul 342. Obligatia angajatorului de a stabili marimea prejudiciului material si cauzele 

aparitiei lui  
(1) Pina la emiterea ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi) privind repararea prejudiciului 

material de catre salariatul in cauza, angajatorul este obligat sa efectueze o ancheta de serviciu 
pentru stabilirea marimii prejudiciului material pricinuit si a cauzelor aparitiei lui.  

(2) Pentru efectuarea anchetei de serviciu, angajatorul este in drept sa creeze, prin ordin 
(dispozitie, decizie, hotarire), o comisie cu participarea specialistilor in materie.  

(3) Pentru stabilirea cauzei aparitiei prejudiciului material este obligatorie solicitarea unei 
explicatii in scris de la salariat. Refuzul de a o prezenta se consemneaza intr-un proces-verbal 
semnat de cite un reprezentant al angajatorului si, respectiv, al salariatilor.  

(4) Salariatul are dreptul sa ia cunostinta de toate materialele acumulate in procesul anchetei 
de serviciu.  

   
Articolul 343. Repararea benevola a prejudiciului material de catre salariat  
(1) Salariatul vinovat de cauzare angajatorului a unui prejudiciu material il poate repara 

benevol, integral sau partial.  
(2) Se permite repararea prejudiciului material cu achitarea in rate daca salariatul si 

angajatorul au ajuns la un acord in acest sens. In acest caz, salariatul prezinta angajatorului un 
angajament scris privind repararea benevola a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de 
achitare. Daca salariatul care si-a asumat acest angajament a incetat raporturile de munca cu 
angajatorul, datoria neachitata se restituie in modul stabilit de legislatia in vigoare.  

(3) Cu acordul scris al angajatorului, salariatul poate repara prejudiciul material cauzat 
substituindu-l printr-un echivalent sau indreptind ceea ce a deteriorat.  

   
Articolul 344. Modul de reparare a prejudiciului material  



(1) Retinerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material care nu depaseste salariul 
mediu lunar se efectueaza prin ordinul (dispozitia, decizia, hotarirea) angajatorului, care trebuie sa 
fie emis in termen de cel mult o luna din ziua stabilirii marimii prejudiciului.  

(2) Daca suma prejudiciului material ce urmeaza a fi retinuta de la salariat depaseste salariul 
mediu lunar sau daca a fost omis termenul mentionat la alin.(1), retinerea se efectueaza conform 
hotaririi (deciziei) instantei de judecata.  

(3) In cazul in care angajatorul nu respecta modul stabilit pentru repararea prejudiciului 
material, salariatul este in drept sa se adreseze in instanta de judecata (titlul XII).  

(4) In caz de aparitie a divergentelor privind modul de reparare a prejudiciului material, 
partile sint in drept sa se adreseze in instanta de judecata in termen de un an din ziua constatarii 
marimii prejudiciului (titlul XII).  

   
Articolul 345. Repararea prejudiciului material cauzat unitatii din vina conducatorului ei  
(1) Prejudiciul material cauzat unitatii din vina conducatorului ei se repara in conditiile 

prezentului cod si ale altor acte normative in vigoare.  
(2) Proprietarul unitatii decide daca conducatorul acesteia va repara prejudiciul material 

cauzat. Proprietarul unitatii este in drept sa retina suma prejudiciului material de la conducatorul 
unitatii numai in baza hotaririi (deciziei) instantei de judecata.  

   
Articolul 346. Micsorarea marimii prejudiciului material ce urmeaza a fi reparat de salariat  
(1) Tinind cont de gradul si forma vinovatiei, de circumstantele concrete si situatia materiala 

a salariatului, instanta de judecata poate sa micsoreze marimea prejudiciului ce urmeaza a fi reparat 
de acesta.  

(2) Instanta de judecata este in drept sa aprobe tranzactia dintre salariat si angajator privind 
micsorarea marimii prejudiciului material ce urmeaza a fi reparat.  

(3) Micsorarea marimii prejudiciului material ce urmeaza a fi reparat de salariat sau de 
conducatorul unitatii nu se admite daca acesta a fost cauzat intentionat, fapt confirmat in modul 
stabilit.  

   
Articolul 347. Limitarea cuantumului retinerilor din salariu la repararea prejudiciului 

material  
Retinerile din salariu la repararea prejudiciului material cauzat de salariat se efectueaza cu 

respectarea prevederilor art.149 si ale altor acte normative.  
[Art.347 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   

TITLUL XII  
JURISDICTIA MUNCII  

   
Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE  
Articolul 348. Obiectul jurisdictiei muncii  
Jurisdictia muncii are drept obiect solutionarea litigiilor individuale de munca si conflictelor 

colective de munca privind purtarea negocierilor colective, incheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea sau incetarea contractelor colective si individuale de munca, a conventiilor colective 
prevazute de prezentul cod, precum si solutionarea conflictelor colective privind interesele 
economice, sociale, profesionale si culturale ale salariatilor, aparute la diferite niveluri intre 
partenerii sociali.  

   
Articolul 349. Partile litigiilor individuale de munca si partile conflictelor colective de 

munca  
Pot fi parti ale litigiilor individuale de munca si ale conflictelor colective de munca:  
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a) salariatii, precum si orice alte persoane titulare ale unor drepturi si/sau obligatii, in temeiul 
prezentului cod;  

b) angajatorii persoane fizice si juridice;  
c) sindicatele si alti reprezentanti ai salariatilor;  
d) patronatele;  
e) autoritatile publice centrale si locale, dupa caz. 
[Art.349 modificat prin Legea nr.152 din 01.07.2016, in vigoare 01.08.2016]  
  
Articolul 350. Principiile jurisdictiei muncii  
Principiile jurisdictiei muncii sint:  
a) concilierea intereselor divergente ale partilor, ce decurg din raporturile prevazute la 

art.348;  
b) dreptul salariatilor de a fi aparati de reprezentantii lor;  
b1) dreptul angajatorilor de a fi aparati de patronate; 
c) scutirea salariatilor si a reprezentantilor acestora de cheltuielile judiciare;  
d) operativitatea in examinarea litigiilor individuale de munca si a conflictelor colective de 

munca.  
[Art.350 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 351. Organele de jurisdictie a muncii  
Organe de jurisdictie a muncii sint:  
a) comisiile de conciliere (organe extrajudiciare);  
b) instantele de judecata.  
   
Articolul 352. Examinarea litigiilor individuale de munca si a conflictelor colective de 

munca  
(1) Cererea de solutionare a litigiului individual de munca sau a conflictului colectiv de 

munca (revendicarile in cazul procedurii de conciliere) se depune la organul competent de 
jurisdictie a muncii de partea interesata (art.349) si se inregistreaza de acesta in modul stabilit.  

(2) In procesul examinarii cererii, partile sint in drept sa-si explice pozitia si sa prezinte 
organului de jurisdictie a muncii toate probele si justificarile pe care le considera necesare.  

(3) Organul de jurisdictie a muncii apreciaza probele prezentate de catre parti si ia decizii 
conform legislatiei in vigoare.  

   
Articolul 353. Scutirea salariatilor si a reprezentantilor acestora de plata cheltuielilor 

judiciare  
Salariatii sau reprezentantii acestora care se adreseaza in instantele de judecata cu cereri de 

solutionare a litigiilor si conflictelor ce decurg din raporturile prevazute la art.348 (inclusiv pentru 
a ataca hotaririle si deciziile judecatoresti privind litigiile si conflictele vizate) sint scutiti de plata 
cheltuielilor judiciare (a taxei de stat si a cheltuielilor legate de judecarea pricinii).  

   
Capitolul II  

JURISDICTIA INDIVIDUALA  
Articolul 354. Litigiile individuale de munca  
Se considera litigii individuale de munca divergentele dintre salariat si angajator privind:  
a) incheierea contractului individual de munca;  
b) executarea, modificarea si suspendarea contractului individual de munca;  
c) incetarea si nulitatea, partiala sau totala, a contractului individual de munca;  
d) plata despagubirilor in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor de catre una din partile contractului individual de munca;  
e) rezultatele concursului;  
f) anularea ordinului (dispozitiei, deciziei, hotaririi) de angajare in serviciu, emis conform 

art.65 alin.(1);  
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g) neeliberarea in termen a carnetului de munca, inscrierile incorecte efectuate in acesta; 
h) alte probleme ce decurg din raporturile individuale de munca.  
[Art.354 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.354 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 355. Examinarea cererii privind solutionarea litigiului individual de munca  
(1) Cererea privind solutionarea litigiului individual de munca se depune in instanta de 

judecata:  
a) in termen de 3 luni de la data cind salariatul a aflat sau trebuia sa afle despre incalcarea 

dreptului sau;  
b) in termen de 3 ani de la data aparitiei dreptului respectiv al salariatului, in situatia in care 

obiectul litigiului consta in plata unor drepturi salariale sau de alta natura, ce i se cuvin salariatului.  
(2) Cererile depuse cu omiterea, din motive intemeiate, a termenelor prevazute la alin.(1) pot 

fi repuse in termen de instanta de judecata.  
(3) Instanta de judecata va convoca partile litigiului in timp de 10 zile lucratoare de la data 

inregistrarii cererii.  
(4) Instanta de judecata va examina cererea de solutionare a litigiului individual de munca 

in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia si va emite o hotarire cu 
drept de atac conform Codului de procedura civila.  

(5) Instanta de judecata va remite hotarirea sa partilor in termen de 3 zile lucratoare de la 
data emiterii.  

[Art.355 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.355 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.355 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 356. Executarea hotaririlor privind solutionarea litigiilor individuale de munca  
(1) Angajatorul este obligat sa execute imediat, conform Codului de procedura civila, 

hotarirea (decizia) instantei de judecata despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din 
raporturile de munca si din alte raporturi legate nemijlocit de acestea.  

(2) Neexecutarea actelor judecatoresti indicate la alin.(1) atrage efectele prevazute de Codul 
de executare.  

[Art.356 in redactia Legii nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   

Capitolul III  
SOLUTIONAREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCA  

Articolul 357. Notiuni generale  
(1) Prin conflicte colective de munca se inteleg divergentele nesolutionate dintre salariati 

(reprezentantii lor) si angajatori (reprezentantii lor) privind stabilirea si modificarea conditiilor de 
munca (inclusiv a salariului), privind purtarea negocierilor colective, incheierea, modificarea si 
executarea contractelor colective de munca si a conventiilor colective, privind refuzul 
angajatorului de a lua in considerare pozitia reprezentantilor salariatilor in procesul adoptarii, in 
cadrul unitatii, a actelor juridice ce contin norme ale dreptului muncii, precum si divergentele 
referitoare la interesele economice, sociale, profesionale si culturale ale salariatilor, aparute la 
diferite niveluri intre partenerii sociali.  

(2) Momentul declansarii conflictului colectiv de munca reprezinta data la care a fost 
comunicata hotarirea angajatorului (reprezentantilor sai la diferite niveluri) sau, dupa caz, a 
autoritatii publice respective privind refuzul, total sau partial, de a indeplini revendicarile 
salariatilor (reprezentantilor lor) ori data la care angajatorul (reprezentantii sai) sau autoritatea 
publica respectiva urma sa raspunda la aceste revendicari, ori data intocmirii procesului-verbal 
privind divergentele in cadrul negocierilor colective.  

(3) Prin procedura de conciliere se intelege examinarea conflictului colectiv de munca, in 
scopul solutionarii lui, in cadrul unei comisii de conciliere.  
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Articolul 358. Inaintarea revendicarilor  
(1) In toate cazurile in care intr-o unitate exista premisele declansarii unui conflict colectiv 

de munca, reprezentantii salariatilor au dreptul sa inainteze angajatorului revendicarile lor privind 
stabilirea unor noi conditii de munca sau modificarea celor existente, purtarea negocierilor 
colective, incheierea, modificarea si executarea contractului colectiv de munca.  

(2) Revendicarile salariatilor sint inaintate angajatorului (reprezentantilor acestuia) in forma 
scrisa. Acestea trebuie sa fie motivate si sa contina referiri concrete la normele incalcate ale 
legislatiei in vigoare.  

(3) Angajatorul este obligat sa primeasca revendicarile inaintate si sa le inregistreze in modul 
stabilit.  

(4) Copiile revendicarilor pot fi remise, dupa caz, organelor ierarhic superioare ale unitatii, 
patronatelor, sindicatelor de ramura, autoritatilor publice centrale si locale.  

(5) Angajatorul este obligat sa raspunda in scris reprezentantilor salariatilor in termen de 5 
zile lucratoare de la data inregistrarii revendicarilor.  

   
Articolul 359. Procedura de conciliere  
(1) Procedura de conciliere se desfasoara intre partile conflictului, in cadrul unei comisii de 

conciliere.  
(2) Comisia de conciliere se constituie dintr-un numar egal de reprezentanti ai partilor 

conflictului, la initiativa uneia din ele.  
(3) Comisia de conciliere se constituie ad hoc, ori de cite ori apare un conflict colectiv de 

munca.  
(4) Drept temei pentru constituirea comisiei de conciliere servesc ordinul (dispozitia, decizia, 

hotarirea) angajatorului (reprezentantilor acestuia) si hotarirea (decizia) respectiva a 
reprezentantilor salariatilor.  

(5) Presedintele comisiei de conciliere este ales cu majoritatea voturilor membrilor comisiei.  
(6) Angajatorul este obligat sa creeze conditii normale de lucru comisiei de conciliere.  
(7) Dezbaterile comisiei de conciliere sint consemnate intr-un proces-verbal intocmit in 2 

sau mai multe exemplare, dupa caz, in care se vor indica masurile generale sau partiale de 
solutionare a conflictului, asupra carora au convenit partile.  

(8) In cazul in care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o intelegere asupra 
revendicarilor inaintate de reprezentantii salariatilor, comisia va adopta, in termen de 5 zile 
lucratoare, o decizie obligatorie pentru partile conflictului, pe care o va remite acestora in termen 
de 24 de ore din momentul adoptarii.  

(9) Daca membrii comisiei de conciliere nu au ajuns la o intelegere, presedintele comisiei va 
informa in scris despre acest lucru partile conflictului in termen de 24 de ore.  

[Art.359 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, in vigoare 07.09.2010]  
[Art.359 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 360. Solutionarea conflictelor colective de munca in instanta de judecata  
(1) In situatia in care partile conflictului nu au ajuns la o intelegere sau nu sint de acord cu 

decizia comisiei de conciliere, fiecare din ele este in drept sa depuna, in termen de 10 zile 
lucratoare de la data adoptarii deciziei sau primirii informatiei respective (art.359 alin.(8) si (9)), 
o cerere de solutionare a conflictului in instanta de judecata.  

(2) Instanta de judecata va convoca partile conflictului in timp de 10 zile lucratoare de la 
data inregistrarii cererii.  

(3) Instanta de judecata va examina cererea de solutionare a conflictului colectiv de munca 
in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia si va emite o hotarire cu 
drept de atac conform Codului de procedura civila.  

(4) Instanta de judecata va remite hotarirea sa partilor in termen de 3 zile lucratoare de la 
data emiterii.  

[Art.360 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.360 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
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Articolul 361. Constatarea nulitatii contractului colectiv de munca sau a conventiei colective 

si a legalitatii grevei  
(1) Cererile privind solutionarea conflictelor colective de munca referitoare la constatarea 

nulitatii contractului colectiv de munca, a conventiei colective sau a unor clauze ale acestora pot 
fi depuse de parti la instantele de judecata incepind cu data semnarii contractului colectiv de munca 
sau a conventiei colective.  

(2) Cererile privind solutionarea conflictelor colective de munca referitoare la constatarea 
legalitatii grevei pot fi depuse de parti la instantele de judecata incepind cu data declararii grevei 
conform art.362.  

(3) Cererile indicate la alin.(1) si (2) se examineaza conform art.360.  
   

Capitolul IV  
GREVA  

Articolul 362. Declararea grevei  
(1) Greva reprezinta refuzul benevol al salariatilor de a-si indeplini, total sau partial, 

obligatiile de munca, in scopul solutionarii conflictului colectiv de munca declansat in 
conformitate cu legislatia in vigoare.  

(2) Greva poate fi declarata in conformitate cu prezentul cod doar in scopul apararii 
intereselor profesionale cu caracter economic si social ale salariatilor si nu poate urmari scopuri 
politice.  

(3) Greva poate fi declarata daca in prealabil au fost epuizate toate caile de solutionare a 
conflictului colectiv de munca in cadrul procedurii de conciliere prevazute de prezentul cod.  

(4) Hotarirea privind declararea grevei se ia de catre reprezentantii salariatilor si se aduce la 
cunostinta angajatorului cu 48 de ore inainte de declansare.  

(5) Copiile hotaririi privind declararea grevei pot fi remise, dupa caz, si organelor ierarhic 
superioare ale unitatii, patronatelor, sindicatelor, autoritatilor publice centrale si locale.  

   
Articolul 363. Organizarea grevei la nivel de unitate  
(1) Inainte de declansarea grevei in unitate, respectarea procedurii de conciliere (art.359) 

este obligatorie.  
(2) Reprezentantii salariatilor exprima interesele salariatilor aflati in greva in relatiile cu 

angajatorul, patronatele, autoritatile publice centrale si locale, precum si in instantele de judecata, 
in cazul procedurilor civile si penale.  

(3) Salariatii aflati in greva, in comun cu angajatorul, au obligatia, pe durata grevei, sa 
protejeze bunurile unitatii si sa asigure functionarea continua a utilajelor si instalatiilor a caror 
oprire ar putea pune in pericol viata si sanatatea oamenilor sau ar putea cauza prejudicii 
irecuperabile unitatii.  

(4) Participarea la greva este libera. Nimeni nu poate fi constrins sa participe la greva.  
(5) Daca conditiile tehnologice, de securitate si igiena a muncii o permit, salariatii care nu 

participa la greva isi pot continua activitatea la locul lor de munca.  
(6) Pe durata grevei angajatorul nu poate fi impiedicat sa-si desfasoare activitatea de catre 

salariatii aflati in greva.  
(7) Angajatorul nu poate angaja persoane care sa-i inlocuiasca pe salariatii aflati in greva.  
(8) Participarea la greva sau organizarea ei cu respectarea prevederilor prezentului cod nu 

constituie o incalcare a obligatiilor de munca si nu poate avea consecinte negative pentru salariatii 
aflati in greva.  

(9) Pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din contractul individual 
si cel colectiv de munca, din conventiile colective, precum si din prezentul cod, cu exceptia 
drepturilor salariale.  

(10) Retribuirea muncii salariatilor care nu participa la greva si stationeaza pe motivul 
desfasurarii acesteia se va efectua conform prevederilor art.80.  



   
Articolul 364. Organizarea grevei la nivel teritorial  
(1) Dreptul de declarare si organizare a grevei la nivel teritorial apartine organului sindical 

teritorial.  
(2) Revendicarile participantilor la greva se examineaza de comisiile teritoriale pentru 

consultari si negocieri colective, la cererea partenerului social interesat.  
(3) Greva se va declara si se va desfasura in conformitate cu prezentul cod si cu conventia 

colectiva incheiata la nivel teritorial.  
   
Articolul 365. Organizarea grevei la nivel de ramura  
(1) Dreptul de declarare si organizare a grevei la nivel de ramura apartine organului sindical 

ramural.  
(2) Revendicarile participantilor la greva se examineaza de comisia ramurala pentru 

consultari si negocieri colective, la cererea partenerului social interesat.  
(3) Greva se va declara si se va desfasura in conformitate cu prezentul cod si cu conventia 

colectiva incheiata la nivel de ramura.  
   
Articolul 366. Organizarea grevei la nivel national  
(1) Dreptul de declarare si organizare a grevei la nivel national apartine organului sindical 

national-interramural respectiv.  
(2) Revendicarile participantilor la greva se examineaza de catre Comisia nationala pentru 

consultari si negocieri colective, la cererea partenerului social interesat.  
(3) Greva se va declara si se va desfasura in conformitate cu prezentul cod si cu conventia 

colectiva incheiata la nivel national.  
   
Articolul 367. Locul desfasurarii grevei  
(1) Greva se desfasoara, de regula, la locul de munca permanent al salariatilor.  
(2) In cazul nesatisfacerii revendicarilor salariatilor timp de 15 zile calendaristice, greva 

poate fi desfasurata si in afara unitatii.  
(3) Autoritatile administratiei publice, cu acordul reprezentantilor salariatilor, vor stabili 

locurile publice sau, dupa caz, incaperile in care urmeaza a se desfasura greva.  
(4) Desfasurarea grevei in afara unitatii si in locurile publice se va efectua in conformitate 

cu prevederile actelor legislative ce reglementeaza organizarea si desfasurarea intrunirilor.  
   
Articolul 368. Suspendarea grevei  
(1) Angajatorul poate solicita suspendarea grevei, pe un termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice, in cazul in care aceasta ar putea pune in pericol viata si sanatatea oamenilor sau 
atunci cind considera ca greva a fost declarata ori se desfasoara cu incalcarea legislatiei in vigoare.  

(2) Cererea de suspendare a grevei se inainteaza in instanta de judecata.  
(3) Instanta de judecata stabileste termenul pentru examinarea cererii, care nu poate fi mai 

mare de 3 zile lucratoare, si dispune citarea partilor.  
(4) Instanta de judecata solutioneaza cererea in termen de 2 zile lucratoare si pronunta o 

hotarire prin care, dupa caz:  
a) respinge cererea angajatorului;  
b) admite cererea angajatorului si dispune suspendarea grevei.  
(5) Instanta de judecata va remite hotarirea sa partilor in termen de 48 de ore din momentul 

pronuntarii.  
(6) Hotarirea instantei de judecata poate fi atacata conform Codului de procedura civila.  
   
Articolul 369. Limitarea participarii la greva  
(1) Greva este interzisa in perioada calamitatilor naturale, a izbucnirii epidemiilor, 

pandemiilor, precum si in perioada starii de urgenta, de asediu sau de razboi.  
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(2) Nu pot participa la greva:  
a) personalul medico-sanitar din spitale si serviciile de asistenta medicala urgenta;  
b) salariatii din sistemele de alimentare cu energie si apa;  
c) salariatii din sistemul de telecomunicatii;  
d) salariatii serviciilor de dirijare a traficului aerian;  
e) persoanele cu functie de raspundere din autoritatile publice centrale;  
f) colaboratorii organelor ce asigura ordinea publica, ordinea de drept si securitatea statului, 

judecatorii instantelor judecatoresti, salariatii din unitatile militare, organizatiile sau institutiile 
Fortelor Armate;  

g) salariatii din unitatile cu flux continuu;  
h) salariatii din unitatile care fabrica productie pentru necesitatile de aparare a tarii.  
(3) Nomenclatorul unitatilor, sectoarelor si serviciilor, salariatii carora nu pot participa la 

greva conform alin.(2), se aproba de Guvern dupa consultarea patronatelor si sindicatelor.  
(4) In cazul in care greva este interzisa conform alin.(1) si (2), conflictele colective de munca 

se solutioneaza de organele de jurisdictie a muncii, conform prezentului cod.  
[Art.369 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 370. Raspunderea pentru organizarea grevei ilegale  
(1) Pentru declararea si organizarea grevei ilegale, persoanele vinovate poarta raspundere 

disciplinara, materiala, administrativa si penala in conformitate cu legislatia in vigoare.  
(2) Instanta de judecata care a constatat ilegalitatea grevei va obliga persoanele vinovate sa 

repare prejudiciul material si cel moral cauzate, conform prezentului cod si altor acte normative in 
vigoare.  

   
TITLUL XIII  

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL ASUPRA  
RESPECTARII LEGISLATIEI MUNCII  

   
Capitolul I  

ORGANELE DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL  
Articolul 371. Organele de supraveghere si control asupra respectarii legislatiei muncii si a 

altor acte normative ce contin norme ale dreptului muncii  
Supravegherea si controlul asupra respectarii actelor legislative si a altor acte normative ce 

contin norme ale dreptului muncii, a contractelor colective de munca si conventiilor colective la 
toate unitatile sint exercitate de:  

a) Inspectoratul de Stat al Muncii;  
b) Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat;  
c) Ministerul Economiei;  
d) Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale;  
e) alte organe abilitate cu functii de supraveghere si control in conformitate cu legea;  
f) sindicate.  
[Art.371 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, in vigoare 30.07.2010]  
[Art.371 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
   

Capitolul II  
SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL DE STAT  

Articolul 372. Inspectoratul de Stat al Muncii 
(1) Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativa, subordonata Ministerului 

Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, care exercita controlul de stat asupra respectarii actelor 
legislative si a altor acte normative ce contin norme ale dreptului muncii, a conventiilor colective 
si a contractelor colective de munca la toate unitatile, de catre angajatori persoane fizice, precum 
si in autoritatile publice centrale si locale.  
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(11) Modul, conditiile si procedura efectuarii la unitati a controlului prevazut la alin.(1) se 
stabilesc expres in lege. 

(2) Ministerul Apararii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii si Securitate, 
Serviciul de Protectie si Paza de Stat, Departamentul institutiilor penitenciare al Ministerului 
Justitiei, Centrul National Anticoruptie organizeaza activitati de inspectie a muncii prin serviciile 
lor de specialitate, care au competenta numai pentru structurile din subordine.  

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat al Muncii este 
aprobat de Guvern.  

[Art.372 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
[Art.372 modificat prin Legea nr.304 din 26.12.2012, in vigoare 05.03.2013]  
[Art.372 modificat prin Legea nr.120 din 25.05.2012, in vigoare 01.10.2012]  
[Art.372 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, in vigoare 30.07.2010]  
[Art.372 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.372 completat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
   
Articolul 373. Functiile de baza ale Inspectoratului de Stat al Muncii 
[Art.373 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.373 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
   
Articolul 374. Atributiile Inspectoratului de Stat al Muncii 
[Art.374 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.374 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
[Art.374 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, in vigoare 12.02.2010]  
[Art.374 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
[Art.374 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
[Art.374 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]  
   
Articolul 375. Colaborarea cu alte organe, institutii si organizatii  
[Art.375 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.375 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
   
Articolul 376. Drepturile de baza ale inspectorilor de munca  
[Art.376 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.376 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
[Art.376 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
   
Articolul 377. Obligatiile si raspunderea inspectorilor de munca  
[Art.377 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 378. Independenta inspectorilor de munca  
[Art.378 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 379. Obligatiile angajatorului fata de inspectorii de munca  
[Art.379 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
   
Articolul 380. Contestarea masurilor luate de inspectorii de munca  
[Art.380 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.380 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, in vigoare 19.07.2013]  
   
Articolul 381. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei muncii si a altor acte normative ce 

contin norme ale dreptului muncii  
[Art.381 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
[Art.381 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
   
Articolul 382. Raspunderea pentru impiedicarea activitatii inspectorilor de munca  
[Art.382 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, in vigoare 18.12.2015]  
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Articolul 383. Supravegherea energetica de stat  
Supravegherea de stat asupra infaptuirii masurilor care asigura functionarea in conditii de 

siguranta a instalatiilor electrice si de termoficare este exercitata de organul supravegherii 
energetice de stat in limitele, conform cerintelor si procedurii stabilite in lege.  

[Art.383 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
   
Articolul 384. Supravegherea sanitaro-epidemiologica de stat  
Supravegherea de stat asupra respectarii normelor sanitaro-igienice si sanitaro-

antiepidemice in toate unitatile se infaptuieste de catre Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat 
in limitele, conform cerintelor si procedurii stabilite in lege.  

[Art.384 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
   
Articolul 385. Supravegherea si controlul de stat asupra activitatilor nucleare si radiologice  
Supravegherea si controlul de stat in domeniul activitatilor nucleare si radiologice sint 

exercitate de catre Agentia Nationala de Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice. 
[Art.385 modificat prin Legea nr.107-XVI din 16.05.2008, in vigoare 20.06.2008]  
[Art.385 in redactia Legii nr.115-XVI din 22.05.2008, in vigoare 17.06.2008]  
[Art.385 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, in vigoare 30.05.2008]  
   

Capitolul III  
DREPTURILE ORGANELOR SINDICALE LA EFECTUAREA  

CONTROLULUI ASUPRA RESPECTARII LEGISLATIEI  
MUNCII SI GARANTIILE ACTIVITATII LOR  

Articolul 386. Drepturile organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectarii 
legislatiei muncii  

(1) Organele sindicale au dreptul sa efectueze controlul asupra respectarii de catre angajatori 
si reprezentantii lor a legislatiei muncii si a altor acte normative ce contin norme ale dreptului 
muncii la toate unitatile, indiferent de subordonarea departamentala sau apartenenta ramurala.  

(2) In scopul efectuarii controlului asupra respectarii legislatiei muncii si a altor acte 
normative ce contin norme ale dreptului muncii, sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii acestora 
sint in drept:  

a) sa constituie inspectorate proprii ale muncii, sa numeasca imputerniciti pentru securitatea 
si sanatatea in munca, care activeaza in baza regulamentelor respective, aprobate de organele 
sindicale national-ramurale sau national-interramurale;  

b) sa controleze respectarea actelor legislative si a altor acte normative privind timpul de 
munca si cel de odihna, privind salarizarea, securitatea si sanatatea in munca si alte conditii de 
munca, precum si executarea contractelor colective de munca si a conventiilor colective;  

c) sa viziteze si sa inspecteze nestingherit unitatile si subdiviziunile acestora unde activeaza 
membrii de sindicat, pentru a determina corespunderea conditiilor de munca normelor de 
securitatea si sanatatea in munca, si sa prezinte angajatorului propuneri executorii, cu indicarea 
cailor posibile de eliminare a neajunsurilor depistate;  

d) sa efectueze, in mod independent, expertiza conditiilor de munca si a asigurarii securitatii 
la locurile de munca;  

e) sa solicite si sa primeasca de la angajatori informatiile si actele juridice la nivel de unitate 
necesare controlului;  

f) sa participe, in componenta comisiilor, la cercetarea accidentelor de munca si a cazurilor 
de contractare a bolilor profesionale si sa primeasca de la angajatori informatiile privind starea 
securitatii si sanatatii in munca, inclusiv accidentele de munca produse si bolile profesionale 
atestate;  

g) sa apere drepturile si interesele membrilor de sindicat in problemele ce tin de securitatea 
si sanatatea in munca, de acordarea inlesnirilor, compensatiilor si altor garantii sociale in legatura 
cu influenta factorilor de productie si ecologici nocivi asupra salariatilor;  
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h) sa participe in calitate de experti independenti in componenta comisiilor pentru primirea 
in exploatare a obiectivelor de productie si a utilajului;  

i) sa conteste, in modul stabilit, actele normative care lezeaza drepturile de munca, 
profesionale, economice si sociale ale salariatilor, prevazute de legislatia in vigoare.  

(3) La efectuarea controlului asupra respectarii legislatiei muncii si altor acte normative ce 
contin norme ale dreptului muncii, sindicatele isi pot realiza si alte drepturi prevazute de legislatia 
in vigoare.  

(4) La depistarea in unitati a nerespectarii cerintelor de securitatea si sanatatea in munca, a 
tainuirii accidentelor de munca si a cazurilor de contractare a bolilor profesionale ori a cercetarii 
neobiective a acestor fapte, sindicatele sint in drept sa ceara conducatorilor acestor unitati, 
autoritatilor publice competente luarea unor masuri urgente, inclusiv intreruperea lucrarilor si 
suspendarea deciziilor angajatorului care contravin legislatiei cu privire la securitatea si sanatatea 
in munca, tragerea persoanelor vinovate la raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare, cu 
conventiile colective si cu contractele colective de munca. 

(41) La depistarea in unitati a cazurilor de discriminare dupa criteriul de sex si a conditiilor 
ce le favorizeaza, organele sindicale inainteaza conducatorilor acestor unitati, autoritatilor publice 
competente recomandari concrete de eliminare a acestora. 

(5) Angajatorii sint obligati sa examineze, in termen de 7 zile lucratoare de la data inaintarii 
(inregistrarii), cerintele sindicatelor si sa informeze in scris organul sindical despre rezultatele 
examinarii si masurile intreprinse pentru inlaturarea incalcarilor depistate.  

[Art.386 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, in vigoare 27.05.2016]  
  
Articolul 387. Garantii pentru persoanele alese in organele sindicale si neeliberate de la 

locul de munca de baza  
(1) Persoanele alese in organele sindicale de toate nivelurile si neeliberate de la locul de 

munca de baza nu pot fi supuse sanctiunilor disciplinare si/sau transferate la alt lucru fara acordul 
preliminar scris al organului ai carui membri sint.  

(2) Conducatorii organizatiilor sindicale primare neeliberati de la locul de munca de baza nu 
pot fi supusi sanctiunilor disciplinare fara acordul preliminar scris al organului sindical ierarhic 
superior.  

(3) Participantii la adunarile sindicale, la seminarele, conferintele si congresele convocate 
de sindicate, la invatamintul sindical sint eliberati de la locul de munca de baza, pe durata acestora, 
cu mentinerea salariului mediu.  

(4) Membrilor organelor sindicale elective neeliberati de la locul de munca de baza li se 
acorda timp liber in orele de program pentru a-si realiza drepturile si a-si indeplini obligatiile 
sindicale, cu mentinerea salariului mediu. Durata concreta a timpului de munca rezervat acestei 
activitati se stabileste in contractul colectiv de munca.  

(5) Incetarea contractului individual de munca incheiat cu persoanele alese in organele 
sindicale si cu conducatorii organelor sindicale neeliberati de la locul de munca de baza se admite 
cu respectarea prevederilor prezentului cod.  

(6) Indeplinirea obligatiilor si realizarea drepturilor lor de catre persoanele indicate la 
alin.(1)-(5) nu pot servi pentru angajator drept temei de concediere ori de aplicare a altor sanctiuni 
ce le-ar afecta drepturile si interesele ce decurg din raporturile de munca.  

   
Articolul 388. Garantii pentru persoanele alese in organele sindicale si eliberate de la locul 

de munca de baza  
(1) Salariatilor al caror contract individual de munca este suspendat in legatura cu alegerea 

lor in functii elective in organele sindicale, dupa expirarea mandatului li se acorda locul de munca 
anterior, iar in lipsa acestuia – un alt loc de munca (functie) echivalent sau, cu acordul salariatului, 
la o alta unitate.  

(2) In cazul in care acordarea locului de munca ocupat anterior sau a unui loc de munca 
echivalent este imposibila din cauza lichidarii unitatii, reorganizarii ei, reducerii numarului sau a 
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statelor de personal, angajatorul respectiv plateste persoanelor indicate la alin.(1) o indemnizatie 
de eliberare din serviciu egala cu 6 salarii medii lunare.  

(3) Salariatii ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate in legatura cu 
alegerea lor in organele sindicale ale unitatii beneficiaza de aceleasi drepturi si inlesniri ca si 
ceilalti salariati ai unitatii respective.  

(4) Concedierea salariatilor care au fost alesi in organele sindicale, indiferent de faptul daca 
au fost eliberati sau nu de la locul de munca de baza, nu se admite timp de 2 ani dupa expirarea 
mandatului, cu exceptia cazurilor de lichidare a unitatii sau de comitere de catre salariatii respectivi 
a unor actiuni culpabile, pentru care legislatia in vigoare prevede posibilitatea concedierii. In 
asemenea cazuri, concedierea se efectueaza in temeiuri generale.  

(5) In contractele colective de munca si in conventiile colective pot fi prevazute si alte 
garantii pentru persoanele indicate la alin.(1), (3) si (4).  

   
Articolul 389. Apararea drepturilor si intereselor de munca, profesionale, economice si 

sociale ale salariatilor de catre sindicate  
Activitatea sindicatelor orientata spre apararea drepturilor si intereselor de munca, 

profesionale, economice si sociale ale salariatilor membri de sindicat este reglementata de 
prezentul cod, de legislatia cu privire la sindicate si de statutele acestora.  

   
Articolul 390. Asigurarea conditiilor pentru activitatea organului sindical din unitate  
(1) Angajatorul are obligatia sa acorde gratuit organului sindical din unitate incaperi cu tot 

inventarul necesar, asigurind conditiile si serviciile necesare activitatii acestuia.  
(2) Angajatorul pune la dispozitia organului sindical, potrivit contractului colectiv de munca, 

mijloace de transport, de telecomunicatii si informationale necesare indeplinirii sarcinilor statutare 
ale organului sindical respectiv.  

(3) Angajatorul efectueaza fara plata, in modul stabilit de contractul colectiv de munca si/sau 
de conventiile colective, colectarea cotizatiilor de membru al sindicatului si le transfera lunar pe 
contul de decontare al organului sindical respectiv. Angajatorul nu este in drept sa retina 
transferarea mijloacelor indicate sau sa le utilizeze in alte scopuri.  

(4) Retribuirea muncii conducatorului organului sindical al carui contract individual de 
munca a fost suspendat in legatura cu alegerea in functia electiva se efectueaza din contul 
mijloacelor unitatii, marimea salariului acestuia stabilindu-se prin negocieri si indicindu-se in 
contractul colectiv de munca si/sau in conventia colectiva.  

(5) In unitatile in care este incheiat un contract colectiv de munca si/sau asupra carora isi 
produc efectele conventiile colective, angajatorul, la solicitarea salariatilor care nu sint membri de 
sindicat, retine din salariul acestora mijloace banesti si le transfera lunar la contul de decontare al 
organului sindical, in conditiile si in modul stabilit de contractul colectiv de munca si/sau de 
conventiile colective.  

(6) Masuri suplimentare pentru asigurarea activitatii sindicatelor pot fi prevazute in 
contractul colectiv de munca si/sau in conventiile colective.  

   
TITLUL XIV  

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE  
Articolul 391.   
(1) Prezentul cod intra in vigoare la 1 octombrie 2003, cu exceptia prevederilor referitoare 

la acordarea concediului partial platit pentru ingrijirea copilului pina la atingerea virstei de 3 ani 
din art.124 alin.(2) si art.127 alin.(1), care vor intra in vigoare cu incepere de la 1 ianuarie 2004.  

(2) La intrarea in vigoare a prezentului cod, se abroga:  
a) Codul muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenesti din 25 mai 

1973 (Vestile Sovietului Suprem si ale Guvernului R.S.S. Moldovenesti, 1973, nr.5, art.46), cu 
modificarile ulterioare;  

lex:LPLP19730525COD_MU
lex:LPLP19730525COD_MU


b) Legea nr.1296-XII din 24 februarie 1993 pentru solutionarea litigiilor individuale de 
munca (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.91), cu modificarile 
ulterioare;  

c) Legea nr.1298-XII din 24 februarie 1993 pentru solutionarea conflictelor colective de 
munca (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.93), cu modificarile 
ulterioare;  

d) Legea nr.1303-XII din 25 februarie 1993 privind contractul colectiv de munca (Monitorul 
Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.5, art.123), cu modificarile ulterioare.  

(3) Actele legislative si alte acte normative in vigoare ce reglementeaza raporturile de munca 
si alte raporturi nemijlocit legate de acestea se vor aplica in masura in care nu contravin prezentului 
cod.  

[Art.391 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, in vigoare 01.07.2008]  
   
Articolul 392.  
(1) Se propune Presedintelui Republicii Moldova sa aduca actele sale normative in 

concordanta cu prezentul cod.  
(2) Guvernul, in termen de un an de la data publicarii prezentului cod:  
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislatiei in vigoare in concordanta 

cu dispozitiile prezentului cod;  
b) va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative ce reglementeaza raporturile de 

munca si alte raporturi nemijlocit legate de acestea ce vor substitui actele normative ale U.R.S.S. 
si R.S.S.M. in vigoare;  

c) va aduce actele sale normative in concordanta cu dispozitiile prezentului cod;  
d) va adopta actele normative necesare executarii prevederilor prezentului cod;  
e) va asigura revizuirea si abrogarea de catre ministere si departamente a actelor lor 

normative ce contravin prezentului cod;  
f) va intreprinde alte masuri de punere in aplicare a prezentului cod, de studiere si aplicare a 

prevederilor acestuia de catre subiectii de drept.  
(3) Reglementarea si solutionarea situatiilor juridice legate de aplicarea legislatiei muncii, 

nereglementate sau nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului cod, se va efectua conform 
prevederilor acestuia.  

   
PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC  
 
Chisinau, 28 martie 2003.  
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HANRE180/2016
ID intern unic:  365854 
Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 180 
din  10.06.2016 

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea,
în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor 

de apă în sistemele publice de alimentare cu apă

Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1185 

Înregistrat:
Ministerul Justiţiei

nr. 1122 din 6 iulie 2016.
Ministrul justiţiei

Vladimir CEBOTARI

    În temeiul articolului 7 alineatul (2) lit. i) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, privind 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică  

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a

tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu 
apă (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentului Regulament se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică. 

    Sergiu CIOBANU,     Octavian LUNGU,
    Director        Director

    Iurie ONICA,      Ghenadie PÂRŢU,
    Director        Director

    Nr. 180/2016. Chişinău, 10 iunie 2016.
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APROBAT 
prin Hotărârea Consiliului  
de administraţie al ANRE 
nr.180/2016 din 10 iunie 2016 

 REGULAMENT 
cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic 

 şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă 

Secţiunea 1 
SCOPUL  ŞI  DOMENIUL DE APLICARE 

1. Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului
tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (în continuare Regulament) 
are drept scop stabilirea modalităţii unice de calculare şi aprobare a consumurilor tehnologice şi a 
pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi 
luate în consideraţie la determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de  
canalizare și de epurare a apelor uzate.
2. Calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se realizează în conformitate cu prezentul

Regulament, de către fiecare operator care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare  în scopul justificării consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în procesele de
captare, tratare, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi
evacuarea apelor uzate.

Secţiunea 2 
DISPOZIŢII GENERALE 

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
       consum tehnologic - cantitatea de apă consumată/ utilizată pentru a se realiza procesele 

tehnice, procesele tehnologice la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
lucrări necesare a fi efectuate în anul de reglementare în conformitate cu actele normativ tehnice de 
profil; 

       pierderi de apă - cantitatea de apă pierdută la furnizarea serviciului public de alimentare cu 
apă în procesele de tratare, transportul, distribuţia apei prin sistemul public de alimentare cu apă. 
4. Consumul tehnologic de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare include:

a) consumul tehnologic  de apă în procesele de captare a apei;
b) consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei;
c) consumul tehnologic  de apă la transportul și  distribuţia apei;
d) consumul de apă pentru necesitățile antiincendiare;
e) consumul de apă pentru necesitățile gospodărești ale operatorului;
f) consumul tehnologic de apă  în sistemul public de canalizare.

5. Consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei include:
a) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, inclusiv  consumul de

apă la spălatul sitelor; consumul de apă la spălatul microfiltrelor; consumul de apă la spălarea 
conductelor de captare (aspirație, sifon, gravitaționale);  

b) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, inclusiv consumul
tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea  fântânilor arteziene;   consumul tehnologic de apă la 
spălatul şi dezinfectarea  castelelor/ turnurilor de apă; consumul tehnologic de apă la spălarea şi 
dezinfectarea  reţelei  de transport al apei de la fântâna  arteziană până la castelul/turnul de apă, până 
la colectorul/ bazinul de apă.   

6. Consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei include:
a) consumul tehnologic de apă pentru spălatul, dezinfectarea filtrelor;
b) consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor;
c) consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor;
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d) consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor în procesul de prelucrare fizico - chimică
a apei; 

e) consumul tehnologic de apă  pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului;
f) consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din

decantoare. 

7. Consumului tehnologic de apă la transportul, distribuţia apei include volumul de apă utilizat  la
procesele tehnologice de reparare planificată a reţelelor publice de transport,  de distribuţie a apei
şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei, pentru  spălare şi dezinfectare, inclusiv:

a) consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a
apei; 

b) consumul de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei;
c) consumul tehnologic de apă utilizat la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor;
d) volumul de apă la prelevarea  probelor  de  apă  din  reţelele  publice de  transport,  de

distribuție a apei.   
8. Consumul  tehnologic de apă în sistemul public de canalizare include:

a) volumul de apă  utilizat pentru răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor;
b) volumul de apă  utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare);
c) volumul de apă  utilizat  în procesul de tratare a nămolului;
d) volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului;
e) volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a rețelelor publice  de canalizare.

La realizarea calculelor consumului tehnologic de apă în sistemul public de canalizare necesar
funcționării sistemului public de canalizare se ia în consideraţie şi volumul apelor uzate colectate 
pentru  epurare  din zonele unde nu există rețea publică de canalizare.  
9. Pierderile de apă din sistemul  public de alimentare cu apă şi de canalizare includ:

a) pierderile de apă la staţiile de tratare;
b) pierderile de apă la transportul și distribuţia apei.

10. Pierderile de apă la staţiile de tratare includ scurgeri de apă exfiltrată prin pereţii rezervoarelor,
bazinelor de apă (amestecătoare, decantoare, filtre etc.).

11. Pierderile de apă la transportul și distribuţia apei includ:
a) volumul pierderilor de apă la deteriorări şi/ sau avarieri a rețelelor publice de transport și de

distribuție a apei; 
b) volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport și  de distribuţie a apei;
c) volumul  pierderilor latente de apă din rețelele  publice de transport și de distribuție a apei.

       La calcularea consumului tehnologic și a pierderilor de apă  se utilizează date tehnice din registrele 
de exploatare a utilajelor, a paşapoartelor  tehnice ale instalaţiilor, hărţilor tehnologice de exploatare a 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

12. Calculul consumului de apă la realizarea operaţiunilor tehnologice pentru furnizarea serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi calculul pierderilor de apă din sistemul 
public de alimentare cu apă în anul de reglementare se realizează pentru fiecare operaţiune 
tehnologică, tehnică. 

13. În cazul în care operatorul nu prezintă informaţii prin care se confirmă veridicitatea
indicatorilor utilizaţi în calcul la realizarea operaţiunilor tehnologice, volumul respectiv de apă nu se 
califică  ca consum tehnologic.  
14. La calcularea consumului de apă pentru serviciile antiincendiare se utilizează date tehnice conform
datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor 
Interne. 
15. Calculul consumului de apă pentru necesităţile gospodărești ale operatorului se realizează în funcție
de numărul personalului tehnic angajați ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale personalului tehnic 
angajat, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz. 
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Secţiunea 3 
CALCULAREA  CONSUMULUI  TEHNOLOGIC  ŞI  A PIERDERILOR DE  APĂ 

 Subsecțiunea I. Consumul tehnologic de apă 

16. Volumul total al consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare
cu apă, VPA n, se determină conform formulei:   

VPA n. =  Vc.t. sum. + V pr. a. sum,  m3,     (1) 

unde:  

 Vc.t. sum.  – consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (2) din punctul 17 al 
prezentului Regulament; 

  Vpr. a. sum. – pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (27) din punctul 33 al  prezentului 
Regulament.

17. Consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, Vc.t. sum., se determină conform formulei:    

       Vc.t. sum. = V c.t. s. cpt. + V c.t. s. trt.+V c.t. t/d.+ Vsum.antiincend+V n. g. opr.+V c.t. s. cnl.,   m3,                 (2) 

unde: 
         V c.t. s. cpt . - volumul consumului tehnologic sumar  de apă  în procesele  de captare a apei se 
determină conform formulei (3)  din punctul 18 al  prezentului Regulament; 

V c.t. s.trt. - volumul consumului tehnologic sumar  de apă în procesele  de tratare a apei se 
determină conform formulei (8) din punctul  21 al  prezentului Regulament; 
         V c.t. t/d.  - volumul consumului tehnologic sumar  de apă la transportul, distribuţia apei (inclusiv 
pomparea în/din rezervoarele, bazinele sistemului public de alimentare cu apa) se determină conform 
formulei (16)  din punctul 29 al prezentului Regulament;  
         Vsum.antiincend - volumul consumului sumar de apă pentru necesitățile antiincendiare se determină  
conform formulei (20)  din punctul 30 al  prezentului Regulament; 
         V n. g.opr. - volumul consumului de apă pentru necesităţile gospodărești ale operatorului se 
determină conform cerințelor punctului 31 al prezentului Regulament și indicatorilor stabiliți în tabelul 
nr. 4 din Anexa la  prezentul Regulament; 

V c.t. s. cnl - volumul consumului tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, se 
determină conform formulei (23)  din punctul 32 al  prezentului Regulament.  

18. Consumul tehnologic sumar de apă în procesul de captare se determină conform formulei:

V c.t. s. cpt.  = V st. supr.  +  V st. sub.,       m3, (3) 

unde:  
         Vst. supr. - consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă se determină 
conform formulei (4) din punctul 19 al  prezentului Regulament; 
         Vst. sub. - consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane se determină conform 
formulei (6) din punctul 20 al  prezentului Regulament. 

19. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, V st.supr., se determină
conform formulei: 
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V st. supr. = Vs.s.  + Vs. mf.  + Vs. c.c.,      m3, (4) 
unde: 

         Vs.s.  - consumul de apă la spălatul sitelor se stabilește egal cu 0,5% din volumul total de apă care 
trece prin site, m3;

Vs. mf.  - consumul de apă la spălatul microfiltrelor  se  stabilește egal cu 1,5%  din volumul total 
de apă care trece prin microfiltre, m3; 

 Vs. c.c – consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspirație, sifon, gravitaționale), se 
determină conform formulei: 

Vs. c.c. = 2827 ∙ d2  ∙ v ∙  t ∙  n,   m3,                                                         (5) 

unde: 
         2827  - coeficient calculat (π/4 x 3600); 
         d – diametrul conductei spălate, m; 
         v - viteza apei în conductă, m/s; 
          t - durata de timp a unei proceduri de spălare, ore; 
          n - numărul de spălări pe an, unități. 

Notă: 
       v - viteza apei în conductă: 

a) pentru conductele  cu diametrele 300500 mm - 11,5 m/s;
b) pentru conductele  cu diametrele mai mari de 500 mm - 1,52 m/s;

        t  -  se stabilește 0,2 ore;  
        n – numărul de spălări pe an, în dependență de calitatea apei din sursă, se stabilește una spălare 
pe an. 

20. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, Vst. sub. se determină conform
formulei: 

Vst. sub. = Vsp. f.a. ∙ n 1  + Vsp. c/t. ∙  n 2  + Vsp. reţ.,  m3, (6) 

unde: 
         Vsp. f.a. - consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unei fântâni arteziene, se 
determină conform formulei: 

Vsp. f.a. = Q p. ∙  t ∙  n,   m3, (7) 

unde: 
         Q p. - debitul maxim al pompei de apă a fântânii arteziene se stabilește conform datelor 
pașaportului tehnic al pompei, m3/h; 
          t - durata de timp a unei proceduri de spălare, ore; 
          n - numărul de spălări pe an, unități. 

Notă: 
         n -  numărul de spălări pe an, în dependență de calitatea apei din sursă se stabilește una spălare 
pe  an; 
         t -  durata de timp a unei proceduri de spălare: 

a) pentru fântânile cu adâncimea până la 200 m, 0,5 ore;
b) pentru fântânile cu adâncimea de la 200 m  și  mai  mare (mai adâncă), 1,1 ore;
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        n 1 - numărul de fântâni arteziene, unităţi; 
        n 2 - numărul de castele/ turnuri de apă, unităţi. 
       Vsp. c/t.  - consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea  unui castel/ turn de apă se 
determină conform formulei (11) din punctul 25 al  prezentului Regulament. 
       Vsp. reţ. - consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea  reţelei de transport al apei de la 
fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă se determină conform 
formulei (18) din punctul 29 al  prezentului Regulament. 

21. Consumul tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei, V c.t. st. trt., se determină conform
formulei: 

      Vc.t. s. trt. = Vsp. filtr. +Vsp/dz. filtr +Vr. rulm. +Vsp/dz. rz/bz. + Vpr. prelc.+ Vlb. + V evc. nam., m3,            (8)

unde: 
         V sp.filtr.  - consumul tehnologic de apă pentru spălatul stratului filtrant a unui filtru rapid la staţiile 
de tratare a apei se determină conform formulei (9) din punctul 22 al prezentului Regulament; 
         V sp/dz.filtr - consumul de apă utilizat la spălarea și dezinfectarea pereților filtrelor se determină 
conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament; 
         V r.rulm.  - consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de 
tratare a apei  se determină conform formulei  (10) din punctul 23 al prezentului Regulament; 
         Vsp/dz.rz/bz. - consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor  la staţiile de 
tratare a apei se determină conform formulei  (11)  din punctul 25 al prezentului Regulament;   
         Vpr.prelc. - consumul tehnologic de apă la prelevarea  probelor de apă ce curge din robinetele de 
prelevare a  probelor la stațiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei se 
determină conform formulei (12) din punctul  26 al prezentului Regulament; 
         Vlb. - consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului se determină 
conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament; 
         Vevc.nam.- consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de 
floculaţie (reacţie), din decantoare se determină conform formulei (14) din punctul 28 al prezentului 
Regulament. 

22. Consumul tehnologic de apă pentru  spălatul unui  filtru rapid (Vsp.filtr.) la staţiile de tratare a apei,
se determină conform formulei: 

V sp.filtr. = 3,6 ∙ S filtru ∙ q int. ∙ n ∙ t ∙ 365,  m3, (9) 

 unde: 
          3,6      - coeficient de transformare  din l/s în m3/h; 
          S filtru   - suprafaţa stratului filtrant, m2 de suprafaţă; 
          q int.      - intensitatea apei la spălare, l/(s∙m2);  
          n         - numărul de spălări în 24 ore, unităţi;  
          t          - durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, ore;  
          365     - numărul zilelor în an.  

Notă: 
a) pentru  spălatul  unui  filtru rapid:
        qint.- intensitatea apei la spălare,  se stabileşte 12  l/(s ∙ m2);  
        n    - numărul de spălări în 24 ore, se stabileşte în dependență de calitatea apei din sursă, dar  nu 
mai mult de 2 spălări; 
        t   - durata de timp  a operaţiunii tehnologice de spălare,  se stabilește 0,1 ore. 

b) pentru  spălatul  prefiltrelor:
        q int. - intensitatea apei la spălare, e stabileşte 15  l/(s ∙ m2);  

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1380



        n     - numărul de spălări în 24 ore, se stabileşte în dependență de calitatea apei din sursă, dar  nu 
mai mult de 2 spălări; 
        t     - durata de timp  a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabilește  0,3 ore. 

       Calculul volumului anual de apă pentru spălatul filtrelor la staţiile de tratare a apei se prezintă 
conform  tabelului nr. 1 din Anexa la  prezentul Regulament. 

23. Consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la stațiile de tratare a
apei, Vr.rulm., se determină conform formulei:

Vr.rulm. = q ∙ n ∙ t, m3, (10) 

unde: 
         q - consumul de apă la un agregat, m3/h; 
         t - durata de timp  de funcţionare anuală a agregatului, ore; 
         n - numărul agregatelor în funcţiune, unităţi. 

Notă: 

       q - consumul de apă la un agregat  volum  indicat în paşaportul tehnic al  agregatului; 
        t - durata de timp de funcţionare a agregatului constituie numărul orelor de funcţionare a 
agregatului conform datelor Registrului de exploatare; 
        n - numărul agregatelor în funcţiune constituie numărul agregatelor în funcţiune conform datelor 
Registrului de exploatare; 

24. În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat  în
perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce
se obţine conform calculelor.

25. Consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor/bazinelor la stațiile de tratare
a apei, Vsp/dz. rz/bz., se determină conform formulei:

Vsp/dz. rz./bz  = (2 ∙ qi ∙  t   +  0,5) ∙ s ∙ n ∙ 10-3,  m3, (11) 

 unde:  
          qi - debitul jetului de apă, l/(s∙m2); 
          n - numărul de spălări;  

   s  - suprafaţa interioară a rezervorului/ bazinului, m2 de suprafaţă; 
 t -  durata de timp a  spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului, secunde; 

          0,5 - volumul de apă clorinată utilizată la dezinfectarea 1 m2 de suprafaţă interioară a 
rezervorului/bazinului, l/m2 ; 

10-3 - coeficientul de transformare din litri în m3;

Notă: 
          q i.- debitul jetului de apă, se stabileşte 2  l/(s∙m2); 
          n -  numărul de spălări, se stabileşte una spălare  pe  an; 
          t - durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului se stabileşte 12 
secunde. 

26. Consumul tehnologic de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la stațiile de tratare
a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei, Vpr. prelc., se determină conform formulei:
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Vpr. prelc.  = 24 ∙ q prp ∙ n r. ∙ 365,  m3, (12) 

 unde: 

          24 – durata curgerii  neîntrerupte a apei  prin robinetele de probă în zi, ore; 
          qprp – cantitatea (debitul) de apă la prelevarea probei de apă de la robinete, se stabileşte 0,36  
m3/oră; 
          nr - numărul robinetelor de prelevare a probelor  de apă, conform schemei tehnice, unităţi;   
          365 - perioada de calcul a colectării centralizate a probelor de apă, zile. 

27. Volumul de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului, Vlb., se determină conform
formulei: 

Vlb. = n l.lb ∙ qn.l.lb ∙ 365, m3, (13) 

unde:  
       nl.lb - numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), unităţi; 
       qn.l.lb - consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, m3/zi (24 ore);  
        365 - perioada de calcul, zile.  

Notă: 
       nl.lb, -  numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), se stabileşte conform numărului real de 
lucrători ai laboratorului; 
       qn.l.lb,   - consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, se stabilește  0,46 
m3/zi (24 ore);    

       În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în 
perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce 
se obţine conform calculelor. 

28. Consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculație (reacție), din
decantor, V evc. năm., se determină conform formulei: 

                                  
 

..

....

.. evdecd

spsp

namevc nnK
mCqT

V 





,  m3, (14)     

unde:   
        T  - perioada de funcționare a decantorului între evacuări, ore; 
        q  - debitul mediu  orar  real de apă întrat în decantoare, m3/h; 
        C p.s. – concentrația particulelor în suspensie din apă care întră în decantor, gr/m3 (mg/l), care se 
determină conform formulei: 

, BC · 0,25 + D· K + M = C va.b.cp.s 
 
m3,  (15)     

unde:   
        M   - turbiditatea  apei brute, mg/l; 
        K  - coeficient, funcție de tipul coagulantului (floculantului): sulfat de aluminiu curățit – 0,5; 
coagulant  nefelin - 1,2; clorură de fier - 0,7;  

D c.   - doza de coagulant, mg/l; 
C a.b. - culoarea apei brute, grade;   
B v.    - concentrația particulelor nedizolvate  introduse cu alcalinizator, mg/l;    
m p.s. - turbiditatea apei la ieșirea din decantor, mg/l;   
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δ    -  valoare medie pe toată înălțimea în partea de sedimentare a concentrației particulelor solide  
sedimentate în nămol, gr/m3;   

K d. - coeficientul de diluare a nămolului: 
a) 1,5 –  evacuarea hidraulică a nămolului; 
b) 1,2 – evacuarea mecanică a nămolului; 
c) 1,5 –  spălarea sub presiune hidraulică a nămolului; 

         n dec.  - numărul de decantoare care au fost în funcțiune, unități;  
n ev.  - numărul de evacuări de nămol din camerele de floculație (reacție), din decantor pe an, 
unități.  

 
       Notă: 
       T- perioada de funcționare a decantorului între evacuări se stabilește conform tipului decantorului, 
pașaportului tehnic, instrucțiunii de exploatare și Normelor în constricții  ”SNiP 2.04.02-84*”  
(” Водоснабжение наружные сети и сооружения”); 
      n dec. - numărul de decantoare care au fost în funcțiune se stabileşte conform numărului  real a 
decantoarelor care au fost în funcțiune în perioada anului reglementat; 
       n ev. - numărul de evacuări de nămol din camerele de floculație (reacție), din decantor pe  
an se stabilește în dependență de numărul mediu de evacuări a nămolului în ultimii 3 ani.   
 

29.  Consumul tehnologic sumar de apă în reţele publice la transportul și distribuţia apei, Vc.t. t/d., se 
determină conform formulei: 
 
                         V c.t..t/d. =  Vg. r.t/d. + Vs/d. r.t/d  + V sp/dz. rz/bz.+ V  pr. r. t/d., m3,                                 (16) 
 
 unde:  
         Vg. r.t/d  - consumul  de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a 
apei, se determină conform formulei:  
 
                                                                                                                                                    (17)  
unde: 
        0,785 - coeficient de transformare (0,785=π/4); 
        n – numărul sectoarelor de țevi golite, unități; 
        d - diametrul sectorului ţevii golite, m;  
        Li - lungimea sectorului ţevii golite, m.  
 
    Vs/d. r.t/d. - consumul tehnologic de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei,  
se determină  conform formulei: 
 
                      Vsp/dz. r.t/d. = 2827 ∙ ∑di

2 ∙ v apa. ∙ t sp. ,  m3,                                                             (18) 
 
unde:  
 
        2827  - coeficient calculat (π/4 x 3600);    
        di - diametrul conductei spălate, m; 
        vapa. - viteza  apei, m/s;      
         t sp. - durata de timp a  spălării, ore;  
 
Notă: 
 
       vapa - viteza  apei,   se stabileşte 1 m/s; 
        tisp. -  durata de timp a spălării,  se stabileşte 1,5 ore; 
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        Volumul de apă la prelevarea  probelor pentru verificarea calității apei în reţelele publice de 
distribuție a apei, Vpr.r.  r./d. în procesul de distribuție, se determină conform formulei: 
 
                                      V pr. r. t/d. = q ∙ t ∙ n pr,  m3,                                                                     (19) 
 
unde:  
 
        q - cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă,  m3/oră;    
         t - durata de timp de scurgere a apei prin robinetul de prelevare a probei de apă, ore; 
         n pr. - numărul probelor prelevate  din reţelele publice de distribuție a apei, unități.  
 
Notă: 
      q -  cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete  la prelevarea  probei de apă, se 
stabilește 0.36  m3/oră;    
       t - durata de timp de scurgere a apei la prelevarea  probei prin robinetul de prelevare a probei de 
apă, se stabilește 0,25 ore;                                       
       np, - numărul probelor de apă prelevate, din reţelele publice de distribuție a apei se stabilește în 
conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova.           
      
        Сonsumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor, Vsp./dz.rz/bz.  se 
determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament. 
 
 Notă: 
        Consumul tehnologic de apă la transportul și distribuţia apei inclusiv la procesele de golire (Vg. 

r.t/d) și de spălare (Vsp/dz. r.t/d.) a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei se prezintă conform  
tabelului nr. 3 din Anexa la  prezentul Regulament.   
          
        Сonsumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor (Vsp./dz.rz/bz.) 
  se prezintă conform  tabelului nr. 3.1  din Anexa la  prezentul Regulament.   
 

30.  Consumul sumar de apă pentru necesitățile antiincendiare, Vsmr.antiincend., se determină conform 
formulei: 
  
                              Vsmr.antiinced.=Vincend. + Vtst.hidr. ,  m3                                                              (20)                         
unde: 
 
        a)  consumul de apă pentru  lichidarea  incendiilor  se determină conform formulei: 
 
 
                                        Vincend. = 3,6 · q · n · tfn , m3,                                                               (21)    
unde: 
          
         3,6 - coeficient de transformare din l/s în m3/h; 
         q -  consumul normativ de apă ce revine unui ajutaj conectat prin  hidrant,  l/sec;  
        n - numărul de hidranți cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului;  
         tfn - durata de timp de funcționare a hidrantului cu conectare directă a furtunului în procesul de 
lichidare a incendiului, ore. 
 
Notă: 
      q - consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului se stabilește 
15 l/sec;  

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1384



       n - numărul de hidranți cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului se 
stabilește conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale 
Ministerul Afacerilor Interne, conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă; 
       tfn - perioada de funcționare reală a hidrantului se stabilește în conformitate cu datele prezentate 
de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne,  (cu datele din 
actele de lichidare a incendiului).   
 
       b)  consumul tehnologic de apă pentru procesele de verificare tehnică a hidranților se determină 
conform formulei: 
 
                               Vtst.hidr. = 3,6 · q · n · tvh, m3,                                                                        (22)    
 
unde: 
         3,6 - coeficient de transformare din l/s în m3/h; 
         q -  consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului,  l/sec;  
         n - numărul de hidranți expuși procesului de verificare tehnică,  unități; 
         t v.h - durata de timp  de verificare tehnică a hidrantului, ore. 
 
Notă: 
     q  - consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului,  
se stabileşte - 15 l/sec;  
      n  - numărul de hidranți expuși procesului de verificare tehnică, se determină conform   
schemei tehnice a  sistemului public de alimentare cu apă, unități; 
     t v.h.  - durata de timp  de verificare tehnică a hidrantului, se stabileşte – 0,03 ore. 
 
       - În cazul existenţei contoarelor, se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă  
 Înregistrată de către contoare, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform 
calculelor. 
 
       - Volumul de apă destinat pentru necesităţile serviciilor antiincendiare în localitățile  urbane, rurale 
se reglementează de către operator, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul 
Afacerilor Interne şi administrația publică locală în conformitate cu Regulamentul cu privire la 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
 

31.  Consumul de apă pentru necesităţile gospodărești ale operatorului, care furnizează serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare, Vn.g.opr., se determină în funcție de numărul de angajați 
ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale angajaților, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, 
automobile aflate în uz), suprafață încăperilor de muncă la sectoare. 
 
Notă: 
       - Volumul anual de apă destinat pentru  necesităţile potabile şi menajere ale operatorului  
se determină conform datelor prezentate în tabelul nr. 4 din Anexa la prezentul Regulament; 
 
       - În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă pentru 
necesitățile gospodărești, înregistrată conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât 
volumul de apă ce se obţine conform calculelor. 
 

32.  Consumul tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, Vc.t. s.cnl., se determină 
conform formulei: 
 
             Vc.t. s.cnl.  =  Vsp.grt. + Vtr.nm. + Vlb. + Vds.r.cnl.,  m3,                                                          (23) 
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unde: 
 
        Vsp..grt.  -  volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de 
pompare), se determină  conform formulei: 
 
                              Vsp. grt.  = s ∙ t ∙  n ∙ q/1000 ∙  365, m3,                                                                                         (24) 
unde:  
        s - suprafaţa  secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare), m2 de suprafaţă;   
        t - durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă, secunde; 
        n - numărul de spălări în decurs de 24 de ore; 
        q - debitul jetului de apă, l/(s · m2).  
 
Notă: 
 
       s - suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare), se determină conform 
datelor tehnice ale instalației; 
       t - durata de timp a  spălării, se stabileşte 12 secunde;     
       n - numărul de spălări, în decurs de 24 de ore se stabilește una dată;    
       q - debitul  jetului de apă, se stabilește egal cu  2 l/(s· m2). 
 
        Volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului, Vtr.nm., se determină conform formulei: 
           
                    Vtr.nm.   =  Q s.u.  ∙  ∑q, m3,                                                                                                                                  (25) 
 
unde:  
        Q s.u.  - cantitatea de substanţă uscată  destinată pentru tratare, tonă; 
        q  - consumul de apă utilizat la pregătirea soluției (floculant) pentru un proces tehnologic de 
deshidratare a nămolului,  m3/t  substanţă uscată (Qs.u.). 
 
        Cantitatea de substanţă  uscată  destinată pentru tratare, 
       Q s.u., se determină  în dependenţă  de  volumul apelor uzate expuse pentru tratare şi în dependență 
de turbiditatea apelor uzate expuse pentru tratare la stația de epurare a apei, care se calculează conform 
formulei: 
      
                 Qs.u.  =  Qapăuz, ∙  (Cinf.  – Cefl.),   t (tone),                                                                   (26) 
 
unde: 
        Qapă.uz, - volumul apelor uzate expusă pentru  tratare la stația de epurare a apei, care se stabilește  
conform  indicațiilor de debitmetru al stației de epurare a apei;     
        Cinf.  - concentraţia mg/l de impurități la un litru de apă  uzată  în influent (la intrarea în stație) 
expusă pentru tratare la stația de epurare a apei, care se stabilește conform  rezultatelor investigațiilor 
tehnologice ale laboratorului;  
         C efl.   - concentraţia mg/l de  impurități la un litru  de apă  uzată epurată (în efluent - la ieșirea 
din stație), care se stabilește conform rezultatelor investigațiilor tehnologice ale laboratorului. 
 
Notă: 
       q  - consumul  de apă utilizat la pregătirea soluției (floculant) pentru un proces tehnologic de 
deshidratare a nămolului, constituie volumul de apă indicat în paşaportul tehnic al instalaţiei/ 
agregatului  de  pregătire a reactivelor  la prelucrarea de substanţă uscată (Q s.u.); 
 
       Vlb.- volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului, se determină conform 
formulei (13)  din punctul 27 al  prezentului Regulament; 
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       Vds.r.cnl. - volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a rețelelor publice de canalizare, se 
determină conform datelor pentru perioada ultimilor 3 ani, în dependență de numărul mediu de 
desfundări a rețelelor și  de volumul de apă consumat. 
 

Subsecțiunea II. Pierderi de apă 
 

33. Pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Vpr. 

a.sum., se determină conform formulei:    
   
                     Vpr. a.sum. =  Vst. tr. rz/bz. +  Vpr. r.t/d.t,  m3,                                                                  (27)  
 
unde: 
        Vst.tr. rz/bz.  - pierderile de apă la stațiile de tratare a apei se determină conform formulei (28)  din 
punctul 34 al  prezentului Regulament; 
 
             Vpr. r.t/d.t. - pierderile de apă la transportul și distribuţia apei prin rețelele publice de transport, de 
distribuție a apei se determină conform formulei (29) din punctul 35 al  prezentului Regulament. 
 
34. Pierderile de apă la stațiile de tratare - din rezervoare/bazine, Vst.trt.rz/bz., se determină conform 
formulei: 

 
           Vst. trt. rz/bz.   = 0,001 ∙ S umectată ∙ q scurgere ∙ 365,   m3,                                               (28) 

 
unde:  
        S umectată - suprafaţa totală umectată a rezervoarelor/bazinelor, m2 de suprafaţă; 

        q scurgere - cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafață umectată în 24 ore; 
        365 - perioada de calcul, zile. 
 
Notă: 
 
       S umectată -  suprafaţa totală umectată a rezervorului/bazinului, se stabilește în dependență de  tipul 
rezervorului/bazinului, datelor pașaportului tehnic al  instalaţiei; 
        q scurgere,  - cantitatea scurgerii de apă exfiltrată  la 1 m2 de suprafaţă  umectată, se stabilește  3  
l/m2 de suprafață umectată în 24 ore. 
 
35. Pierderile de apă la transportul și distribuţia apei prin rețelele publice de transport, de distribuție a 
apei, Vpr.  r. t/d., se determină conform formulei: 

  
                             V pr. r.  t/d. = Vdt./av. + Vg.r.t/d. +  Vpr. lt.. + V sc. rz/bz. r.t/d. ,  m3,                               (29) 
 
unde:  

 Vdt./av. - volumul  de apă scurs din rețea la deteriorări şi/ sau avarieri a rețelelor publice de    
transport, de  distribuţie a apei, se determină conform formulei: 
 

                                Vdt./av. = 3600 · µ · S · t ·    , m3                                                    (30)                         
 
 unde: 
          3600 - coeficient de transformare din l/s în m3/h; 
           - coeficientul de curgere 0,6;  
          S - suprafaţa deversării apei (suprafaţa  găurii, rupturii conductei), m2 de suprafaţă;  
          t - durata de timp a scurgerii apei din rețea de la momentul informării, localizării cazului de 
scurgere a apei până la oprirea scurgerii, ore;   
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          g - acceleraţia gravitaţională, m/s2; 
          P - presiunea apei în conductă pe tronsonul avariat, m.c.a. 
 
Notă: 
         t - durata de timp a scurgerii apei din rețea de la momentul informării, localizării cazului de 
scurgere a apei până la oprirea scurgerii, se stabilește  nu mai mult de 4 ore;  
         g  - acceleraţia gravitaţională este egală cu 9,81 m/s2; 
         P - presiunea apei în conductă pe tronsonul avariate se stabilește - presiunea medie de lucru a 
rețelei până la avariere. 
 
     Calculul volumului anual de apă scursă din rețea la deteriorări şi/sau avarieri a rețelelor publice de 
transport și de distribuţie a apei (Vdt./av.) se prezintă conform tabelului nr. 5 din Anexă la  prezentul 
Regulament. 
 
      Suprafaţa  deversării, S, la rupturi şi frânturi de conductă, se determină  conform formulei: 
 

            , m2,                                                                                            (31)    

 
unde: 
 
        d - diametrul  conductei, m. 
 

Suprafaţa fisurii țevii, S,  se determină, conform formulei:  

                       
 ,  m2,                                                                                                  (32)                         

unde:  
        d - diametrul conductei, m.   
 
     Volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport,  de distribuţie a apei, Vg.r. t/d., 
se determină conform formulei (17) din punctul 29 al prezentului Regulament. 
  
     Volumul  pierderilor  latente de apă,  Vpr.lt., se determină conform formulei:  
 

. . ∑ ț ∑ ∑ / 		∑ .,  m3,                                                                           (33)  
 
unde: 

 

        ∑ ț			- pierderile sumare latente de apă din conductele din oţel; 

        ∑     - pierderile sumare latente de apă din conductele din fontă; 

        /      - pierderile sumare latente de apă din conductele din beton armat;  
        ∑ . - pierderile sumare latente de apă din conducte din alte materiale (polietilenă etc.),   
inclusiv:  
 

- pierderile sumare latente de apă din conducte, funcţie de materialul conductei  (W1
ot;W1

f; 
W1

b/a; W1
etc), se determină conform formulei: 

 
∑ ∙ ∙   ,  m3,                                                                                                                                                     (34) 

 
unde:   

2
20,75

0,59
4

d
S d


 

2
20,05

0,04
4

d
S d
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         LX - lungimea totală a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei din ţevi de acelaşi 
material, km; 
       qX – volumul  pierderilor de apă admise la 1 km de reţea, l/min.; 
       n  - perioada de  funcţionare  a  conductei h/an . 
      
 Notă: 
 
        W1

X,  - se determină  în funcţie de materialul conductei; 
         LX  - se stabilește în funcţie de lungimea reală a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei 
de acelaşi material, km; 
         qX - se stabilește conform indicilor pentru rețelele de transport, de distribuție expuși în punctul 
7.13,  tabelul nr. 6 al Normelor în constricții  ”SNiP 3.05.04 – 85” (”Наружные сети и сооружения 
водоснабжения  и канализации”) cu utilizarea coeficientului de transformare din l/min  în  m3/h.   
         n  - se determină în funcţie de perioada de funcţionare a conductei (perioada de exploatare – ore 
în decursul anului).   
 
        Volumul de apă scursă din rezervoare/bazine a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, 
V sc. rz/bz. r.t/d., se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament.  
 
       Calculul volumului anual a pierderilor de apă scursă din reţea la deteriorări şi/sau avarieri a 
reţelelor publice   la transportul și distribuţia apei prin rețelele publice de transport, de distribuție a 
apei, Vpr. r. t/d. se prezintă conform  tabelului nr. 5 din Anexă la  prezentul Regulament. 
 
         Calculul volumului pierderilor latente de apă se prezintă conform  tabelului nr. 6 din Anexa la  

prezentul Regulament. 

 
  Secţiunea 4 

APROBAREA  CONSUMULUI TEHNOLOGIC ȘI A PIERDERILOR DE APĂ 
 

36. Anual, până la finele lunii noiembrie, operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, titulari de licențe eliberate de Agenție, vor prezenta Agenţiei calculele 
consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor la serviciul public 
de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate pentru anul calendaristic următor, 
calcule efectuate în conformitate cu prezentul Regulament.  
37. În cazul neprezentării calculelor consumurilor tehnologice, a pierderilor de apă în termenul 
stabilit, Agenţia va stabili valoarea estimată a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă pentru 
anul calendaristic următor.  
38. Agenţia, în procesul examinării calculelor consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă pentru 
anul calendaristic următor, este în drept să solicite de la titularii de licențe  informaţii  suplimentare cu 
privire la consumul tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă în sistemele publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare pentru ajustarea, reglementarea şi aprobarea consumurilor tehnologice şi a pierderilor 
de apă din sistemul public de alimentare cu apă, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la 
determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de  canalizare și de epurare a apelor 
uzate. 
39. Valoarea  consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul  public de alimentare cu apă 
al operatorului, titular de licență care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
se aprobă anual de către Agenție.  
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        Anexă 
 

                                                        la Regulamentul cu privire la stabilirea  
                                                                 şi aprobarea, în scop de determinare a  
                                                                 tarifelor, a consumului tehnologic şi a  
                                                                 pierderilor de apă în sistemele publice  

                                                         de alimentare cu apă aprobat prin  
                                                                                   Hotărârea ANRE nr. 180/2016 din 10 iunie 2016 
                                                                                        
 

 
 

Tabelul  1 
 

Consumul tehnologic de apă la staţiile de tratare  
a apei pentru necesităţile de spălare a filtrelor, (Vsp.filtr.) 

                                                                                                                               
Nr. 
d/o 

Denumire 
procesului 
tehnologic 

de 
utilizare a  
filtrului 

Tipul 
filtrului 

Suprafața
filtrului 
S filtru,  
(m2 de 

suprafaţă 

Numărul 
de 

filtre, un. 
 

Număr
de 

spălări 
în 24 
ore, 
un. 

Durata de 

timp a 

operaţiunii 

tehnologice 

de spălare,   
h (ore) 

Intensitatea 
apei la 
spălare  

 q int., l/ 
(sec ∙ m2); 

Consum 

anual 

de apă, 

m3/an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

 

 
 
 
 

Tabelul  2 
Consumul tehnologic de apă la staţiile de tratare 

pentru necesităţile de spălare, dezinfectare a rezervoarelor/ bazinelor, (Vsp/dz. rz./bz )   
                                                                                                     

Nr.  
d/o 

Denumirea (destinația)  
instalației 

(rezervor/bazin)   

Numărul de 
 instalații 
(rezervor/ 

bazin),    
(unități) 

Suprafața interioară 
a rezervorului/ 

bazinului  
 

(volumul),  
(m3)  

Volumul de apă 
consumat la 

spălare, 
dezinfectare 

(m3)
1 2 3 4 5
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Tabelul 3 
Consumul tehnologic de apă în reţele publice 

 la transportul, distribuţia apei la procesele de golire (Vg. r.t/d) și  spălare a  rețelei (Vs/d. r.t/d.) 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

obiectului 
 (rețelei). 

Lungimea

rețelei, 
(L, m) 

Diametrul 

rețelei, 
d (mm), 

Cantitatea  de apă 

scursă (la procesele 

de golire) din rețea, 
(m3) 

Cantitatea  de apă 

utilizată pentru 

spălarea  rețelei, 
(m3) 

1 2 3 4 5 6 

Tabelul 3.1 
Consumul tehnologic de apă în reţele publice 

 la transportul, distribuţia apei  pentru necesităţile de spălare, dezinfectare a rezervoarelor/ 
bazinelor, (Vsp/dz. rz./bz )   

Nr. 

d/o 

Denumirea (destinația)  
instalației 

(rezervor/bazin)   

Numărul de 
 instalații 
(rezervor/ 

bazin),   
(unități) 

Suprafața interioară 
a rezervorului/ 

bazinului  

(volumul), 
(m3)  

Volumul de apă 
consumat la 

spălare, 
dezinfectare 

(m3)
1 2 3 4 5

 Tabelul 4 
Consumul de apă 

 pentru necesităţile de gospodărire ale operatorului, (Vn.g.opr.) 

    Nr. 
d/o 

Denumirea 
consumului/consumatorilor 

de apă  

Norma de 
consum de 
apă, l/24 

ore 

Numărul de 
consumatori, de 

utilaje, a 
instalațiilor, 

suprafața 
încăperilor 

Volumul 
consumat de 
apa, m3/24 

ore 

Numărul 
de zile 

lucrătoare 
pe an 

Consumul   
anual  de 

apă, m3/an 

1 2 3 4 5 6 7
1 Personalul  tehnic  60 

2. Automobile 15 

3 

Utilajelor tehnice 

(autocamioane, automobile) 

aflate în uz  24 

4 

Spălarea podelelor 

încăperilor 0,33 
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Tabelul 5 
 

  Volumul pierderilor de apă scurs din rețea  
la deteriorări şi/ sau avarieri a rețelelor publice de transport și de distribuţie a apei, (Vdt./av.) 

 
 

  Nr. 
  d/o 

Descrierea 
deteriorării/ 

avarierii 

Adresa, denumirea 
obiectului, 

(tronsonului 
avariat) 

Suprafaţa deversării 
apei (suprafaţa  

găurii, rupturii la 
conductă), m2 de 

suprafaţă

Presiunea apei în 
conductă pe 

tronsonul avariat, 
m.c.a. 

Volumul  de 
apă scurs din 

rețea, m3 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

Tabelul 6  
Volumul pierderilor latente de apă 

 din rețelele  publice de transport și de distribuţie a apei, (Vpr.lt.,) 
 

  Nr. 
  d/o 

Diametrul interior al 

conductei, Dint 
Lungimea  

reţelei, LX, 

km 

Materialul

conductei  

 

Volumul  
pierderilor 
admisibile 

de apă la 1km, și 

mai mare qX , m3  

Volumul

 pierderilor latente 
de apă W1

X ,  m3 

1 2 3 4 5   6 
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HANRE180/2016
Внутренний номер:  365854 
Varianta în limba de stat

Карточка документа

Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 180 
от  10.06.2016 

oб утверждении Положения об определении
 и утверждении в целях установления тарифов

 расхода воды на технологические нужды, а 
также потерь воды в публичных системах 

водоснабжения

Опубликован : 15.07.2016 в Monitorul Oficial Nr. 206-214     статья № : 1185 

Зарегистрировано:
Министерство юстиции

№ 1122  от  6 июля 2016 г.
Министр юстиции

 ___________________Владимир ЧЕБОТАРЬ 
    В соответствии с положениями подпункта i) части (2) статьи 7 Закона о публичной 
услуге водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2014, № 60-65, ст. 123) Административный совет Национального 
агентства по регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об определении и утверждении в целях установления тарифов
расхода воды на технологические нужды, а также потерь воды в публичных системах 
водоснабжения (прилагается).

2. Контроль за применением утвержденного Положения возложить на подразделения
Национального агентства по регулированию в энергетике.

    Серджиу ЧОБАНУ,         Октавиан ЛУНГУ,
        директор               директор
    Юрие ОНИКА,         Генадие ПЫРЦУ, 

  директор      директор

    № 180/2016. Кишинэу, 10 июня 2016 г.
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Утверждено 
Постановлением  

Административного совета НАРЭ 
№ 180/2016 от 10 июня 2016 г 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении и утверждении, в целях определения тарифов,  
 технологического расхода и потерь воды в публичных системах водоснабжения 

 
Раздел 1 

ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1. Целью Положения об установлении и утверждении, в целях определения тарифов, 
технологического расхода и потерь воды в публичных системах водоснабжения (в 
дальнейшем - Положение) является установление единого порядка расчета и утверждения 
технологических расходов и потерь воды в публичных системах водоснабжения и 
канализации, объемов воды, которые должны учитываться при определении тарифов на 
публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод.                                 
2. Расчет технологического расхода и потерь воды осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением, каждым оператором, предоставляющим публичную услугу 
водоснабжения и канализации, в целях обоснования технологического расхода и потерь воды 
в процессе забора, очистки, транспортировки, накопления и распределения воды, 
соответственно, канализации, очистки и отвода сточных вод. 
 

Раздел 2 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3. В смысле настоящего Положения, используемые понятия и термины означают 
следующее: 
      технологический расход – объем воды, расходуемый / используемый для выполнения 
технических, технологических процессов при предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, работ, подлежащих выполнению в году регулирования, в 
соответствии с отраслевыми техническими нормативными документами; 
      потери воды - объем воды, теряемый при предоставлении публичной услуги 
водоснабжения в процессе очистки, транспортировки, распределения воды через публичную 
систему водоснабжения. 
4. Технологический расход воды в публичной системе водоснабжения и канализации 
включает: 

a) технологический расход воды в процессе водозабора; 
b) технологический расход воды в процессе водоочистки; 
c) технологический расход воды при транспортировке и распределении воды; 
d) расход воды на противопожарные нужды; 
e) расход воды на хозяйственные нужды оператора; 
f) технологический расход воды  в публичной канализационной системе. 

5. Технологический расход воды в процессе водозабора включает: 
    a) технологический расход воды при заборе воды из поверхностных источников,  в том 
числе  расход воды на промывку сеток; расход воды на промывку микрофильтров; расход 
воды на промывку водозаборных трубопроводов (аспирационных, сифонных, 
гравитационных);  
    b) технологический расход воды при заборе воды из подземных источников, в том числе 
технологический расход воды на промывку и дезинфекцию артезианских скважин;   
технологический расход воды на промывку и дезинфекцию водонапорных башен; 
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технологический расход воды на промывку и дезинфекцию водопроводной сети от 
артезианской скважины до водонапорной башни, водного коллектора/бассейна.   

6. Технологический расход воды в процессе водоочистки включает: 
    a) технологический расход воды на промывку фильтров;  
    b)  технологический расход воды на  охлаждение подшипников насосов, воздуходувных 
установок; 
    c)  технологический расход воды на промывку, дезинфекцию  резервуаров; 
    d) технологический расход воды при отборе проб в процессе физико-химической обработки 
воды; 

e) технологический расход воды  на технологические нужды лаборатории; 
f) технологический расход воды при выпуске осадка из камер реакции, отстойников. 

7. Технологический расход воды при транспортировке, распределении воды включает объем 
воды, используемый в технологических процессах, связанных с плановым ремонтом 
публичных водопроводных, водораспределительных сетей и водных резервуаров, на 
промывку и дезинфекцию, в том числе:     

a) расход воды в процессе опорожнения публичной водопроводной, 
водораспределительной сети; 

b) расход воды на промывку публичных водопроводных, водораспределительных сетей; 
c) технологический расход воды, используемой для промывки, дезинфекции резервуаров; 
d) объем воды при отборе проб из публичных водопроводных, водораспределительных 
сетей.   

8. Технологический расход воды  в публичной канализационной системе включает: 
a) объем воды, используемый на охлаждение подшипников насосов, воздуходувных 

установок; 
b) объем воды,   используемый в процессе промывки решеток («подвала» насосного 

отделения); 
c)  объем воды, используемый  в процессе обработки осадка; 
d)  объем воды,  используемый на технологические процессы лаборатории; 
e)  объем воды, используемый  в процессе прочистки публичных канализационных  сетей. 

     При проведении расчетов технологического расхода воды в публичной канализационной 
системе, необходимого для функционирования публичной канализационной системы, 
учитывается и объем сточных вод, собранных для очистки из зон, где нет публичной 
канализационной сети.  
9. Потери воды в публичной системе водоснабжения и канализации включают: 

a) потери воды на станций очистки питьевой воды; 
b) потери воды при транспортировке и распределении воды. 

10.  Потери воды на станций очистки питьевой воды включают утечки воды,  просочившейся 
сквозь стены водных резервуаров, бассейнов (смесителей, отстойников, фильтров и т.д.).     
11. Потери воды при транспортировке и распределении воды включают: 

a) объем потерь воды при повреждениях и/или авариях публичных водопроводных и 
водораспределительных сетей; 

b) объем воды в процессе опорожнения публичных водопроводных и 
водораспределительных сетей;     

c) объем  скрытых потерь  воды в публичных водопроводных и водораспределительных 
сетях. 
  

При расчете технологического расхода и потерь воды используются технические данные из 
журналов эксплуатации  оборудования, технических паспортов установок, технологических 
эксплуатационных карт публичной системы водоснабжения и канализации. 
12.  Расчет расхода воды при выполнении технологических операций по предоставлению 
публичной услуги водоснабжения и канализации, а также расчет потерь воды из публичной 
системы водоснабжения в году регулирования осуществляется по каждой технологической, 
технической операции. 
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13. В случае непредставления оператором информации, подтверждающей достоверность 
показателей использованных при расчете при выполнении технологических операций, 
соответствующий объем  воды не квалифицируется как технологический расход.  
14. При расчете расхода воды на противопожарные услуги используются технические 
данные, согласно данным, представленным Службой гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций Министерства внутренних дел.  
15.  Расчет расхода воды на хозяйственные нужды оператора осуществляется в зависимости 
от численности работающего технического персонала оператора, количества рабочих дней 
работающего технического персонала, количества единиц используемого технического 
оборудования (грузовиков, автомобилей). 

 
Раздел 3 

РАСЧЕТ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА  И ПОТЕРЬ ВОДЫ 
 

  Подраздел 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСХОД ВОДЫ  
 

16. Общий объем технологического расхода и потерь воды в публичной системе 
водоснабжения, VPA n, определяется по формуле:   

  
                      VPA n. =  Vc.t. sum. + V pr. a. sum,  м3,                                                                 (1) 

где:   
 

 Vc.t. sum.  – общий технологический расход  воды при предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, в году регулирования определяется по формуле (2) пункта 17 
настоящего Положения; 

  Vpr. a. sum. – общие потери воды при предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации, в году регулирования определяются по формуле (27) пункта 33 настоящего 
Положения.  

 

17. Общий технологический расход  воды при предоставлении публичной услуги 
водоснабжения и канализации, Vc.t. sum., определяется по формуле:    
  
         Vc.t. sum. = V c.t. s. cpt.  + V c.t. s. trt. + V c.t. t/d.+ Vtst. hidr. + V n. g. opr. + V c.t. s. cnl.,   м3,             (2) 
где: 
 
         V c.t. s. cpt . – общий объем технологического расхода воды  в процессе  водозабора 
определяется по формуле (3)  пункта 18 настоящего Положения; 
             V c.t. s.trt. - общий объем технологического расхода  воды  в процессе  водоочистки 
определяется по формуле (8)  пункта 21 настоящего Положения;                            
         V c.t. t/d.  - общий объем технологического расхода  воды  при транспортировке, 
распределении воды (в том числе перекачке в/из резервуаров, бассейнов публичной системы 
водоснабжения) определяется по формуле (16)  пункта 29 настоящего Положения;   
         Vtst.hidr. - общий объем расхода воды на противопожарные нужды определяется  по 
формуле (22)  пункта 30 настоящего Положения; 
         V n. g.opr. - общий объем расхода воды на хозяйственные нужды оператора определяется 
согласно требованиям пункта 31 настоящего Положения и показателям, установленным в 
таблице №4 Приложения к настоящему Положению; 
               V c.t. s. cnl - общий объем технологического расхода воды в публичной канализационной 
системе, определяется по формуле (23)  пункта 32 настоящего Положения.  
  
18. Общий технологический расход воды в процессе водозабора определяется по формуле: 

 
                                               V c.t. s. cpt.  = V st. supr.  +  V st. sub.,       м3,                                                        (3) 
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где:  
    
         Vst. supr. - технологический расход воды при заборе воды из поверхностных источников 
определяется по формуле (4) пункта 19 настоящего Положения; 
         Vst. sub. - технологический расход воды при заборе воды из подземных источников 
определяется по формуле (6) пункта 20 настоящего Положения. 
 
19.  Технологический расход воды при заборе воды из поверхностных источников, V st.supr., 

определяется по формуле: 
 
                                        V st. supr. = Vs.s.  + Vs. mf.  + Vs. c.c.,      м3,                                                                    (4) 
где: 
         Vs.s.  –расход воды на промывку сеток устанавливается как равный 0,5% от общего 
объема воды, проходящей через сетки, м3; 

              Vs. mf.  - расход воды на промывку микрофильтров  устанавливается как равный 1,5%  от 
общего объема воды, проходящей через микрофильтры, м3; 
         Vs. c.c – расход воды на промывку водозаборных трубопроводов (аспирационных, 
сифонных, гравитационных), определяется по формуле: 

 
                                       Vs. c.c. = 2827 ∙ d2  ∙ v ∙  t ∙  n,   м3,                                                       (5)  
где: 
 
         2827  - расчетный коэффициент (π/4 x 3600); 
         d – диаметр промываемого трубопровода, м; 
         v - скорость воды в трубопроводе, м/с; 
         t – продолжительность одной процедуры промывки, часов; 
         n - количество промывок в год, единиц. 
 
Примечание: 
       v - скорость воды в трубопроводе: 
             a)  для трубопроводов диаметром 300500 мм - 11,5 м/с; 
             b)  для трубопроводов диаметром более 500 мм - 1,52 м/с;    
        t  -  устанавливается на уровне 0,2 часа;  
        n -  количество промывок в год, в зависимости от качества воды из источника, 
устанавливается одна промывка в год. 
 

20. Технологический расход воды при заборе воды из подземных источников, Vst. sub. 
определяется по формуле: 
  
                          Vst. sub. = Vsp. f.a. ∙ n 1  + Vsp. c/t. ∙  n 2  + Vsp. reţ.,  м3,                                                           (6) 
где: 
         Vsp. f.a.  - технологический расход воды на промывку и дезинфекцию одной артезианской 
скважины, определяется по формуле:  

 
Vsp. f.a. = Q p. ∙  t ∙  n,   м3,                                                                                        (7) 

где: 
         Q p. – максимальный дебит водного насоса артезианской скважины устанавливается по 
данным технического паспорта насоса, м3/ч; 
          t – продолжительность одной процедуры промывки, часов; 
          n - количество промывок в год, единиц. 
 
Примечание: 
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         n -  количество промывок в год, в зависимости от качества воды в источнике, 
устанавливается  одна промывка в год; 
         t -  продолжительность одной процедуры промывки: 

a) для скважин глубиной до 200 м - 0,5 часа;  
b) для скважин глубиной от 200 м и выше (глубже) - 1,1 часа; 

        n 1 - количество артезианских скважин, единиц; 
        n 2 - количество водонапорных башен, единиц. 
       
         Vsp. c/t.  - технологический расход воды на промывку и дезинфекцию  одной водонапорной 
башни определяется по формуле (11) пункта 25 настоящего Положения. 
           
         Vsp. reţ. - технологический расход воды на промывку и дезинфекцию  водопроводной сети 
от артезианской скважины до водонапорной башни, до водного коллектора/бассейна 
определяется по формуле (18) пункта 29 настоящего Положения. 
 

21.  Общий технологический расход воды в процессе водоочистки, V c.t. st. trt., определяется 
по формуле: 
 

      Vc.t. s. trt. = Vsp. filtr. +Vsp/dz. filtr +Vr. rulm. +Vsp/dz. rz/bz. + Vpr. prelc.+ Vlb. + V evc. nam., м3,         (8)                            
где: 
 

         V sp.filtr.  - технологический расход воды на промывку фильтрующего слоя одного 
быстрого фильтра на станциях очистки питьевой воды  определяется по формуле (9) пункта 
22 настоящего Положения; 
         V sp/dz.filtr - расход воды, используемый на промывку и дезинфекцию стен фильтров, 
определяется по формуле (11) пункта 25 настоящего Положения; 
         V r.rulm.  - технологический расход воды на охлаждение подшипников насосов, 
воздуходувных установок на станциях очистки питьевой воды определяется по формуле  (10) 

пункта 23 настоящего Положения; 
         Vsp/dz.rz/bz. - технологический расход воды на промывку, дезинфекцию резервуаров на 
станциях очистки питьевой воды определяется по формуле  (11)  пункта 25 настоящего 
Положения;   
         Vpr.prelc. - технологический расход воды на отбор проб воды, протекающей с крана для 
отбора проб на станциях очистки питьевой воды в процессе физико-химической обработки 
воды, определяется по формуле (12) пункта  26 настоящего Положения; 
         Vlb. - технологический расход воды на технологические нужды лаборатории 
определяется по формуле (13) пункта 27 настоящего Положения; 
         Vevc. nam.- технологический расход воды  при удалении осадка из камер реакции, из 
отстойников определяется по формуле (14) пункта 28 настоящего Положения. 
 

22.  Технологический расход воды на промывку одного быстрого фильтра (Vsp.filtr) на станциях 
очистки питьевой воды, определяется по формуле: 

  
                              V sp.filtr. = 3,6 ∙ S filtru ∙ q int. ∙ n ∙ t ∙ 365,  м3,                                           (9) 

 где: 
 
          3,6      - коэффициент перевода  л/с в м3/ч; 
          S filtru   - площадь фильтрующего слоя, м2 площади; 
          q int.      - интенсивность воды при промывании, л/(с∙м2);  
          n         - количество промывок за 24 часа, единиц;  
          t          - продолжительность технологической операции по промывке, часов;  
          365     - количество дней в году.  
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Примечание:  
 
a) на промывку  одного быстрого фильтра: 
 
        qint.- интенсивность воды при промывании,  устанавливается на уровне 12  л/(с ∙ м2);  
        n    - количество промывок за 24 часа, устанавливается в зависимости от качества воды в 
источнике,  но не более 2-х промывок; 
        t     - продолжительность технологической операции по промывке,  устанавливается 0,1 
часа. 
 
b) на промывку  предварительных фильтров: 
 
        q int. - интенсивность воды при промывании,  устанавливается на уровне 15  л/(с ∙ м2);  
        n     - количество промывок за 24 часа, устанавливается в зависимости от качества воды в 
источнике,  но не более 2-х промывок; 
        t     - продолжительность технологической операции по промывке,  устанавливается на 
уровне 0,3 часа. 
 
       Расчет годового объема воды на промывку фильтров на станциях очистки питьевой воды 
представляется согласно  таблице №1 Приложения к настоящему Положению. 
 

23.  Технологический расход воды на охлаждение подшипников насосов, воздуходувных 
установок на станциях очистки питьевой воды, Vr.rulm., определяется по формуле: 

 
                                                         Vr.rulm. = q ∙ n ∙ t, м3,                                                    (10) 
где: 
         q - расход воды на один агрегат, м3/ч; 
         t – отработанное время агрегата в год, часов; 
         n - количество действующих агрегатов, единиц. 
 
Примечание: 
        q - расход воды на один агрегат – объем указан в техническом паспорте агрегата; 
        t - отработанное время агрегата  соответствует отработанному количеству часов агрегата 
согласно данным  Журнала эксплуатации; 
        n - количество действующих агрегатов представляет собой  количество действующих 
агрегатов  согласно данным  Журнала эксплуатации; 

24.         При наличии водомеров, используется фактический показатель объема воды, 
зарегистрированный в предыдущем периоде согласно показаниям водомера, но не выше 
объема воды, получаемого расчетным путем.  

 

25.  Технологический расход воды на промывку, дезинфекцию резервуаров/бассейнов на 
станциях очистки питьевой воды, Vsp/dz. rz/bz., определяется по формуле: 

 
                               Vsp/dz. rz./bz  = (2 ∙ qi ∙  t   +  0,5) ∙ s ∙ n ∙ 10-3,  м3,                                     (11) 
 где:  
          qi – дебит потока воды, л/(с∙м2); 
          n - количество промывок;  
          s  - внутренняя площадь резервуара/ бассейна, м2 площади; 

 t -  продолжительность  промывки 1 м2 внутренней площади резервуара/ бассейна, 
секунд; 
          0,5 - объем хлорированной воды, используемой при дезинфекции 1 м2 внутренней 
площади резервуара/ бассейна, л/м2 ; 
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          10-3 – коэффициент перевода л в  м3; 
 
Примечание: 
          q i.- дебит потока воды, устанавливается на уровне 2  л/(с∙м2); 
          n -  количество промывок, устанавливается одна промывка в год; 
          t - продолжительность  промывки 1 м2 внутренней площади резервуара/ бассейна 
устанавливается  12 секунд. 
   
        26. Технологический расход воды, вытекающей из кранов по отбору проб на станциях 
очистки питьевой воды в процессе физико-химической обработки воды, Vpr. prelc., определяется 
по формуле:  
 Vpr. prelc.  = 24 ∙ q prp ∙ n r. ∙ 365,  м3,                            (12) 
 где: 
 
          24 – продолжительность непрерывного протекания воды по пробным кранам в сутки, 
часов; 
          qprp – объем (дебит) воды при отборе пробы воды из кранов, устанавливается на уровне 
0,36  м3/час; 
          nr - количество кранов по отбору проб воды, по технической схеме, единиц;   
          365 – расчетный период централизованного отбора проб воды, дней. 
 

     27.  Объем воды на технологические нужды лаборатории, Vlb., определяется по формуле: 
 Vlb. = n l.lb ∙ qn.l.lb ∙ 365, м3,                                                  (13) 
где:  
       nl.lb - количество работников лаборатории в сутки (24 часа), единиц; 
       qn.l.lb - нормативный расход воды на одного работника лаборатории, м3/сутки (24 часа);  
        365 – расчетный период, дней.  
 
Примечание: 
       nl.lb, -  количество работников лаборатории в сутки (24 часа), устанавливается, исходя из 
фактической численности работников лаборатории; 
       qn.l.lb,   - нормативный расход воды на одного работника лаборатории устанавливается  0,46 
м3/сутки (24 часа);    
 
      При наличии водомеров, используется фактический показатель объема воды, 
зарегистрированный в предыдущем периоде по показаниям водомера, но не выше объема 
воды, получаемого расчетным путем. 
 

28.  Технологический расход воды при удалении осадка из камер реакции, отстойника, V evc. 

năm., определяется по формуле: 
                                                           

                      
 

..

....

.. evdecd

spsp

namevc nnK
mCqT

V 





,  м3,                              (14)     

где:   
  
        T  - отработанное время отстойника между выпусками, часов;  
        q  - фактический среднечасовой дебит воды, поступившей в отстойники, м3/ч; 
        C p.s. – концентрация взвешенных частиц в воде, поступающей в отстойник, г/м3 (мг/л), 
которая определяется по формуле: 
 

                    
, BC · 0,25 + D· K + M = C va.b.cp.s 

 
м3,                                                        (15)     

где:   
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        M   - мутность сырой  воды, мг/л; 
        K  - коэффициент, исходя из вида коагулянта (флокулянта): алюминия сульфат 
очищенный – 0,5; нефелиновый коагулянт - 1,2; хлорид железа - 0,7;  

D c.   - доза коагулянта, мг/л;  
C a.b. – цветность сырой воды, градусов;  
B v.    – концентрация нерастворенных частиц, введенных ощелачивателем, мг/л;    
m p.s. - мутность воды на выходе из отстойника, мг/л;   
δ    -  средний показатель по всей высоте на стороне осаждения концентрации твердых 

частиц, выпавших в осадок, г/м3;   
K d. – коэффициент разбавления осадка: 

a) 1,5 –  гидравлическое удаление  осадка; 
b) 1,2 – механическое удаление  осадка; 
c) 1,5 –  промывание осадка под гидравлическим давлением; 

         n dec.  - количество действовавших отстойников, единиц;  
n ev.  - количество удалений осадка из камер реакции, из отстойника, в год, единиц.  

 
Примечание: 
 
       T- отработанное время отстойника между удалениями устанавливается,  исходя из вида 
отстойника, согласно техническому паспорту, инструкции по эксплуатации и Строительным 
нормам «СНиП 2.04.02-84*» («Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»); 
      n dec. - количество действовавших отстойников устанавливается, исходя из фактического 
количества отстойников, действовавших в течение года подлежащий регулированию; 
       n ev. - количество удалений осадка из камер реакции, отстойника, в год устанавливается в 
зависимости от среднего количества удалений осадка за последние 3 года.   
 

29.  Общий технологический расход  воды в публичных водопроводных и 
водораспределительных сетях, Vc.t. t/d., определяется по формуле: 
 
                         V c.t..t/d. =  Vg. r.t/d. + Vs/d. r.t/d  + V sp/dz. rz/bz.+ V  pr. r. t/d., м3,                                (16) 
 где:  
 
         Vg. r.t/d  - расход  воды в процессе опорожнения публичной водопроводной, 
водораспределительной сети, определяется по формуле:  
 

                        . . / 0,785	 ∙ ∑	
1

∙ 	, м ,                                                                     (17)  

где: 
   
        0,785 –коэффициент перевода (0,785=π/4); 
        n – количество опорожненных участков труб, единиц; 
        d – диаметр участка опорожненной трубы, м;  
        Li – протяженность участка опорожненной трубы, м.  
 
    Vs/d. r.t/d. - технологический расход воды на промывку публичных водопроводных и 
водораспределительных сетей,  определяется  по формуле: 
 
                      Vsp/dz. r.t/d. = 2827 ∙ ∑di

2 ∙ v apa. ∙ t sp. ,  м3,                                                          (18) 
где:  
 
        2827  - рассчетный коэффициент (π/4 x 3600);    
        di – диаметр промытого трубопровода, м; 
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        vapa. - скорость  воды, м/с;      
         t sp. – продолжительность промывки, часов;  
 
Примечание: 
 
       vapa - скорость  воды,   устанавливается 1 м/с; 
        tisp. -  продолжительность промывки,  устанавливается  1,5 часа; 
  
        Объем воды при отборе проб для проверки качества воды в публичных 
водораспределительных сетях, Vpr.r.  r./d. в процессе распределения, определяется по формуле: 
 
                                      V pr. r. t/d. = q ∙ t ∙ n pr,  м3,                                                                   (19) 
где:  
 
        q - количество (дебит) воды, протекающей по кранам при отборе пробы  воды,  м3/час;    
         t – время протекания воды по крану для отбора пробы воды, часов; 
         n pr. - количество проб воды, взятых из публичных водораспределительных сетей, 
единиц.  
 
Примечание: 
 
      q -  количество (дебит) воды, протекающей по кранам при отборе пробы  воды, 
устанавливается  0.36  м3/час;    
       t - время протекания воды по крану для отбора пробы воды, часов, устанавливается на 
уровне 0,25 часа;                                       
       n pr, - количество проб воды, взятых из публичных водораспределительных сетей, 
устанавливается в соответствии с законодательством Республики Молдова.           
      
       Технологический расход воды, используемой на промывку, дезинфекцию  резервуаров, 
Vsp./dz.rz/bz.  определяется по формуле (11) пункта 25 настоящего Положения. 
 
 Примечание: 
 
        Технологический расход воды при транспортировке и распределении воды, в том числе в 
процессе опорожнения (Vg. r.t/d) и промывания (Vsp/dz. r.t/d.) публичных водопроводных, 
водораспределительных сетей, представляется согласно таблице №3 Приложения к 
настоящему Положению.   
          
        Технологический расход воды, используемой на промывку, дезинфекцию  резервуаров 
(Vsp./dz.rz/bz.), представляется согласно таблице № 3.1 Приложения к настоящему Положению.   
 

30.  Общий расход воды на противопожарные нужды, Vsmr.antiincend., определяется по формуле: 
  
																													 . . . 	 	 . .,  м

3,                                              (20) 
где: 
 
        a)  расход воды на ликвидацию пожаров  определяется по формуле: 
 
                              . , 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙  , м3,                                                        (21)    

где: 
          
         3,6 - коэффициент перевода л/с в м3/ч; 
         q -  нормативный расход воды на одну насадку, подключенную через  гидрант, л/сек;  
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        n - количество  гидрантов с прямым подключением шланга в процессе ликвидации 
пожара;  
         tfn – отработанное время  гидранта с прямым подключением шланга в процессе 
ликвидации пожара, часов. 
 
Примечание: 
 
      q - нормативный расход воды на один гидрант , при прямом подключении шланга, 
устанавливается  15 л/сек;  
       n - количество  гидрантов с прямым подключением шланга в процессе ликвидации пожара 
устанавливается по данным, представленным Службой гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций Министерства внутренних дел, согласно технической схеме публичной системы  
водоснабжения; 
       tfn – фактически отработанное время  гидранта устанавливается по данным, 
представленным Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства 
внутренних дел,  (с данными актов о ликвидации пожара).   
 
       b)  технологический расход воды на процессы технической проверки  гидрантов 
определяется по формуле: 
 
                              .		 . , 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	  , м3,                                                     (22)    
где: 
         3,6 - коэффициент перевода л/с в м3/ч; 
         q -  нормативный расход на один  гидрант, при прямом подключении шланга,  л/сек;  
         n - количество  гидрантов, проходящих процедуру технической проверки,  единиц; 
         t v.h – продолжительность технической проверки  гидранта, часов. 
 
Примечание: 
 
      q  - нормативный расход воды на один  гидрант, при прямом подключении шланга,  
устанавливается 15 л/сек;  
      n  - количество  гидрантов, проходящих процедуру технической проверки, определяется 
согласно технической схеме публичной системы водоснабжения, единиц; 
     t v.h.  - продолжительность технической проверки  гидранта, устанавливается – 0,03 часа. 
 
       - При наличии водомеров, используется фактический показатель объема воды, 
зафиксированный водомерами, но не выше объема воды, полученного расчетным путем. 
 
       - Объем воды на нужды противопожарных служб в городах, селах, регулируется 
оператором, Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства 
внутренних дел и органом местного публичного управления, в соответствии с Положением о 
публичной услуге водоснабжения и канализации. 
 

31.  Расход воды на хозяйственные нужды оператора, предоставляющего публичную услугу 
водоснабжения и канализации, Vn.g.opr., определяется в зависимости от численности 
работников оператора, количества рабочих дней работников, количества единиц 
технологического оборудования (используемых грузовиков, автомобилей), площади рабочих 
помещений на участках. 
 
Примечание: 
 
       - Годовой объем воды на питьевые и бытовые нужды оператора определяется согласно 
данным, представленным в таблице №4 Приложения к настоящему Положению; 
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       - При наличии водомеров используется фактический показатель объема воды на 
хозяйственные нужды, зарегистрированный в предыдущем периоде по показаниям водомера, 
но не выше объема воды, полученного расчетным путем. 
 

32.  Общий технологический расход  воды в публичной канализационной системе, Vc.t. s.cnl., 
определяется по формуле: 
 
             Vc.t. s.cnl.  =  Vsp.grt. + Vtr.nm. + Vlb. + Vds.r.cnl.,  м3,                                                     (23) 
 
где: 
        Vsp..grt.  -  объем воды, используемый в процессе промывки решеток («подвала» насосного 
отделения), определяется  по формуле: 
 
                              Vsp. grt.  = s ∙ t ∙  n ∙ q/1000 ∙  365, м3,                                                                                    (24) 
где:  
        s - площадь  отделения решеток (площадь «подвала» насосного отделения), м2 площади;   
        t – продолжительность промывки 1 м2 площади, секунд; 
        n - количество промывок за 24 часа; 
        q –  дебит потока воды, л/(с · м2).  
 
Примечание: 
       s - площадь отделения решеток (площадь «подвала» насосного отделения), определяется 
по техническим данным установки; 
       t - продолжительность промывки, устанавливается  12 секунд;     
       n - количество промывок за 24 часа устанавливается как один раз;    
       q -  дебит потока воды, устанавливается соответствующим  2 л/(с· м2). 
 
        Объем воды, используемый в процессе обработки осадка, Vtr.nm., определяется по 
формуле: 
           
                    Vtr.nm.   =  Q s.u.  ∙  ∑q, м3,                                                                                                                              (25) 
где:  
        Q s.u.  – количество сухого вещества, предназначенного для обработки, тонн; 
        q  - расход воды на приготовление раствора (флокулянт) для технологического процесса 
обезвоживания осадка,  м3/т сухого вещества (Qs.u.). 
 
        Количество сухого вещества для обработки, Q s.u., определяется  в зависимости от  
объема подвергаемых очистке сточных вод и от мутности сточных вод, подвергаемых очистке 
на водоочистных сооружениях, которое рассчитывается по формуле: 
      
              Qs.u.  =  Qapăuz, ∙  (Cinf.  – Cefl.),   т (тонн),                                                                 (26) 
где: 
        Qapă.uz, - объем сточных вод, подвергаемых очистке на водоочистном сооружении, который 
устанавливается  по показаниям расходомера водоочистного сооружения;     
        Cinf.  - концентрация мг/л примесей на литр сточной воды  в притоке (на входе в 
сооружение), подвергаемой очистке на водоочистном сооружении, которая устанавливается по 
результатам технических исследований лаборатории;  
         C efl.   - концентрация мг/л примесей на литр очищенной сточной воды  (в оттоке – на 
выходе из сооружения), которая устанавливается по результатам технических исследований 
лаборатории. 
 
 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1404



 
 

Примечание: 
       q  - расход  воды, используемый на приготовление раствора (флокулянт) для 
технологического процесса обезвоживания осадка, соответствует объему воды, указанному в 
техническом паспорте установки/агрегата по приготовлению реактивов при обработке сухого 
вещества (Q s.u.); 
 
       Vlb.- объем воды, используемый на технологические процессы лаборатории,   определяется 
по формуле (13)  пункта 27 настоящего Положения; 
 
       Vds.r.cnl. - объем воды, используемый в процессе прочистки публичных канализационных 
сетей, определяется по данным за последние 3 года, в зависимости от среднего количества 
прочисток сетей и от израсходованного объема воды. 
 

 ПОДРАЗДЕЛ 2. ПОТЕРИ ВОДЫ  
33.  Общие потери воды при предоставлении публичной услуги водоснабжения и 
канализации Vpr. a.sum., определяется по формуле:    
   
                     Vpr. a.sum. =  Vst. tr. rz/bz. +  Vpr. r.t/d.t,  м3,                                                               (27)  
где: 
 
        Vst.tr. rz/bz.  - потери воды на станциях очистки питьевой воды определяется по формуле 
(28)  пункта 34 настоящего Положения; 
 
             Vpr. r.t/d.t. - потери воды при транспортировке и распределению воды по публичным 
водопроводным, водораспределительным сетям определяется по формуле (29) пункта 35 
настоящего Положения. 
 
34. Потери воды на станциях очистки питьевой воды – из резервуаров/бассейнов, Vst.trt.rz/bz., 

определяется по формуле: 
 
           Vst. trt. rz/bz.   = 0,001 ∙ S umectată ∙ q scurgere ∙ 365,   м3,                                             (28) 

где:  
 
        S umectată – общая увлажненная площадь резервуаров/бассейнов, м2 площади; 

        q scurgere – объем утечки просочившейся воды на 1 м2 увлажненной площади за 24 часа; 
        365 – расчетный период, дней. 
 
Примечание: 
       S umectată -  общая увлажненная площадь резервуара/бассейна, устанавливается в 
зависимости от типа резервуара/бассейна, данных технического паспорта установки; 
        q scurgere,  - объем утечки просочившейся воды на 1 м2 увлажненной площади, 
устанавливается  3 л/м2 увлажненной площади за 24 часа. 
 
35. Потери воды при транспортировке и распределении воды по публичным водопроводным, 
водораспределительным сетям, Vpr.  r. t/d., определяется по формуле: 

  
                V pr. r.  t/d. = Vdt./av. + Vg.r.t/d. +  Vpr. lt.. + V sc. rz/bz. r.t/d. ,  м3,                                              (29) 
где:  
 

 Vdt./av. - объем утечки воды в сети при повреждениях и/или авариях публичных 
водопроводных, водораспределительных сетей, определяется по формуле: 
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                                 	 ./ . 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ ,  м3,                                       (30) 
 
 где: 
          3600 - коэффициент перевода л/с в м3/ч; 
           - коэффициент утечки 0,6;  
          S - площадь разлива воды (площадь  дыры, прорыва трубопровода), м2 площади;  
          t – продолжительность утечки воды из сети  с момента уведомления, локализации 
случая утечки воды до остановки утечки, часов;   
          g - гравитационное ускорение, м/с2; 
          P - давление воды в трубопроводе на аварийном участке, м.вод.ст. 
 
Примечание: 
         t - продолжительность утечки воды из сети  с момента уведомления, локализации случая 
утечки воды до остановки утечки, устанавливается  не более 4 часов;  
         g  - гравитационное ускорение составляет 9,81 м/г2; 
         P - давление воды в трубопроводе на аварийном участке определяет среднее рабочее 
давление сети до аварии. 
 
     Расчет годового объема утечки воды из сети при повреждениях и/или авариях публичных 
водопроводных и водораспределительных сетей (Vdt./av.) представляется согласно таблице  №5 
Приложения к настоящему Положению. 
 
      Площадь  разлива, S, при прорывах и поломках трубопровода, определяется  по формуле: 
 

            , м2,                                                                                     (31)    

где: 
 
        d - диаметр  трубопровода, м. 
 
Площадь трещины трубы, S,  определяется, по формуле:  

                       
 ,  м2,                                                                                       (32)                              

где:  
 
        d - диаметр трубопровода, м.   
 
     Объем воды в процессе опорожнения публичных водопроводных, водораспределительных 
сетей, Vg.r. t/d., определяется по формуле (17) пункта 29 настоящего Положения. 
  
     Объем  скрытых потерь  воды,  Vpr.lt., определяется по формуле:  
 

                           . . ∑ ț+∑ ∑ / +∑ .,  м3,                                                  (33)  
где: 

 

        ∑ ț			- общие скрытые потери воды в стальных трубопроводах; 

        ∑     - общие скрытые потери воды в чугунных трубопроводах; 

        /      - общие скрытые потери воды в железобетонных трубопроводах;  
        ∑ . - общие скрытые потери воды в трубопроводах из других материалов 
(полиэтилена и др.),   в том числе:  
 

2
20,75

0,59
4

d
S d


 

2
20,05

0,04
4

d
S d
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- общие скрытые потери воды, исходя из материала трубопровода  (W1
ot;W1

f; W1
b/a; 

W1
etc), определяется по формуле: 

 
                                ∑ ∙ ∙ ,    м3,                                                                                                      (34) 
где:   
   
       LX – общая протяженность публичных водопроводных, водораспределительных сетей из 
труб из одного материала, км; 
       qX – объем  допустимых потерь воды на 1 км сети, л/мин.; 
       n  - период работы  трубопровода ч/год. 
      
 Примечание: 
        W1

X,  - определяется в зависимости от материала трубопровода; 
         LX  - устанавливается в зависимости от общей протяженности водопроводных, 
водораспределительных сетей из труб из одного материала, км; 
         qX - устанавливается по показателям для водопроводных, водораспределительных сетей, 
изложенных в пункте 7.13,  таблицы №6 Строительных норм  «СНиП 3.05.04 – 85» 
(«Наружные сети и сооружения водоснабжения  и канализации») с использованием 
коэффициента перевода л/с в м3/ч.   
         n  - определяется в зависимости от периода работы трубопровода (периода эксплуатации 
– часов в течение года).   
 
        Объем утечки воды из резервуаров/бассейнов публичных водопроводных, 
водораспределительных сетей, V sc. rz/bz. r.t/d., определяется по формуле (28) пункта 34 
настоящего Положения.  
 
       Расчет годового объема потерь воды вследствие утечки из сети при повреждениях и/или 
авариях публичных сетей при транспортировке и распределении воды по публичным 
водопроводным, водораспределительным сетям, Vpr. r. t/d. представляется согласно таблице №5 
Приложения к настоящему Положению. 
 
         Расчет объема скрытых потерь воды представляется согласно таблице № 6 Приложения к 
настоящему Положению.  
 
  Раздел 4 

УТВЕРЖДЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА И ПОТЕРЬ ВОДЫ 
 

36. Ежегодно, до конца ноября, операторы, предоставляющие публичную услугу 
водоснабжения и канализации, обладатели выданных Агентством лицензий, представляют 
Агентству расчеты технологических расходов и потерь воды в публичных системах 
водоснабжения и канализации, эти объемы воды учитываются при определении тарифов на 
публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод на следующий 
календарный год; расчеты выполняются в соответствии с настоящим Положением.  
37. В случае непредставления расчетов технологических расходов, потерь воды в 
установленный срок, Агентство определяет оценочную стоимость  технологических расходов 
и потерь воды на следующий календарный год.  
38. Агентство, в процессе рассмотрения расчетов технологических расходов и потерь воды на 
следующий календарный год, вправе запрашивать от обладателей лицензий дополнительную 
информацию о технологическом расходе и технических потерях воды в публичных системах 
водоснабжения и канализации, для корректировки, регулирования и утверждения 
технологических расходов и потерь воды в публичной системе водоснабжения;  эти объемы 
воды учитываются при определении тарифов на публичную услугу водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод. 
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39. Объем  технологического расхода и потерь воды в публичной системе водоснабжения 
оператора, обладателя лицензии, предоставляющего публичную услугу водоснабжения и 
канализации, ежегодно утверждается Агентством.  
   
 

Приложение 
                                                                          к Положению об установлении 

и утверждении, в целях определения тарифов,                 
 технологического расхода и потерь воды  

                                                                                    в публичных системах  водоснабжения,                 
утвержденному Постановлением НАРЭ  

№ 180/2016  от 10 июня  2016 г. 
 
 

Таблица  1 
 

Технологический расход воды на станциях очистки питьевой воды 
на промывку фильтров, (Vsp.filtr.) 

                                                                                                      
№  

п/п 
Наименование 
технологическ
ого процесса 

использования 
фильтра 

Вид 

фильтр

а 

Площа
дь 

фильтр
а 

S filtru,  
(м2 

площад
и 

Коли-
чество 

фильтро
в, ед. 

 

Коли-
чество 

промыв
ок за 24 
часа, ед. 

Продолжи-
тельность 

технологичес
кой операции 
по промывке,   

ч (часов) 

Интенсивнос
ть воды при 
промывке  

 q int., l/ (сек∙ 
м2); 

Годово
й 
расход  
воды, 
м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
        

 
 
 

Таблица  2 
 

Технологический расход воды на станциях очистки питьевой воды 
на промывку, дезинфекцию резервуаров/ бассейнов, (Vsp/dz. rz./bz )   

                                                                                                     

№ 
п/п 

Наименование (назначение) 
установки 

(резервуар/бассейн)   

Количество 
установок 

(резервуар/бассейн),   
(единиц) 

Внутренняя 
площадь 

резервуара/ 
бассейна  
(объем),  

(м3)   

Объем воды, 
израсходованный 

при промывке, 
дезинфекции 

(м3)
1 2 3 4 5 
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Таблица 3 
Технологический расход воды в публичных сетях  

при транспортировке, распределении воды в процессе опорожнения  
(Vg. r.t/d) и промывки сети   (Vs/d. r.t/d.) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

(сети). 
 

Протяженность
сети, 
(L, м) 

Диаметр 
сети, 

d (мм), 

Объем  воды (в 
процессе 

опорожнения), 
вытекшей из сети, 

(м3) 

Количество  
воды, 

использованной 
на промывку 

сети, 
(м3) 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

Таблица 3.1 
Технологический расход воды в публичных сетях 

 при транспортировке, распределении воды на нужды промывки, дезинфекции 
резервуаров/ бассейнов, (Vsp/dz. rz./bz )   

                                                                                                     

№ 
п/п 

Наименование (назначение) 
установки 

(резервуар/бассейн)   

Количество 
установок 

(резервуар/бассейн),   
(единиц) 

Внутренняя 
площадь 

резервуара/ 
бассейна  
(объем),  

(м3)   

Объем воды, 
израсходованный 

на промывку, 
дезинфекцию 

(м3)
1 2 3 4 5 

     

 
                    
                                                             Таблица 4 

Расход воды 
 на хозяйственные нужды оператора, (Vn.g.)    

 
  № 
п/п 

Наименование 
расхода / 

потребителей  
воды  
 

Норма 
расхода 

воды, l/24 
часа 
 

Количество 
потребителей, 

единиц 
оборудования, 

установок, площадь 
помещений 

 

Израсходованный 
объем воды, 
м3/24 часа 

 

Количество 
рабочих 

дней в году 

Годовой 
расход   
воды, 
м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Технический 
персонал   60      

2. Автомобили 15     

3 

Используемое 
техническое 
оборудование  
(грузовики, 
автомобили)  24     

4 
Мытье полов в 
помещениях 0,33     
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Таблица 5 

 
  Объем утечек воды из сети   
при повреждениях и/или авариях  публичных водопроводных и водораспределительных 

сетей, (Vdt./av.) 
№  
п/п 

Описание 
повреждения/

аварии 

Адрес, 
наименование 

объекта, 
(аварийного 

участка)

Площадь разлива 
воды (площадь  
дыры, прорыва 

трубопровода), м2 
площади

Давление воды в 
трубопроводе на 

аварийном 
участке, 
м.вод.ст 

Объем  
утечки 
воды из 
сети, м3 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 

Таблица 6  
Объем скрытых потерь воды 

 в публичных водопроводных и водораспределительных сетях, (Vpr.lt.,) 
 

№ 
п/п 

Внутренний  
диаметр  

трубопровода 

Протяжен-
ность  сети, 

LX, км; 

Материал
трубопровода 

 

Объем 
допустимых потерь 
 воды на 1км, и 
выше qX , м3.

Объем
скрытых  потерь  

воды W1
X ,  м3 

1 2 3 4 5    6 
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HANRE270/2015 ID intern unic:  363699 

Republica Moldova 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 

HOTĂRÎRE Nr. 270 
din  16.12.2015 

cu privire la aprobarea Metodologiei privind  
aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare  

prestate consumatorilor de către operatorii serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare 

Publicat : 11.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 385 

Înregistrat: 
Ministerul Justiţiei 

nr. 1102 din 23 februarie 2016 
Ministru ______________ Vladimir CEBOTARI 

    În scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorii care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare și consumatori, în temeiul art. 7 alineatul (2) lit. e) şi art. 35 
alineatele (14) și (15) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul 
de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare

prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (se 
anexează). 

2. Subdiviziunile Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza aplicarea
de către titularii de licenţe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a 
Metodologiei aprobate. 

    Sergiu CIOBANU                    Octavian LUNGU 
    Director                      Director 

    Iurie ONICA                          Ghenadie PÂRŢU  
    Director                      Director 

    Nr. 270/2015. Chişinău, 16 decembrie 2015. 
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Anexă 
la Hotărîrea Consiliului 

de administraţie al ANRE 
nr. 270/2015 din 16 decembrie 2015 

METODOLOGIA 
privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare  
prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public  

de alimentare cu apă şi de canalizare  

Secţiunea 1 
Dispoziţii generale 

1. Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate
consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (în 
continuare Metodologie)  are drept scop stabilirea modului de determinare, aprobare şi  aplicare a 
tarifelor pentru serviciile auxiliare furnizate consumatorilor de către operatorii care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

2. Prezenta Metodologie stabileşte:
a) serviciile auxiliare furnizate consumatorilor de către operator pentru care tarifele

sunt  reglementate; 
b) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor incluse în calculul tarifelor pentru serviciile

auxiliare; 
c) principiile, modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
3. Prezenta Metodologie este bazată pe următoarele principii de reglementare:
a) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor necesare şi justificate pentru furnizarea  de

către operator a serviciilor auxiliare, solicitate  de către consumatori; 
b) acoperirea  cheltuielilor operatorilor  necesare şi justificate pentru furnizarea serviciilor

auxiliare;  
c) desfăşurarea de către operator a unei activităţi eficiente care va permite furnizarea

consumatorilor a serviciilor auxiliare de calitate; 
d) asigurarea  transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.

Secţiunea 2 
Descrierea tarifelor reglementate pentru 

furnizarea serviciilor auxiliare 

4. Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar reprezintă contravaloarea cheltuielilor necesare şi
justificate, suportate de operator pentru realizarea tuturor operaţiunilor legate de furnizarea serviciului 
auxiliar, deplasarea personalului operatorului la locul furnizării serviciului auxiliar, utilizarea în 
procesul furnizării serviciului auxiliar a materialelor, a mijloacelor de transport, a mașinilor şi 
mecanismelor necesare, efectuarea de către personalul operatorului a lucrărilor necesare pentru 
furnizarea  serviciului auxiliar şi întocmirea, după caz, a actului de furnizare a serviciului auxiliar 
solicitat de consumator.  

5. Prezenta Metodologie prevede reglementarea tarifelor pentru serviciile auxiliare care sunt
furnizate consumatorilor doar de către operatorul care furnizează serviciul  public de alimentare cu 
apă şi de canalizare la reţelele publice ale căruia  sunt racordate instalaţiile interne de  apă şi de 
canalizare ale consumatorului. 

6. Operatorul furnizează consumatorilor următoarele categorii de servicii auxiliare:
1) instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor locative;
2) branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă;
3) racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor la reţeaua publică de canalizare;
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4) branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii au asigurat
executarea branşamentelor de apă; 

5) racordarea la reţeaua publică de canalizare în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea
racordurilor de canalizare; 

6) reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă  ale
consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către 
consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale; 

7) reconectarea la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare
ale  consumatorilor, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către 
consumatori a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale; 

8) deconectarea de la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, la
solicitarea  consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea 
serviciului public de alimentare cu apă; 

9) deconectarea de la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, la solicitarea
consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public 
de canalizare; 

10) reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, care anterior
au fost deconectate la solicitarea consumatorului; 

11) reconectarea la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, care anterior
au fost deconectate la solicitarea consumatorului; 

12) instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului;
13) demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului;
14) demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea şi sigilarea contorului în cazul

cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în urma verificării se 
constată că contorul corespunde normelor; 

15) demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea  şi sigilarea contorului  în cazul
cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului; 

16) demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui alt contor, în cazul
cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat; 

17) sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a
sigiliului aplicat de operator; 

18) eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte şi de pe
proiect, prezentate de consumator operatorului. 

7. Conform prezentei Metodologii, se vor determina, aproba şi aplica următoarele
tarife  la  serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor: 

1) tarife distincte pentru instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor locative;
2) tarife pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de

alimentare cu apă; 
3) tarife pentru racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor la reţeaua publică

de canalizare;  
4) tarife pentru branşare la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii au

asigurat executarea branşamentelor de apă; 
5) tarife pentru racordare la reţeaua publică de canalizare în cazul cînd consumatorii au asigurat

executarea racordurilor de canalizare; 
6) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă  ale

consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcări de către 
consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale; 

7) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare
ale  consumatorilor, care anterior au a fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către 
consumatori a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale; 
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8) tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă,
la solicitarea  consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractelor pentru 
furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă; 

9) tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare,
la solicitarea consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea 
serviciului public de canalizare; 

10) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă,
care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului; 

11) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare,
care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului; 

12) tarife pentru instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului;
13) tarife pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului;
14) tarife pentru demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea şi sigilarea

contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în 
urma verificării se constată că contorul corespunde normelor; 

15) tarife pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea  şi sigilarea
contorului  în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului; 

16) tarife pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui alt
contor în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat; 

17) tarife pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către
consumator a sigiliului aplicat de operator; 

18) tarife pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe
acte şi de pe proiect, prezentate de consumator operatorului. 

Secţiunea 3 
Determinarea tarifelor pentru 

serviciile auxiliare 

8. Prezenta Metodologie prevede că  tarifele pentru serviciile auxiliare  furnizate de către operator
se determină în baza următoarei formule generale: 

    unde: 

– tariful pentru  furnizarea tipului concret de serviciu de tip „y” din categoria  „z” de servicii
auxiliare furnizate de operator; 

– cheltuielile materiale nemijlocit utilizate de operator pentru furnizarea  serviciului de
tip  „y” din categoria „z” de servicii auxiliare; 

– cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor
necesare la furnizarea serviciului de tip  „y” din categoria „z” de serviciu auxiliar; 

– cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în  furnizarea serviciului de
tip  „y” din categoria „z” de servicii auxiliare; 
    ICDA- indicele cheltuielilor de distribuire  şi administrative  ale operatorului la 
furnizarea  serviciului de tip  „y” din categoria „z” de servicii auxiliare, care se stabilesc în mărime 
de 14.5  %  pentru toate serviciile auxiliare furnizate; 
    RN– rentabilitatea operatorului de la furnizarea serviciului auxiliar  care se stabileşte în mărime de 
5 % din cheltuielile operatorului suportate la furnizarea serviciului auxiliar respectiv;  
    y – tipul concret de serviciu auxiliar furnizat de operator consumatorului. Tipurile concrete de 
servicii „y” din fiecare categorie de servicii auxiliare „z” se vor identifica de către operatori în baza 
indicatorilor specifici de influenţă asupra cheltuielilor şi, respectiv, asupra tarifelor  pentru  serviciile 
auxiliare. 
    La aceşti indicatori specifici se referă: numărul contoarelor instalate; lungimea branşamentului de 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1343



apă/a racordului de canalizare; materialul branşamentului de apă/racordului de canalizare (oţel, 
plastic etc.); diametrul branşamentului de apă/racordului de canalizare; metodele de 
deconectare/reconectare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorului de la/la reţelele 
publice de alimentare cu apă /de canalizare (prin intermediul robinetului de închidere, sau deconectare 
fizică de la reţea); distanţa medie de deplasare în raza localităţii deservite de operator etc.; 
    z – categoria de servicii auxiliare supuse reglementării. Categoriile  de servicii auxiliare, furnizate 
consumatorilor, sunt indicate în punctul 6 din prezenta Metodologie. 

9. Tarifele pentru  serviciile auxiliare se vor calcula ca tarife medii anuale pentru fiecare categorie
de servicii auxiliare furnizate, diferenţiate în funcţie de tipul acestor servicii. Totodată, la furnizarea 
unor tipuri de servicii cu o gamă largă  de indicatori specifici de influenţă asupra cheltuielilor şi 
tarifelor, prezenta Metodologie prevede determinarea, aprobarea şi aplicarea unor tarife de furnizare 
a serviciului auxiliar de tip standard, bazat pe o unitate concretă a indicatorului specific de influenţă 
majoră, şi a unui alt tarif suplimentar celui standard. Astfel de tarife se vor aplica în cazul tarifelor 
distincte pentru instalarea contoarelor în apartamentele blocurilor locative, în cazul  tarifelor pentru 
branşare a instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă, a 
tarifelor pentru racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului la reţeaua publică de 
canalizare şi a tarifelor pentru eliberarea din arhiva operatorului a copiilor de pe acte şi de pe proiect, 
prezentate de consumator operatorului şi  solicitate de consumator.  

10. Tarifele distincte pentru instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor locative se
determină în baza următoarei formule: 

    unde: 

– tariful distinct pentru instalarea în apartament a „N” contoare de apă;
– tariful distinct standard, aferent instalării în apartament doar a unui contor, care se

determină în baza formulei: 

    unde:  
– include cheltuielile materiale utilizate la instalarea primului contor: costul contorului,

robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, sigiliilor, armaturii şi altor materiale necesare 
instalării contorului în apartament şi întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a contoarelor; 

– cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor
necesare la instalarea primului contor, inclusiv costul combustibilului utilizat; 

– cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în furnizarea serviciului de
instalare în apartament a unui contor determinate reieşind din durata de timp aferentă deplasării 
personalului operatorului la consumator, efectuării lucrărilor de instalare şi sigilare a contorului, 
întocmirii proceselor-verbale de dare în exploatare a contoarelor în apartament; 
    N – numărul de contoare necesar de a fi instalate în apartament. 

– tariful distinct pentru instalare în apartament a  unui contor suplimentar, care se
determină  în baza formulei: 

    unde: 

 include costurile materialelor utilizate la instalarea unui contor suplimentar: costul 
contorului, robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, sigiliilor, armaturii şi altor materiale 
necesare instalării contorului în apartament; 

 - cheltuielile operatorului cu personalul necesare pentru instalarea în apartament a unui 
contor  suplimentar celui standard. În calcul, la determinarea acestor cheltuieli, se vor lua doar 
cheltuielile cu personalul care nemijlocit sunt legate de instalarea unui contor suplimentar celui 
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standard. La determinarea acestor cheltuieli nu se ia în consideraţie timpul deplasării personalului 
operatorului la locul de consum şi timpul necesar întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare 
a contorului, dat fiind că acestea se iau în consideraţie la determinarea  cheltuielilor variantei standard. 

11. Tarifele pentru branşarea (racordarea) instalaţiilor  interne de apă (de canalizare) ale
consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă (de canalizare) se determină în baza 
următoarei formule: 

    unde: 

– tariful pentru branşarea (racordarea) instalaţiilor  interne de apă (de canalizare) ale
consumatorului la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), în dependenţă de tipul 
serviciului furnizat „y”, identificat reieşind din indicii specifici de influenţă: 
categoria  consumatorului, lungimea branşamentului de apă/racordului de canalizare, tipul 
materialului branşamentului de apă/racordului de canalizare, diametrul branşamentului de apă etc.; 
    L – lungimea branşamentului de apă (racordului de canalizare), m;  

– tariful pentru realizarea unui branşament (racord de canalizare) standard,
determinat  pentru tipul „y” de serviciu aferent realizării unui branşament de apă (racord de 
canalizare) standard, corespunzător lungimii de 5 m. Acest tarif se determină în baza formulei: 

    unde: 

– include cheltuielile materiale utilizate la montarea branşamentului de apă (racordului
de canalizare) standard: costul conductelor necesare pentru realizarea  branşamentului de 
apă/racordului de canalizare, costul  robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, 
armaturilor, sigiliului, altor materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor de terasament și pentru 
executarea branșamentului de apă (racordului de canalizare) şi branşarea (racordarea) acestora la 
reţea. La furnizarea acestui tip de serviciu auxiliar în cheltuielile materiale  nu se includ cheltuielile 
ce ţin de procurarea contorului, în cazul în care se branşează un bloc locativ sau o  casă individuală, 
deoarece în aceste cazuri cheltuielile respective sunt suportate de operator din contul tarifului pentru 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă,  iar la consumatorii noncasnici sunt suportate de 
aceşti consumatori.; 

– cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor
necesare la montarea branșamentului de apă (racordului de canalizare) standard, inclusiv costul 
combustibilului utilizat; 

– cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de
branşare (racordare) a instalaţiilor interne ale consumatorului de tipul „y” la reţelele publice de 
alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării unui branşament de apă (racord de 
canalizare) cu lungimea de 5 m, varianta standard. La determinarea cheltuielilor cu personalul se ia 
în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum unde urmează să fie 
furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de terasament, timpul executării branşamentului 
de apă (racordului de canalizare) şi de conectare a acestuia la reţelele publice de alimentare cu apă 
(de canalizare), timpul pentru instalarea robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile şi 
armaturilor necesare, timpul pentru montarea şi sigilarea contorului la consumatorii noncasnici, 
timpul pentru întocmirea actului de dare în exploatare a branşamentului (racordului). La furnizarea 
acestui tip de serviciu auxiliar, în cheltuielile cu personalul  nu se includ cheltuielile ce ţin de 
efectuarea lucrării de instalare a contorului la consumatorii casnici din casele individuale şi la 
blocurile locative, deoarece aceste lucrări  se efectuează de operator şi sunt incluse în tariful de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă.  
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît branşarea instalaţiilor interne 
de apă, cît şi racordarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării personalului 
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operatorului la locul de consum se ia în consideraţie numai la determinarea cheltuielilor cu personalul 
pentru realizarea branşamentului de apă standard. 

– tariful pentru serviciul de branşare (racordare) de tipul „y”, corespunzător  realizării 1
m de branşament de apă (racord de canalizare) suplimentar celui standard, care se determină conform 
formulei: 

    unde: 

– include cheltuielile materiale utilizate la montarea 1 m de branşament de apă (racord
de canalizare), suplimentar branşamentului de apă (racordului de canalizare) standard. Cheltuielile 
materiale utilizate la montarea 1 m de branşament de apă (racord de canalizare) constituie costul 1 m 
de conductă necesară pentru realizarea 1 m de branşament de apă (racord de canalizare) și costul altor 
materiale utilizate. Celelalte cheltuieli materiale sunt incluse în tariful pentru furnizarea serviciului 
de branşare (racordare) standard; 

– cheltuielile operatorului cu personalul, necesare pentru realizarea  1 m de branşament
de apă (racord de canalizare), suplimentar celui standard constituie cheltuielile cu personalul necesare 
montării 1 m de branşament de apă (racord de canalizare). Celelalte cheltuieli cu personalul sunt 
incluse în tariful pentru furnizarea serviciului de branşare (racordare) standard. 

12. Tarifele pentru branşare (racordare) la reţeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare a
instalaţiilor interne de apă/de canalizare, în cazul cînd executarea branşamentelor de apă, racordurilor 
de canalizare a fost asigurată de către consumatori, se determină conform formulei: 

    unde: 
    CMSAb(r) – sunt cheltuielile materiale utilizate la conectarea branşamentului de apă (racordului de 
canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) şi anume costul robinetului, 
sigiliului, armaturii şi altor materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor de conectare a 
branşamentului (racordului de canalizare)  la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La 
furnizarea acestui tip de serviciu auxiliar în cheltuielile materiale  nu se includ cheltuielile ce ţin de 
procurarea contorului, în cazul în care se branşează un bloc locativ sau o  casă individuală, deoarece 
în aceste cazuri cheltuielile respective  sunt suportate de operator din contul tarifului pentru furnizarea 
serviciului public de alimentare cu apă, iar la consumatorii noncasnici sunt suportate de aceşti 
consumatori; 
    CTSAb(r) – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor 
necesare la conectarea branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de 
alimentare cu apă (de canalizare), inclusiv costul combustibilului utilizat; 
    CPSAb(r) – cheltuielile  operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de 
branşare (racordare) a instalaţiilor interne ale consumatorului de tipul „y” la reţeaua publică de 
alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării conectării branşamentului de apă 
(racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La determinarea 
cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de 
consum, unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de conectare a 
branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de 
canalizare, timpul instalării robinetului şi armaturilor necesare, timpul necesar întocmirii procesului-
verbal de dare în exploatare a contorului. La furnizarea acestui tip de serviciu auxiliar, în cheltuielile 
cu personalul nu se includ cheltuielile ce ţin de efectuarea lucrării de instalare a contorului la 
consumatorii din casele individuale şi la blocurile locative, deoarece  aceste lucrări se efectuează de 
operator şi sunt incluse în tariful de furnizare  a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît branşarea instalaţiilor interne 
de apă, cît şi racordarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării personalului 
operatorului la locul de consum se ia în consideraţie numai la determinarea cheltuielilor cu personalul 
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pentru realizarea conectării branşamentului de apă, prin aplicarea unui coeficient de reducere 
determinat în baza cheltuielilor necesare și justificate. 

13. Tarifele pentru reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de
apă  (de canalizare) ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza 
încălcări de către consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale se determină 
conform formulei: 

    unde: 
    CMSAri – sunt cheltuielile materiale utilizate la reconectarea instalaţiilor interne de apă (de 
canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) şi anume costul sigiliului  şi altor 
materiale necesare utilizate la efectuarea lucrărilor de deconectare şi reconectare  la reţeaua publică 
de alimentare cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă (de canalizare).  
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît reconectarea  instalaţiilor 
interne de apă, cît şi reconectarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci costul combustibilului se 
include numai în tariful pentru reconectarea instalaţiilor interne de apă; 
    CTSAri – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor 
necesare la reconectarea branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de 
alimentare cu apă (de canalizare), inclusiv costul combustibilului utilizat; 
    CPSAri – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în furnizarea serviciului de 
reconectare a instalaţiilor interne de apă ale consumatorului de tipul „y” la reţelele publice de 
alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării reconectării instalaţiilor interne de apă 
(de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La determinarea cheltuielilor 
cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum şi 
de la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de 
deconectare, de reconectare a branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de 
alimentare cu apă şi de canalizare, timpul necesar întocmirii actului de reconectare şi procesului-
verbal de dare în exploatare a contorului.  
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atât reconectarea instalaţiilor 
interne de apă, cât şi reconectarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării 
personalului operatorului la locul de consum şi de la locul de consum se ia în consideraţie numai la 
determinarea cheltuielilor cu personalul pentru reconectarea  instalaţiilor interne de apă, prin 
aplicarea unui coeficient de reducere determinat în baza cheltuielilor necesare și justificate. 

14. Tarifele pentru deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a
instalaţiilor interne de apă (de canalizare), la solicitarea  consumatorului, se determină conform 
formulei: 

    unde: 
    CMSAd – sunt cheltuielile materiale utilizate la deconectarea instalaţiilor interne de apă (de 
canalizare) de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) necesare efectuării lucrărilor de 
deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă 
(de canalizare);  
    CTSAd – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor 
necesare la deconectarea instalațiilor interne de apă (de canalizare) de la rețeaua publică de alimentare 
cu apă (de canalizare) la solicitarea consumatorului, inclusiv costul combustibilului utilizat; 
    CPSAd – cheltuielile  operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în  furnizarea serviciului de 
deconectare a instalaţiilor interne de apă (de canalizare) ale consumatorului de tipul „y” de la reţeaua 
publică de alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării deconectării instalaţiilor 
interne de apă (de canalizare) de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La 
determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului 
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operatorului la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării 
lucrărilor de deconectare, timpul întocmirii actului de deconectare.  
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît deconectarea instalaţiilor 
interne de apă, cît şi deconectarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării 
personalului operatorului la locul de consum se ia în consideraţie numai la determinarea cheltuielilor 
cu personalul pentru realizarea deconectării instalaţiilor interne de apă, prin aplicarea unui coeficient 
de reducere determinat în baza cheltuielilor necesare și justificate. 

15. Tarifele pentru reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a
instalaţiilor interne de apă  (de canalizare) ale consumatorului, care anterior au fost deconectate la 
solicitarea consumatorului se determină conform formulei: 

    unde: 
    CMSArs – sunt cheltuielile materiale utilizate la reconectarea instalaţiilor interne de apă (de 
canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) şi anume costul sigiliului şi altor 
materiale necesare şi utilizate la efectuarea lucrărilor de reconectare la reţeaua publică de alimentare 
cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă (de canalizare);  
    CTSArs – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor 
necesare la reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalațiilor interne 
de apă (de canalizare) la rețeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), care anterior au fost 
deconectate la solicitarea consumatorului, inclusiv costul combustibilului utilizat; 
    CPSArs – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de 
reconectare a instalaţiilor interne de apă (de canalizare) ale consumatorului la reţelele publice de 
alimentare cu apă (de canalizare). La determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie 
timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul 
auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de reconectare a branşamentului de apă (racordului de canalizare) 
la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), timpul aplicării sigiliilor la contor, timpul 
necesar întocmirii actului de reconectare şi procesului-verbal de dare în exploatare a contorului.  

16. Tarifele pentru instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului se determină
conform formulei: 

    unde: 
    CMSAis – include cheltuielile materiale utilizate la instalarea şi sigilarea contorului, inclusiv costul 
sigiliului și întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a contorului;  
    CTSAis – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor 
necesare la instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, inclusiv costul 
combustibilului utilizat; 
    CPSAis – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea  serviciului de 
instalare şi sigilare a contorului determinate reieşind din durata de timp aferentă deplasării 
personalului operatorului la locul de consum, efectuării lucrărilor de instalare şi sigilare a contorului, 
întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare a contorului. 

17. Tarifele pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului se
determină conform formulei: 

    unde: 
    CMSAdrs – sunt cheltuielile materiale utilizate la demontarea şi remontarea contorului, inclusiv a 
sigiliilor, armaturii şi altor materiale necesare demontării şi remontării contorului şi întocmirea 
procesului-verbal de dare în exploatare a contorului; 
    CTSAdrs – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor 
necesare la demontarea, remontarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, inclusiv 
costul combustibilului utilizat; 
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    CPSAdrs – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de 
demontare, remontare şi sigilare a contorului determinate reieşind din durata de timp aferentă 
deplasării personalului operatorului de două ori la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de 
demontare, de remontare şi sigilare a contorului, întocmirii proceselor- verbale de demontare şi dare 
în exploatare a contorului. 
    Tarifele pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului se 
aplică şi în cazul în care consumatorul a solicitat efectuarea verificării metrologice de expertiză şi în 
rezultatul verificării se constată că contorul corespunde normelor. 

18. Tarifele pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea  şi sigilarea
contoarelor  în cazul cînd acestea au fost deteriorate din vina consumatorilor se determină conform 
formulei: 

    unde: 
    CMSAdrvr – sunt cheltuielile materiale utilizate la demontarea, reparaţia, remontarea şi sigilarea 
contorului şi anume costul sigiliului şi a altor materiale şi piese de schimb necesare pentru 
demontarea, reparaţia, remontarea şi sigilarea contorului, întocmirea actului de demontare a 
contorului deteriorat şi a procesului-verbal de dare în exploatare a contorului după remontare. În 
cheltuielile materiale se includ şi cheltuielile ce ţin de verificarea metrologică a contorului, după ce a 
fost reparat;  
    CTSAdrvr – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor 
necesare la demontarea, reparația, remontarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, 
inclusiv costul combustibilului utilizat; 
    CPSAdrvr  – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de 
demontare, reparaţie, verificare metrologică, remontare şi sigilare a contorului deteriorat din vina 
consumatorului reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului operatorului la locul de 
consum şi de la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de demontare, de reparaţie, de remontare 
şi de sigilare a contorului, timpul întocmirii actului de demontare a contorului şi timpul întocmirii 
procesului-verbal de dare în exploatare  a contorului. 
    În situaţia în care tariful pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea şi 
sigilarea contorului, când acesta a fost deteriorat din vina consumatorului este mai mare decât tariful 
pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui contor nou, în 
cazul când contorul deteriorat nu poate fi reparat, atunci operatorul va aplica tariful pentru demontarea 
contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui contor nou în toate situaţiile de 
deteriorare a contorului de către consumator.  

19. Tarifele pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea
unui  contor nou, în cazul când contorul deteriorat nu poate fi reparat se determină conform formulei: 

    unde: 
    CMSAdcn – sunt cheltuielile materiale utilizate la montarea contorului nou şi anume costul 
contorului nou, costul sigiliului şi a altor materiale necesare pentru montarea, sigilarea contorului 
nou, întocmirea actului de demontare a contorului deteriorat şi a procesului-verbal de dare în 
exploatare a contorului nou; 
    CTSAdcn – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport necesare la demontarea 
contorului deteriorat și instalarea unui contor nou, inclusiv costul combustibilului utilizat; 
    CPSAdcn – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea  serviciului de 
demontare a contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui contor nou, în cazul când 
contorul deteriorat nu poate fi reparat, se determină reieşind din durata de timp aferentă deplasării 
personalului operatorului la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de demontare a contorului 
deteriorat, timpul întocmirii actului de demontare a contorului deteriorat, timpul efectuării lucrărilor 
de montare a contorului nou şi sigilării acestuia şi timpul întocmirii procesului-verbal de dare în 
exploatare  a contorului. 
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20. Tarifele pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către
consumator a sigiliului aplicat de operator se determină conform formulei: 

    unde: 
    CMSAs – sunt cheltuielile materiale utilizate la sigilarea contorului şi anume costul sigiliului 
aplicat de operator şi a altor materiale necesare pentru sigilarea contorului şi întocmirea actului 
respectiv; 
    CTSAs – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport necesare la sigilarea contorului, 
inclusiv costul combustibilului utilizat; 
    CPSAs – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea  serviciului de 
sigilare a contorului, determinate reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului 
operatorului  la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de şi sigilare a contorului, întocmirii 
procesului-verbal de dare în exploatare a contorului.  

21. Tarifele pentru  eliberare consumatorului, la solicitare, a copiilor de pe acte şi de pe proiect,
prezentate de către consumator operatorului şi păstrate în  arhiva operatorului, se determină conform 
următoarei formule: 

    unde: 
    TSAec – tariful pentru eliberare, la solicitarea consumatorului, a copiilor de pe acte şi de pe proiect 
din arhiva operatorului, aferente acestui consumator; 
    NFec – numărul total de foi format A4 necesar de a fi copiate de operator pentru a fi eliberate 
consumatorului. 

– tariful standard pentru furnizarea serviciului de eliberare din arhiva operatorului a
copiilor solicitate de pe acte şi de pe proiect, prezentate de către consumator operatorului şi păstrate 
în arhiva operatorului, corespunzător eliberării copiei a 1 foi format A4, care se determină în baza 
formulei: 

    unde: 
– sunt cheltuielile materiale utilizate la eliberarea copiei a 1 foi format A4 standard şi

anume costul 1 foi de hârtie şi a tonerului utilizat la copiere; 
– cheltuielile operatorului cu personalul, necesare pentru preluarea actelor şi a proiectului

din arhivă, pentru efectuarea copiilor necesare şi eliberarea consumatorului a unei copii standard de 
pe acte şi proiect din arhiva operatorului, corespunzătoare 1 foi  format A4. 

– tariful pentru eliberarea din arhiva operatorului a copiei 1 foi format A4, suplimentar la
cea standard, care se determină în baza formulei: 

    unde: 

– sunt cheltuielile materiale utilizate la eliberarea copiei a 1 foi format A4, suplimentar
celei standard şi anume costul 1 foi de hârtie şi a tonerului utilizat la copiere; 

– cheltuielile operatorului cu personalul   pentru eliberarea   din arhiva operatorului a
copiei 1 foi de format A4, suplimentar celei standard. 

Secţiunea 4 
Determinarea cheltuielilor 

22. Cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de
transport, mașinilor și mecanismelor se determină direct pentru fiecare tip de serviciu „y” 
din  categoria „z” de serviciu auxiliar. 
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     În cheltuielile materiale se includ toate costurile materialelor, pieselor,  energiei  pentru furnizarea 
serviciului auxiliar solicitat de consumator. Cheltuielile materiale  necesare pentru furnizarea 
serviciului auxiliar se determină de operator reieşind din normele justificate de consum a materialelor, 
cantitatea necesară pentru furnizarea serviciului auxiliar, preturile de achiziţie a materialelor de către 
operator în urma  achiziţiilor efectuate în baza Regulamentului aprobat de către Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică.  

23. Cheltuielile cu personalul includ sumele pentru retribuirea  muncii personalului
nemijlocit  încadrat în procesul de furnizare consumatorului a serviciului auxiliar, 
determinate  reieşind din salariul mediu al personalului care efectuează lucrările, durata de timp 
necesară pentru realizarea de către personalul operatorului a tuturor operaţiunilor legate de furnizarea 
serviciului auxiliar respectiv, sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor 
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate din sumele de retribuire a muncii 
personalului  operatorului nemijlocit încadrat în furnizarea serviciului auxiliar.  
    La determinarea cheltuielilor cu personalul timpul deplasării personalului operatorului la locul de 
consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, se calculează reieşind din distanţa medie de 
deplasare în raza localităţii deservite de operator.  

24. Cheltuielile cu personalul se determină de operator pentru fiecare tip de serviciu „y” din
categoria „z  de servicii auxiliare. 

25. Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor se determină
reieșind din timpul în care acestea nemijlocit sunt utilizate la furnizarea tipului concret de serviciu 
auxiliar și includ cheltuielile cu amortizarea și costul combustibilului utilizat. Costul combustibilului 
utilizat la furnizarea serviciului auxiliar se calculează reieşind din distanţa medie de deplasare a 
mijloacelor de transport, în raza localităţii deservite de operator, pentru a furniza serviciul auxiliar. 
În timpul de utilizare a mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor la furnizarea serviciilor 
se include şi  timpul  deplasării acestora la consumator conform prevederilor prezentei Metodologii. 
În cazul în care pentru anumite tipuri de servicii auxiliare se vor stabili tarife standard şi tarife 
suplimentare celor standard, cheltuielile privind utilizarea transportului, mașinilor şi mecanismelor 
aferente duratei de timp necesare pentru deplasare în scopul furnizării serviciului auxiliar se vor 
include doar în tariful serviciului standard. 

Secţiunea 5 
Determinarea, aprobarea şi aplicarea 

tarifelor la serviciile auxiliare  

26. În conformitate cu prezenta Metodologie tarifele la serviciile auxiliare furnizate de operatori
se determină anual separat pentru  fiecare tip concret de serviciu „y” furnizat din categoria „z” de 
servicii auxiliare. Tarifele se determină de operatori şi, conform prevederilor din tabelele 1-4 din 
anexa la prezenta Metodologie şi se prezintă:  

1) Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Energetică - spre examinare şi avizare, a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori la 
nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş și în cazul titularilor de licențe care furnizează serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună. 

2) Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – pentru examinare şi aprobare a tarifelor
la serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în 
care consiliul local respectiv  a delegat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  dreptul 
deplin de aprobare a tarifelor și în cazul titularilor de licențe care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună. 

3) Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – pentru examinare şi aprobare a tarifelor
la serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care 
activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, 
ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de Consiliile locale și în cazul titularilor de licențe 
care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună. 
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27. În cazul când operatorii, în conformitate cu prevederile punctului 26, subpunctul 1) al prezentei
Metodologii, prezintă la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică tarifele 
pentru  serviciile auxiliare spre avizare, Agenţia va examina materialele, va pregăti şi prezenta 
operatorului şi Consiliului local avizul privind cuantumul tarifelor necesare de a fi aprobate, în termen 
de 30 de zile calendaristice, termen care poate fi prelungit, după necesitate, cu 30 zile calendaristice. 

28. Tarifele la serviciile auxiliare se aprobă pentru fiecare categorie şi fiecare tip de serviciu
auxiliar, în dependenţă de indicatorii specifici  de influenta asupra nivelului acestora. Tarifele 
la  serviciile auxiliare  nu  pot fi modificate de operatori.  

29. În tarifele pentru branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale
consumatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă /de canalizare nu se includ cheltuielile 
aferente  realizării lucrărilor de desfacere şi refacere a carosabilului şi/sau a trotuarelor. În cazul cînd 
astfel de lucrări sunt necesare de efectuat, operatorul va  adăuga, la tarifele la  serviciile auxiliare 
respective cheltuielile aferente efectuării acestor lucrări, determinate pe bază de deviz de cheltuieli, 
semnat de consumator şi operator. 

30. Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de consiliile locale se publică în mass-media locală.
Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică se 
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

31. Operatorii sunt obligaţi să  publice tarifele la serviciile auxiliare la sediile lor şi să le plaseze  pe
paginile lor web oficiale. 
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Anexă 
                                                                                    la Metodologia privind aprobarea şi aplicarea 

tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 
de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă 

şi de canalizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
de administrație al ANRE nr. 270/2015 din 16 decembrie 2015 

Tabelul 1. Calculul tarifului  pentru furnizarea serviciului auxiliar 
_______________________________________________ 

se indică tipul concret  de serviciu şi categoria  de serviciu auxiliar 

Indicatori Unitate de 
măsură 

Valoarea 
indicatorilor 

Cheltuielile materiale nemijlocit utilizate la furnizarea serviciului 
(CMSA) 
Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor 
şi mecanismelor (CTSA) 
Cheltuielile  cu personalul nemijlocit  (CPSA) 
Cheltuielile de distribuire şi administrative (CDA) 
Rentabilitatea (RN) 

Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar 

Tabelul 2. Determinarea cheltuielilor materiale (CMSA) 
_______________________________________________  

se indică tipul concret de serviciu şi categoria serviciului auxiliar 

Denumirea materialelor nemijlocit utilizate la 
furnizarea serviciului auxiliar 

Unitatea 
de măsură 

Cantitatea Preţul, 
lei 

Suma, 
lei 

Total cheltuieli materiale x x x 
La  acest  Tabel se anexează  materialele necesare ce justifică necesitatea, cantitatea şi preţul materialelor utilizate, 
inclusiv după necesitate actele normative. 
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Tabelul 3. Determinarea cheltuielilor privind utilizarea mijloacelor de transport, 
mașinilor şi mecanismelor (CTSA) 

____________________________________________________ 
se indică tipul concret de serviciu furnizat şi categoria serviciului auxiliar 

Denumirea 
mijloacelor de 

transport, mașinilor 
şi mecanismelor 

utilizate 

Durata de 
utilizare, 

ore 

Amortizarea, 
lei 

Costul 
combustibilului 

utilizat la 
deplasare, lei 

Cheltuielile 
privind utilizarea 

mijloacelor de 
transport, 

mașinilor şi 
mecanismelor, lei 

Total cheltuieli 
privind utilizarea 
mijloacelor de 
transport, mașinilor 
şi mecanismelor  

x 

La Tabel se anexează materialele şi argumentările ce justifică necesitatea utilizării mijloacelor de 
transport, mașinilor şi mecanismelor, durata de utilizare şi costul unitar de utilizare a acestora. 
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Tabelul 4.  Determinarea cheltuielilor cu personalul (CPSA) 
___________________________________ 

se indică tipul concret al serviciului  şi categoria  de serviciu auxiliar    

Operaţiunile 
desfășurate  Funcţia 

Categoria 
de 

calificare 

Coeficient 
tarifar 

Salariu 
tarifar 

lunar, lei 

Salari
ul  

tarifar,  
lei/ora 

Norma 
de 

timp, 
om/ore 

Total 
retribuirea 
muncii, lei 

Contribuții 
de 

asigurări 
sociale de 

stat 
obligatorii 

Prime de 
asigurare 

obligatorie 
de 

asistență 
medicală  

Total 
cheltuieli 

cu 
personalul 

 Total 
cheltuieli cu 
personalul 

x x x x 

  La acest Tabel se anexează materialele şi argumentările ce justifică numărul personalului 
nemijlocit încadrat în furnizarea serviciului, gradul de calificare a personalului, durata de timp 
necesară pentru furnizarea serviciului, nivelul salariului şi alte plăti obligatorii, inclusiv actele 
normative justificative.  
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HANRE270/2015  Внутренний номер:  363699 

Республика Молдова 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 270 
от  16.12.2015 

об  утверждении Методологии утверждения и 
 применения тарифов на дополнительные услуги, 
 предоставляемые операторами публичной услуги 

 водоснабжения и канализации потребителям 

Опубликован : 11.03.2016 в Monitorul Oficial Nr. 55-58     статья № : 385 

 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 
Министерство юстиции  
№ 1102 от 23 февраля 2016 г. 
Министр юстиции 
Владимир ЧЕБОТАРЬ ________ 

В целях регламентирования юридических отношений между операторами, 
поставляющими публичную услугу водоснабжения и канализации, и потребителями, на 
основании положений ст.7 ч.(2) п.e) и ст.35, ч.(14) и (15) Закона о публичной услуге 
водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2014, № 60-65, ст.123) административный совет Национального агентства по 
регулированию в энергетике  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Методологию утверждения и применения тарифов на дополнительные

услуги, предоставляемые операторами публичной услуги водоснабжения и канализации 
потребителям (прилагается). 

2. Контроль применения утвержденной методологии обладателями лицензий в области
публичной услуги водоснабжения и канализации возложить на подразделения Национального 
агентства по регулированию в энергетике. 

ДИРЕКТОР Серджиу ЧОБАНУ 
ДИРЕКТОР Юрие ОНИКА 
ДИРЕКТОР Октавиан ЛУНГУ 
ДИРЕКТОР Генадие ПЫРЦУ  

№ 270/2015. Кишинэу, 16 декабря 2015 г. 
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Приложение 
к Постановлению 

Административного совета НАРЭ 
№ 270/2015 от 16 декабря 2015 г. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
утверждения и применения тарифов на дополнительные  
услуги, предоставляемые операторами публичной услуги 

водоснабжения и канализации потребителям 

Часть 1 
Общие положения 

1. Методология утверждения и применения тарифов на дополнительные услуги,
предоставляемые операторами публичной услуги водоснабжения и канализации 
потребителям (далее – Методология), имеет целью установление порядка определения, 
утверждения и применения тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые 
потребителям операторами, предоставляющими публичную услугу водоснабжения и 
канализации. 

2. Настоящая Методология устанавливает:
a) дополнительные услуги, предоставляемые потребителям оператором по

регулируемым тарифам; 
b) состав и порядок определения расходов, включенных в расчет тарифов на

дополнительные услуги; 
c) принципы, порядок определения, утверждения и применения тарифов на

дополнительные услуги. 
3. Настоящая Методология основана на следующих принципах регулирования:
a) оплата потребителями только необходимых и оправданных расходов на

предоставление оператором запрошенных потребителями дополнительных услуг; 
b) покрытие необходимых и оправданных расходов операторов на предоставление

дополнительных услуг; 
c) осуществление оператором эффективной деятельности, позволяющей предоставлять

потребителям качественные дополнительные услуги; 
d) обеспечение прозрачности в процессе регулирования тарифов на дополнительные

услуги. 

Часть 2 
Описание регулируемых тарифов на  

предоставление дополнительных услуг 

4. Тариф на предоставление дополнительной услуги представляет собой сумму
необходимых и оправданных расходов, понесенных оператором для выполнения всех 
операций, связанных с предоставлением дополнительной услуги, выездом персонала 
оператора на место предоставления дополнительной услуги, использованием в процессе 
предоставления дополнительной услуги необходимых материалов, транспортных средств, 
машин и механизмов, выполнением персоналом оператора необходимых работ по 
предоставлению дополнительной услуги и составлением по случаю акта предоставления 
запрошенной потребителем дополнительной услуги.  

5. Настоящая Методология предусматривает регулирование тарифов на дополнительные
услуги, оказываемые потребителям только оператором, предоставляющим публичную услугу 
водоснабжения и канализации, к публичным сетям которого подключены внутренние 
установки водоснабжения и канализации потребителя.  
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6. Оператор предоставляет потребителям следующие категории дополнительных услуг:
1) установка водомеров в квартирах многоквартирных жилых домов;
2) подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети

водоснабжения; 
3) присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной

канализационной сети; 
4) подключение к публичной сети водоснабжения в случае обеспечения потребителями

выполнения водопроводных вводов; 
5) присоединение к публичной канализационной сети в случае обеспечения

потребителями выполнения канализационных выпусков; 
6) повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок

водоснабжения потребителя, отключенных ранее оператором из-за нарушений потребителем 
норм эксплуатации и/или условий договора; 

7) повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних
канализационных установок потребителей, отключенных ранее оператором из-за нарушений 
потребителями норм эксплуатации и/или условий договора; 

8) отключение от публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения
по требованию потребителя, за исключением случаев расторжения договора о предоставлении 
публичной услуги водоснабжения; 

9) отключение от публичной канализационной сети внутренних канализационных
установок по требованию потребителя, за исключением случаев расторжения договора о 
предоставлении публичной услуги канализации; 

10) повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок
водоснабжения, отключенных ранее по запросу потребителя; 

11) повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних
канализационных установок, отключенных ранее по запросу потребителя; 

12) установка и опломбирование водомера по запросу потребителя;
13) демонтаж, повторная установка и опломбирование водомера по запросу потребителя;
14) демонтаж, экспертная метрологическая проверка, повторная установка и

опломбирование водомера в случае, когда потребитель обратился за проведением экспертной 
метрологической проверки, но в результате проверки установлено, что водомер соответствует 
нормам; 

15) демонтаж, ремонт, метрологическая проверка, повторная установка и
опломбирование водомера в случае его повреждения по вине потребителя; 

16) демонтаж водомера, поврежденного по вине потребителя, и установка другого
водомера в случае невозможности ремонта поврежденного водомера; 

17) опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем
поставленной оператором пломбы; 

18) выдача по запросу потребителя из архива оператора копий актов и проекта,
представленных потребителем оператору. 

7. Согласно настоящей Методологии определяются, утверждаются и применяются
следующие тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые операторами потребителям: 

1) отдельные тарифы на установку водомеров в квартирах многоквартирных жилых
домов; 

2) тарифы на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к
публичной сети водоснабжения; 

3) тарифы на присоединение внутренних канализационных установок потребителей к
публичной канализационной сети; 

4) тарифы на подключение к публичной сети водоснабжения в случае обеспечения
потребителями выполнения водопроводных вводов; 

5) тарифы на присоединение к публичной канализационной сети в случае обеспечения
потребителями выполнения канализационных выпусков; 
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6) тарифы на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних
установок водоснабжения потребителя, отключенных ранее оператором из-за нарушений 
потребителем норм эксплуатации и/или условий договора; 

7) тарифы на повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних
канализационных установок потребителей, отключенных ранее оператором из-за нарушений 
потребителями норм эксплуатации и/или условий договора; 

8) тарифы на отключение от публичной сети водоснабжения внутренних установок
водоснабжения по запросу потребителя, за исключением случаев расторжения договоров о 
предоставлении публичной услуги водоснабжения; 

9) тарифы на отключение от публичной канализационной сети внутренних
канализационных установок по запросу потребителя, за исключением случаев расторжения 
договоров о предоставлении публичной услуги канализации; 

10) тарифы на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних
установок водоснабжения, отключенных ранее по запросу потребителя; 

11) тарифы на повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних
канализационных установок, отключенных ранее по запросу потребителя; 

12) тарифы на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя;
13) тарифы на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу

потребителя; 
14) тарифы на демонтаж, экспертную метрологическую проверку, повторную установку

и опломбирование водомера в случае обращения потребителя за проведением экспертной 
метрологической проверки, но в результате проверки установлено, что водомер соответствует 
нормам; 

15) тарифы на демонтаж, ремонт, метрологическую проверку, повторную установку и
опломбирование водомера в случае его повреждения по вине потребителя; 

16) тарифы на демонтаж водомера, поврежденного по вине потребителя, и установку
другого водомера в случае невозможности ремонта поврежденного водомера; 

17) тарифы на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения
потребителем поставленной оператором пломбы; 

18) тарифы на выдачу по запросу потребителя из архива оператора копий актов и
проекта, представленных потребителем оператору. 

Часть 3 
Определение тарифов на дополнительные услуги 

8. Настоящая Методология предусматривает определение тарифов на дополнительные
услуги, предоставляемые оператором, по следующей общей формуле: 

где: 

– тариф на предоставление конкретного вида услуги «y» категории «z»
предоставляемых оператором дополнительных услуг; 

– материальные расходы, непосредственно понесенные оператором при
предоставлении услуги вида «y» категории «z» дополнительных услуг; 

– расходы на использование транспортных средств, машин и механизмов,
необходимых для предоставления услуги вида «y» категории «z» дополнительных услуг; 

– расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в
предоставлении услуги вида «y» категории «z» дополнительных услуг; 
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ICDA – индекс расходов на реализацию и административных расходов оператора при 
предоставлении услуги вида «y» категории «z» дополнительных услуг, которые 
устанавливаются в размере 14.5 % на все предоставляемые дополнительные услуги; 

RN – рентабельность оператора от предоставления дополнительной услуги, которая 
устанавливается на уровне 5% расходов оператора, понесенных при предоставлении 
соответствующей дополнительной услуги;  

y – конкретный вид дополнительной услуги, предоставляемой оператором потребителю. 
Конкретные виды услуг «y» из каждой категории дополнительных услуг «z» определяются 
операторами на основе специфических показателей влияния на расходы и, соответственно, на 
тарифы на дополнительные услуги. 

К этим специфическим показателям относятся: количество установленных водомеров; 
длина водопроводного ввода/канализационного выпуска; материал водопроводного 
ввода/канализационного выпуска (сталь, пластик и т.д.); диаметр водопроводного 
ввода/канализационного выпуска; методы отключения/повторного подключения внутренних 
установок водоснабжения/канализации потребителя от/к публичным сетям 
водоснабжения/канализации (через запорный вентиль или физическое отключение от сети); 
среднее расстояние перемещения в радиусе обслуживаемого оператором населенного пункта 
и т.д.; 

z – категория регулируемых дополнительных услуг. Категории предоставляемых 
потребителям дополнительных услуг указаны в пункте 6 настоящей Методологии. 

9. Тарифы на дополнительные услуги рассчитываются как среднегодовые тарифы на
каждую категорию предоставляемых дополнительных услуг, дифференцированные в 
зависимости от вида данных услуг. В то же время при предоставлении некоторых видов услуг 
с широким спектром специфических показателей, влияющих на расходы и тарифы, настоящая 
Методология предусматривает определение, утверждение и применение стандартных тарифов 
на предоставление дополнительной услуги, основанных на конкретной единице 
специфического показателя существенного влияния, и дополнительного тарифа к 
стандартному тарифу. Такие тарифы применяются в случае отдельных тарифов на установку 
водомеров в квартирах многоквартирных жилых домов, в случае тарифов на подключение 
внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети водоснабжения, 
тарифов на присоединение внутренних канализационных установок потребителя к публичной 
канализационной сети и тарифов на выдачу из архива оператора копий актов и проекта, 
представленных потребителем оператору и запрошенных потребителем.  

10. Отдельные тарифы на установку водомеров в квартирах многоквартирных жилых
домов определяются по следующей формуле: 

где: 

– отдельный тариф на установку в квартире «N» водомеров;
– отдельный стандартный тариф на установку в квартире лишь одного водомера,

который определяется по формуле: 

где: 
включает материальные расходы, понесенные при установке первого водомера: 

стоимость водомера, запорного вентиля, фильтра, обратного клапана, пломб, арматуры и 
других необходимых материалов для установки водомера в квартире, и составлении акта 
сдачи в эксплуатацию водомеров;  
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– расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и
механизмов при установке первого водомера, в том числе стоимость израсходованного 
горючего; 

– расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в
предоставлении услуги по установке в квартире водомера, определяемые исходя из 
продолжительности времени на выезд персонала оператора к потребителю, проведение работ 
по установке и опломбированию водомера, составление актов сдачи в эксплуатацию 
водомеров в квартире; 

N – количество водомеров, которые необходимо установить в квартире. 
– отдельный тариф на установку в квартире дополнительного водомера, который

определяется по формуле: 

где: 

включает стоимость материалов, использованных при установке 
дополнительного водомера: стоимость водомера, запорного вентиля, фильтра, обратного 
клапана, пломб, арматуры и других необходимых материалов для установки водомера в 
квартире; 

– расходы оператора на персонал, необходимые для установки в квартире
дополнительного водомера к стандартному. При определении данных расходов включаются в 
расчет только расходы на персонал, непосредственно связанные с установкой 
дополнительного водомера к стандартному. При определении данных расходов не 
учитываются время на выезд персонала оператора на место потребления и время, необходимое 
для составления акта сдачи в эксплуатацию водомера, так как они учитываются при 
определении расходов на стандартный вариант. 

11. Тарифы на подключение (присоединение) внутренних установок водоснабжения
(канализации) потребителя к публичным сетям водоснабжения (канализации) определяются 
по следующей формуле: 

 где: 

– тариф на подключение (присоединение) внутренних установок водоснабжения
(канализации) потребителя к публичной сети водоснабжения (канализации), в зависимости от 
вида предоставляемой услуги «y», определяемый исходя из специфических показателей 
влияния: категории потребителя, длины водопроводного ввода/канализационного выпуска, 
вида материала водопроводного ввода/канализационного выпуска, диаметра водопроводного 
ввода и т.д.; 

L – длина водопроводного ввода (канализационного выпуска), м; 

– тариф на выполнение стандартного водопроводного ввода (канализационного
выпуска), определенный для вида «y» услуги, связанной с выполнением стандартного 
водопроводного ввода (канализационного выпуска), соответствующего длине 5 м. Этот тариф 
определяется по формуле: 

 где: 
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включает материальные расходы, понесенные при установке стандартного 
водопроводного ввода (канализационного выпуска): стоимость необходимых труб для 
выполнения водопроводного ввода/канализационного выпуска, стоимость запорного вентиля, 
фильтра, обратного клапана, арматуры, пломб, других необходимых материалов для 
выполнения земляных работ и осуществления водопроводного ввода (канализационного 
выпуска) и их подключения (присоединения) к сети. При предоставлении данного вида 
дополнительной услуги в материальные расходы не включаются расходы на приобретение 
водомера в случае подключения многоквартирного жилого дома или частного дома, так как в 
данных случаях соответствующие расходы несет оператор за счет тарифа на предоставление 
публичной услуги водоснабжения, а у небытовых потребителей они оплачиваются данными 
потребителями; 

– расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и
механизмов при установке стандартного водопроводного ввода (канализационного выпуска), 
в том числе стоимость израсходованного горючего; 

– расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в
предоставлении услуги по подключению (присоединению) внутренних установок 
потребителя вида «y» к публичным сетям водоснабжения (канализации), соответствующие 
выполнению водопроводного ввода (канализационного выпуска) длиною 5 м, стандартного 
варианта. При определении расходов на персонал учитываются время на выезд оператора на 
место потребления, где должна быть предоставлена дополнительная услуга, время на 
проведение земляных работ, время на выполнение водопроводного ввода (канализационного 
выпуска) и его подключение к публичным сетям водоснабжения (канализации), время на 
установку запорного вентиля, фильтра, обратного клапана и необходимой арматуры, время на 
установку и опломбирование водомера у небытовых потребителей, время на составление акта 
сдачи в эксплуатацию ввода (выпуска). При предоставлении данного вида дополнительной 
услуги в расходы на персонал не включаются расходы на выполнение работы по установке 
водомера у бытовых потребителей частных домов и у многоквартирных жилых домов, так как 
эти работы проводятся оператором и включаются в тариф на предоставление публичной 
услуги водоснабжения.  

В случае осуществления персоналом оператора в тот же день как подключения 
внутренних установок водоснабжения, так и присоединения внутренних канализационных 
установок время на выезд персонала оператора на место потребления учитывается только при 
определении расходов на персонал для выполнения стандартного водопроводного ввода. 

– тариф на услугу по подключению (присоединению) вида «y»,
соответствующую выполнению 1 м водопроводного ввода (канализационного выпуска), 
дополнительно к стандартному, который определяется по формуле: 

где: 

включает материальные расходы, понесенные при установке 1 м 
водопроводного ввода (канализационного выпуска), дополнительно к стандартному 
водопроводному вводу (канализационному выпуску). Материальные расходы, понесенные 
при установке 1 м водопроводного ввода (канализационного выпуска), составляют стоимость 
1 м трубы, необходимой для выполнения 1 м водопроводного ввода (канализационного 
выпуска), и стоимость других использованных материалов. Остальные материальные расходы 
включаются в тариф на предоставление стандартной услуги по подключению 
(присоединению); 
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– расходы оператора на персонал, необходимые для выполнения 1 м
водопроводного ввода (канализационного выпуска), дополнительно к стандартному, 
составляют расходы на персонал, необходимые для установки 1 м водопроводного ввода 
(канализационного выпуска). Остальные расходы на персонал включаются в тариф на 
предоставление стандартной услуги по подключению (присоединению). 

12. Тарифы на подключение (присоединение) к публичной сети водоснабжения,
канализации внутренних установок водоснабжения/канализации, в случае обеспечения 
потребителями выполнения водопроводных вводов, канализационных выпусков, 
определяются по формуле: 

где: 
CMSAb(r) – материальные расходы, понесенные при подключении водопроводного ввода 

(канализационного выпуска) к публичной сети водоснабжения (канализации), а именно, 
стоимость вентиля, пломбы, арматуры и других необходимых материалов для проведения 
работ по подключению водопроводного ввода (канализационного выпуска) к публичной сети 
водоснабжения (канализации). При предоставлении данного вида дополнительной услуги в 
материальные расходы не включаются расходы на приобретение водомера, в случае 
подключения многоквартирного жилого дома или частного дома, так как соответствующие 
расходы оплачиваются оператором за счет тарифа на предоставление публичной услуги 
водоснабжения, а у небытовых потребителей они оплачиваются этими потребителями; 

CTSAb(r) – расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и 
механизмов при подключении водопроводного ввода (канализационного выпуска) к 
публичной сети водоснабжения (канализации), в том числе стоимость израсходованного 
горючего; 

CPSAb(r) – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по подключению (присоединению) внутренних установок 
потребителя вида «y» к публичной сети водоснабжения (канализации), соответствующей 
подключению водопроводного ввода (канализационного выпуска) к публичной сети 
водоснабжения (канализации). При определении расходов на персонал учитываются время на 
выезд персонала оператора на место потребления, где должна быть предоставлена 
дополнительная услуга, время на проведение работ по подключению водопроводного ввода 
(канализационного выпуска) к публичной сети водоснабжения и канализации, время на 
установку вентиля и необходимых арматур, время, необходимое для составления акта сдачи в 
эксплуатацию водомера. При предоставлении данного вида дополнительной услуги в расходы 
на персонал не включаются расходы, связанные с проведением работ по установке водомера 
у многоквартирных жилых домов и потребителей из частных домов, так как эти работы 
выполняются оператором и включаются в тариф на предоставление услуг водоснабжения и 
канализации. 

В случае выполнения персоналом оператора в тот же день как подключения внутренних 
установок водоснабжения, так и присоединения внутренних канализационных установок 
время на выезд персонала оператора на место потребления учитывается только при 
определении расходов на персонал для выполнения подключения водопроводного ввода, 
путем применения снижающего коэффициента, определяемого на основе необходимых и 
оправданных расходов. 

13. Тарифы на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних
установок водоснабжения (канализации) потребителя, ранее отключенных оператором из-за 
нарушений потребителем норм эксплуатации и/или условий договоров, определяются по 
формуле: 
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где: 
CMSAri – материальные расходы, понесенные при повторном подключении внутренних 

установок водоснабжения (канализации) к публичной сети водоснабжения (канализации), а 
именно, стоимость пломбы и других необходимых материалов, использованных при 
проведении работ по отключению и повторному подключению к публичной сети 
водоснабжения (канализации) внутренних установок водоснабжения (канализации).  

В случае выполнения персоналом оператора в тот же день как повторного подключения 
внутренних установок водоснабжения, так и повторного подключения внутренних 
канализационных установок стоимость горючего включается только в тариф на повторное 
подключение внутренних установок водоснабжения; 

CTSAri – расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и 
механизмов при повторном подключении водопроводного ввода (канализационного выпуска) 
к публичной сети водоснабжения (канализации), в том числе стоимость израсходованного 
горючего; 

CPSAri – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по повторному подключению внутренних установок водоснабжения 
потребителя вида «y» к публичным сетям водоснабжения (канализации), соответствующей 
выполнению повторного подключения внутренних установок водоснабжения (канализации) к 
публичной сети водоснабжения (канализации). При определении расходов на персонал 
учитывается время на выезд персонала оператора на место потребления и с места потребления, 
где должна быть предоставлена дополнительная услуга, время на проведение работ по 
отключению, повторному подключению водопроводного ввода (канализационного выпуска) 
к публичной сети водоснабжения и канализации, время, необходимое для составления акта 
повторного подключения и акта сдачи в эксплуатацию водомера.  

В случае выполнения персоналом оператора в тот же день как повторного подключения 
внутренних установок водоснабжения, так и повторного подключения внутренних 
канализационных установок время на выезд персонала оператора на место потребления и с 
места потребления учитывается только при определении расходов на персонал для повторного 
подключения внутренних установок водоснабжения, путем применения снижающего 
коэффициента, определяемого на основе необходимых и оправданных расходов. 

14. Тарифы на отключение от публичной сети водоснабжения (канализации) внутренних
установок водоснабжения (канализации), по запросу потребителя, определяются по формуле: 

где: 
CMSAd – материальные расходы, понесенные при отключении внутренних установок 

водоснабжения (канализации) от публичной сети водоснабжения (канализации), необходимые 
для проведения работ по отключению от публичной сети водоснабжения (канализации) 
внутренних установок водоснабжения (канализации);  

CTSAd – расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и 
механизмов при отключении внутренних установок водоснабжения (канализации) от 
публичной сети водоснабжения (канализации) по требованию потребителя, в том числе 
стоимость израсходованного горючего; 

CPSAd – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по подключению внутренних установок водоснабжения (канализации) 
потребителя вида «y» от публичной сети водоснабжения (канализации), соответствующие 
выполнению отключения внутренних установок водоснабжения (канализации) от публичной 
сети водоснабжения (канализации). При определении расходов на персонал учитывается 
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время на выезд персонала оператора на место потребления, где должна быть предоставлена 
дополнительная услуга, время выполнения работ по отключению, время на составление акта 
отключения.  

В случае выполнения персоналом оператора в тот же день как отключения внутренних 
установок водоснабжения, так и отключения внутренних канализационных установок время 
на выезд персонала оператора на место потребления учитывается только при определении 
расходов на персонал для выполнения отключения внутренних установок водоснабжения, 
путем применения снижающего коэффициента, определяемого на основе необходимых и 
оправданных расходов. 

15. Тарифы на повторное подключение к публичной сети водоснабжения (канализации)
внутренних установок водоснабжения (канализации) потребителя, отключенных ранее по 
запросу потребителя, определяются по формуле: 

где: 
CMSArs – материальные расходы, понесенные при повторном подключении внутренних 

установок водоснабжения (канализации) к публичной сети водоснабжения (канализации), а 
именно стоимость пломбы и других материалов, необходимых и использованных при 
проведении работ по повторному подключению к публичной сети водоснабжения 
(канализации) внутренних установок водоснабжения (канализации);  

CTSArs – расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и 
механизмов при повторном подключении к публичной сети водоснабжения (канализации) 
внутренних установок водоснабжения (канализации), отключенных ранее по запросу 
потребителя, в том числе стоимость израсходованного горючего; 

CPSArs – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по повторному подключению внутренних установок водоснабжения 
(канализации) потребителя к публичным сетям водоснабжения (канализации). При 
определении расходов на персонал учитывается время на выезд персонала оператора на место 
потребления, где должна быть предоставлена дополнительная услуга, время выполнения 
работ по повторному подключению водопроводного ввода (канализационного выпуска) к 
публичной сети водоснабжения (канализации), время наложения пломб на водомер, время, 
необходимое для составления акта повторного подключения и акта сдачи в эксплуатацию 
водомера.  

16. Тарифы на установку и опломбирование водомера, по запросу потребителя
определяются по формуле: 

где: 
CMSAis – включает материальные расходы, понесенные при установке и 

опломбировании водомера, в том числе стоимость пломбы и составление акта сдачи в 
эксплуатацию водомера;  

CTSAis – расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и 
механизмов при установке и опломбировании водомера, по требованию потребителя, в том 
числе стоимость израсходованного горючего; 

CPSAis – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по установке и опломбированию водомера, определяемые исходя из 
продолжительности времени на выезд персонала оператора на место потребления, на 
проведение работ по установке и опломбированию водомера, на составление акта сдачи в 
эксплуатацию водомера. 
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17. Тарифы на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу
потребителя определяются по формуле: 

где: 
CMSAdrs – материальные расходы, понесенные при демонтаже и повторной установке 

водомера, в том числе пломб, арматуры и других материалов, необходимых для демонтажа и 
повторной установки водомера, и составление акта сдачи в эксплуатацию водомера; 

CTSAdrs – расходы на использование необходимых транспортных средств, машин и 
механизмов при демонтаже, повторной установке и опломбировании водомера, по 
требованию потребителя, в том числе стоимость израсходованного горючего; 

CPSAdrs – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по демонтажу, повторной установке и опломбированию водомера, 
определяемые исходя из продолжительности времени на выезд персонала оператора два раза 
на место потребления, времени проведения работ по демонтажу, повторной установке и 
опломбированию водомера, составления актов демонтажа и сдачи в эксплуатацию водомера; 

Тарифы на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по требованию 
потребителя применяются и в случае, когда потребитель обратился за проведением 
экспертной метрологической проверки, и в результате проверки установлено, что водомер 
соответствует нормам. 

18. Тарифы на демонтаж, ремонт, метрологическую проверку, повторную установку и
опломбирование водомеров в случае их повреждения по вине потребителей определяются по 
формуле: 

где: 
CMSAdrvr – материальные расходы, понесенные при демонтаже, ремонте, повторной 

установке и опломбировании водомера, а именно стоимость пломбы и других материалов и 
запасных частей, необходимых для демонтажа, ремонта, повторной установки и 
опломбирования водомера, составления акта демонтажа поврежденного водомера и акта сдачи 
в эксплуатацию водомера после повторной установки. В материальные расходы включаются 
и расходы, связанные с метрологической проверкой водомера, после его ремонта;  

CTSAdrvr – расходы на использование транспортных средств, машин и механизмов, 
необходимых для демонтажа, ремонта, повторной установки и опломбирования водомера, по 
запросу потребителя, в том числе стоимость израсходованного горючего; 

CPSAdrvr – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по демонтажу, ремонту, метрологической проверке, повторной 
установке и опломбированию водомера, поврежденного по вине потребителя, исходя из 
продолжительности времени на выезд персонала оператора на место потребления и с места 
потребления, времени проведения работ по демонтажу, ремонту, повторной установке и 
опломбированию водомера, времени составления акта демонтажa водомера и времени 
составления акта сдачи в эксплуатацию водомера. 

В случае, когда тариф на демонтаж, ремонт, метрологическую проверку, повторную 
установку и опломбирование водомера, при его повреждении по вине потребителя, выше 
тарифа на демонтаж водомера, поврежденного по вине потребителя, и на установку нового 
водомера, при невозможности ремонта поврежденного водомера оператор применяет тариф 
на демонтаж поврежденного по вине потребителя водомера и на установку нового водомера 
во всех случаях повреждения водомера потребителем.  

19. Тарифы на демонтаж поврежденного по вине потребителя водомера и на установку
нового водомера, при невозможности ремонта поврежденного водомера, определяются по 
формуле:  
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где: 
CMSAdcn – материальные расходы, понесенные при установке нового водомера, а именно 

стоимость нового водомера, стоимость пломбы и других материалов, необходимых для 
установки, опломбирования нового водомера, составление акта демонтажа поврежденного 
водомера и акта сдачи в эксплуатацию нового водомера;  

CTSAdcn – расходы на использование транспортных средств, необходимых для 
демонтажа поврежденного водомера и установки нового водомера, в том числе стоимость 
израсходованного горючего; 

CPSAdcn – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по демонтажу поврежденного по вине потребителя водомера и 
установке нового водомера, в случае невозможности ремонта поврежденного водомера, 
определяются исходя из продолжительности времени на выезд персонала оператора на место 
потребления, времени проведения работ по демонтажу поврежденного водомера, времени 
составления акта демонтажа поврежденного водомера, времени выполнения работ по 
установке нового водомера и его опломбированию, и времени составления акта сдачи в 
эксплуатацию водомера. 

20. Тарифы на опломбирование водомера, по требованию потребителя, в случае
нарушения потребителем поставленной оператором пломбы определяются по формуле: 

где: 
CMSAs – материальные расходы, понесенные при опломбировании водомера, а именно 

стоимость наложенной оператором пломбы и других необходимых для опломбирования 
водомера материалов, и составлении соответствующего акта; 

CTSAs – расходы на использование транспортных средств, необходимых для 
опломбирования водомера, в том числе стоимость израсходованного горючего; 

CPSAs – расходы оператора на персонал, непосредственно задействованный в 
предоставлении услуги по опломбированию водомера, определяемые исходя из 
продолжительности времени на выезд персонала оператора на место потребления, времени 
проведения работ по опломбированию водомера, составления акта сдачи в эксплуатацию 
водомера.  

21. Тарифы на выдачу потребителю, по требованию, копий актов и проекта,
представленных потребителем оператору и хранящихся в архиве оператора, определяются по 
следующей формуле: 

где: 
TSAec – тариф на выдачу, по требованию потребителя, копий актов и проекта из архива 

оператора, касающихся данного потребителя; 
NFec – общее количество листов формата A4, которые необходимо копировать 

оператору для выдачи потребителю; 
– стандартный тариф на предоставление услуги по выдаче из архива оператора

запрошенных копий актов и проекта, представленных потребителем оператору и хранящихся 
в архиве оператора, соответствующий выдаче копии 1 листа формата A4, который 
определяется по формуле: 
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где: 
– материальные расходы на выдачу копии 1 стандартного листа формата A4, а

именно стоимость 1 бумажного листа и использованного для копирования тонера; 
– расходы оператора на персонал, необходимые для снятия копий с архивных

актов и проекта, для выполнения необходимых копий и выдачи потребителю стандартной 
копии актов и проекта из архива оператора, соответствующие 1 листу формата A4. 

– тариф на выдачу из архива оператора копии 1 листа формата A4,
дополнительного к стандартной, который определяется по формуле: 

где: 

– материальные расходы на выдачу копии 1 листа формата A4, дополнительно
к стандартной, а именно стоимость 1 бумажного листа и использованного для копирования 
тонера; 

– расходы оператора на персонал для выдачи из архива оператора копии 1 листа
формата A4, дополнительного к стандартной. 

Часть 4 
Определение расходов 

22. Материальные расходы, расходы на персонал, расходы на использование
транспортных средств, машин и механизмов определяются непосредственно по каждому виду 
услуги «y» категории «z» дополнительной услуги. 

В материальные расходы включаются стоимость материалов, деталей, энергии для 
предоставления запрошенной потребителем дополнительной услуги. Материальные расходы, 
необходимые для предоставления дополнительной услуги, определяются оператором исходя 
из обоснованных норм расхода материалов, необходимого количества для предоставления 
дополнительной услуги, цен на закупку материалов оператором в результате закупок, 
выполненных на основе Положения, утвержденного Национальным агентством по 
регулированию в энергетике.  

23. Расходы на персонал включают суммы на оплату труда персонала, непосредственно
задействованного в процессе предоставления потребителю дополнительной услуги, 
определяемые исходя из средней заработной платы выполняющего работы персонала, 
продолжительности времени, необходимого для выполнения персоналом оператора всех 
операций, связанных с предоставлением соответствующей дополнительной услуги, сумм 
взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 
медицинского страхования, исчисленных из сумм оплаты труда персонала оператора, 
непосредственно задействованного для предоставления дополнительной услуги.  

При определении расходов на персонал время на выезд персонала оператора на место 
потребления, где должна быть предоставлена дополнительная услуга, рассчитывается исходя 
из среднего расстояния перемещения, в радиусе обслуживаемого оператором населенного 
пункта.  

24. Расходы на персонал определяются оператором по каждому виду услуги «y»
категории «z» дополнительных услуг. 

25. Расходы на использование транспортных средств, машин и механизмов
определяются исходя из времени их непосредственного использования при предоставлении 
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конкретного вида дополнительной услуги, и включают расходы на амортизацию и стоимость 
израсходованного горючего. Стоимость израсходованного горючего при предоставлении 
дополнительной услуги рассчитывается исходя из среднего расстояния перемещения 
транспортных средств, в радиусе обслуживаемого оператором населенного пункта, для 
предоставления дополнительной услуги. Во время использования транспортных средств, 
машин и механизмов при предоставлении услуг включается и время на их прибытие к 
потребителю согласно положениям настоящей Методологии. В случае установления на 
определенные виды дополнительных услуг стандартных тарифов и тарифов, дополнительных 
к стандартным, расходы на использование транспорта, машин и механизмов, связанные с 
продолжительностью времени, необходимого для выезда с целью предоставления 
дополнительной услуги, включаются только в тариф стандартной услуги. 

Часть 5 
Определение, утверждение и применение  

26. В соответствии с настоящей Методологией тарифы на дополнительные услуги,
предоставляемые операторами, определяются ежегодно, отдельно по каждому конкретному 
виду предоставленной дополнительной услуги «y» категории «z» дополнительных услуг. 
Тарифы определяются операторами и, согласно положениям таблиц 1-4 приложения к 
настоящей Методологии, представляются:  

1) Местным советам – для рассмотрения и утверждения, а Национальному агентству по
регулированию в энергетике – для рассмотрения и выдачи заключения на тарифы на 
дополнительные услуги, предоставляемые операторами на уровне региона, района, 
муниципия и города, и в случае обладателей лицензий, предоставляющих публичную услугу 
водоснабжения и канализации на уровне села/коммуны. 

2) Национальному агентству по регулированию в энергетике – для рассмотрения и
утверждения тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые операторами на уровне 
региона, района, муниципия и города, в случае, когда соответствующий местный совет 
делегировал Национальному агентству по регулированию в энергетике полное право 
утверждения тарифов, и в случае обладателей лицензий, предоставляющих публичную услугу 
водоснабжения и канализации на уровне села/коммуны. 

3) Агентству – для рассмотрения и утверждения тарифов на дополнительные услуги,
предоставляемые операторами на уровне региона, района, муниципия и города, работающими 
на основе соглашений или договоров, заключенных с международными финансовыми 
организациями, ратифицированных или утвержденных Парламентом, Правительством или 
местными советами, и в случае обладателей лицензий, предоставляющих публичную услугу 
водоснабжения и канализации на уровне села/коммуны. 

27. В случае, когда операторы в соответствии с условиями подпункта 1) пункта 26
настоящей Методологии представляют для выдачи заключения Национальному агентству по 
регулированию в энергетике тарифы на дополнительные услуги, Агентство рассматривает 
материалы, готовит и представляет оператору и местному совету заключение о размере 
тарифов, которые необходимо утвердить, в течение 30 календарных дней; этот срок, при 
необходимости, может быть продлен на 30 календарных дней. 

28. Тарифы на дополнительные услуги утверждаются по каждой категории и каждому
виду дополнительной услуги, в зависимости от специфических показателей, влияющих на их 
уровень. Тарифы на дополнительные услуги не могут быть изменены операторами.  

29. В тарифы на подключение/присоединение внутренних установок
водоснабжения/канализации потребителей к публичным сетям водоснабжения /канализации 
не включаются расходы, связанные с работами по разломке и восстановлению проезжей части 
и/или тротуаров. При необходимости выполнения таких работ оператор добавляет к тарифам 
на соответствующие дополнительные услуги расходы, связанные с проведением данных 
работ, определяемые на основе сметы расходов, подписанной потребителем и оператором. 
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30. Тарифы на дополнительные услуги, утвержденные местными советами, публикуются
в местных средствах массовой информации. Тарифы на дополнительные услуги, 
утвержденные Национальным агентством по регулированию в энергетике, публикуются в 
Официальном мониторе Республики Молдова.  

31. Операторы обязаны публиковать тарифы на дополнительные услуги в своих офисах
и размещать их на своих официальных веб-страницах. 
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Приложение  
к Методологии утверждения и применения 

тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые 
операторами публичной услуги водоснабжения 

и канализации потребителям, утвержденной 
Постановлением Административного совета НАРЭ 

№ 270/2015 от 16 декабря 2015 г. 

Таблица 1 

Расчет тарифа на предоставление дополнительной услуги 
______________________________________________________ 

указать конкретный вид услуги и категорию дополнительной услуги 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателей 

Материальные расходы, непосредственно понесенные при 
предоставлении услуги (CMSA) 
Расходы на использование транспортных средств, машин и 
механизмов (CTSA) 
Расходы на непосредственный персонал (CPSA) 
Распределительные и административные расходы (CDA) 
Рентабельность (RN) 

Тариф на предоставление дополнительной услуги 

Таблица 2 

Определение материальных расходов (CMSA) 
_____________________________________________________ 

указать конкретный вид услуги и категорию дополнительной услуги 

Наименование материалов, непосредственно 
использованных при предоставлении 

дополнительной услуги 

Единица 
измерения 

Количество Цена, 
леев 

Сумма, 
леев 

Всего материальных расходов x x x 

К этой таблице прилагаются необходимые материалы, оправдывающие необходимость, 
количество и цену использованных материалов, в том числе, при необходимости, нормативные 
документы. 
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Таблица 3 

Определение расходов на использование транспортных средств, 
машин и механизмов (CTSA) 

____________________________________________________ 
указать конкретный вид услуги и категорию дополнительной услуги 

Наименование 
использованных 

транспортных 
средств, машин и 

механизмов  

Срок 
использования, 

часов 

Амортизация, 
леев 

Стоимость горючего, 
израсходованного при 

выезде, леев 

Расходы на 
использование 
транспортных 

средств, машин и 
механизмов, леев 

Всего расходов на 
использование 
транспортных 
средств, машин и 
механизмов  

x 

К таблице прилагаются материалы и обоснования, подтверждающие необходимость использования 
транспортных средств, машин и механизмов, время использования и стоимость их использования за единицу 
времени. 

Таблица 4 

Определение расходов на персонал (CPSA) 
______________________________________________________ 

указать конкретный вид услуги и категорию дополнительной услуги 

П
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В
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ра
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од
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со
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л 

Всего 
расходов на 
персонал 

x x x x 

К этой таблице прилагаются материалы и обоснования, оправдывающие количество персонала, 
непосредственно задействованного в предоставлении услуги, степень квалификации персонала, 
необходимое время на предоставление услуги, уровень заработной платы и другие обязательные 
выплаты, в том числе подтверждающие нормативные документы.  
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        CUPRINS 
  ОГЛАВЛЕНИЕ 

Hotărîrea Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică № 24/2017 din 26 
ianuarie. Publicat : 14.04.2017 în  Monitorul Oficial Nr. 119-126 ( intră în vigoare 
în termen de 6 luni de la data publicării) 

Постановление Национального Агенства по Регулированию в Энергетике 
№ 24/2017 от 26 января 2017 г. Опубликован : 14.04.2017 в Monitorul Oficial 
Nr.119-126 (вступает в силу в течение 6 месяцев со дня опубликования)

Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și operatorilor care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Положение о процедурах закупки товаров, работ и услуг, используемых в 
деятельности обладателей лицензий в электроэнергетическом, 
теплоэнергетическом, газовом  секторе, и операторов, предоставляющих 
публичную услугу водоснабжения и канализации. 

      Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 

       Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Secţiunea 1. Scopul şi domeniul de aplicare 

 Глава 1. Цель и область применения 

   Secţiunea 2. Noţiuni şi definiţii 

Глава 2. Понятия и определения 

 Capitolul II. PARTICIPANŢII LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢII 

Раздел II. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

  Secţiunea 1. Beneficiarul 

Глава 1. Бенефициар 

 Secţiunea 2. Operatorul economic 

Глава 2. Экономический оператор 

   Capitolul III. ETAPELE PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII 

 Раздел III. ЭТАПЫ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

   Secţiunea 1. Planificarea achiziţiilor 

Глава 1. Планирование закупок 

 Secţiunea 2. Estimarea valorii achiziției 

Глава 2. Оценка стоимости закупки 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1445



 

              Capitolul IV. PROCEDURILE DE ACHIZIŢII 

Раздел IV. ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

                    Secţiunea 1. Licitația deschisă 

Глава 1. Открытые торги 

                    Secţiunea 2. Licitația  restrânsă 

Глава 2. Ограниченные торги 

                    Secţiunea 3. Cerere a ofertelor de prețuri 

Глава 3.  Запрос ценовых оферт 

                    Secţiunea 4. Dialog competitiv 

Глава 4. Конкурентный диалог 

                    Secţiunea 5. Proceduri negociate 

Глава 5. Переговорные процедуры 

                    Secţiunea 6. Sistemul dinamic de achiziţie 

Глава 6. Динамичная система закупок 

                    Secţiunea 7. Licitaţia electronică 

Глава 7. Электронные торги 

                    Secţiunea 8. Acordul-cadru 

Глава 8. Рамочное соглашение 

Capitolul  V. INIŢIEREA, DESFĂŞURAREA PROCEDURILOR DE         
ACHIZIŢII ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA 
REGULAMENTULUI 

Раздел V. ИНИЦИИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

                 Secţiunea 1. Iniţierea procedurilor de achiziţii 

Глава 1. Инициирование процедур закупки 

                 Secţiunea 2. Caietul de sarcini 

Глава 2. Техническое задание 

                 Secţiunea 3. Procedura de preselecţie şi sistemul de calificare 

Глава 3. Процедура предварительного отбора и система 
квалификации 
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                 Secţiunea 4. Depunerea ofertelor 

Глава 4. Подача оферт 

                 Secţiunea 5. Deschiderea şi calificarea ofertelor depuse 

Глава 5. Открытие и квалификация поданных оферт 

                 Secţiunea 6. Evaluarea ofertelor şi numirea câştigătorului 

Глава 6. Оценка оферт и назначение победителя 

                 Secţiunea 7. Atribuirea contractului de achiziţii 

Глава 7. Присуждение договора закупки 

                  Secţiunea 8. Forme de comunicare 

Глава 8. Формы общения 

                 Secţiunea 9. Soluţionarea litigiilor şi răspunderea pentru încălcarea 
Regulamentului 

Глава 9. Разрешение споров и ответственность за нарушение 
Положения 

              Anexa nr. 1. DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI 
IMPARŢIALITATE 

              Приложение № 1. ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И 
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

              Anexa nr. 2. INFORMAŢIA NECESARĂ DE A FI INCLUSĂ ÎN ANUNŢUL 
ORIENTATIV DE ACHIZIŢII PLANIFICATE DE A FI 
EFECTUATE  DE BENEFICIAR ÎN URMĂTOARELE 12 LUNI 

              Приложение № 2. ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЮ В 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЕНЕФИЦИАРОМ В 
СЛЕДУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

              Anexa nr. 3. INFORMAŢIA ANUNŢULUI PRIVIND INIŢIEREA 
PROCEDURII DE ACHIZIŢII 

 Приложение № 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

              Anexa nr. 4. CERERE DE PARTICIPARE LA  CALIFICARE 

Anexa nr. 4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИИ 
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      Anexa nr. 5. Registrul ofertelor de achiziţii  primite de către ___ în anul ___ . 

   Приложение № 5. Регистр оферт на закупку, полученных /кем/ ____ в ____ 
году. 

      Anexa nr. 6. OFERTĂ 

      Приложение № 6. ОФЕРТА 

      Anexa nr. 7. INFORMAŢIE GENERALĂ 

Приложение № 7. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

      Anexa nr. 8. EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

Приложение № 8. АНАЛОГИЧНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

      Anexa nr. 9. DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

     Приложение № 9. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЯМ 
ОТБОРА 

Anexa nr. 10. Procesul - verbal nr.__ al  şedinţei Comisiei de achiziţii _______ 
privind deschiderea ofertelor înregistrate la  _____ . 

Приложение №10. Протокол №___ заседания Комиссии по закупкам _____ 
по открытию оферт, зарегистрированных  на ____ . 

Anexa nr. 11. Proces-verbal nr._______al şedinţei Comisiei de achiziţii____  . 

Приложение № 11. ПРОТОКОЛ №_____ заседания Комиссии по закупкам 
_________ по оценке оферт на закупку. 

   Anexa nr. 12.   Conţinutul dosarului achiziţiei 

Приложение № 11. Содержание дела о закупке 
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CONSILIUL   DE   ADMINISTRAŢIE 
           H O T Ă R Î R E   nr. 24/2017    

din 26 ianuarie 2017 
       Chişinău

Înregistrat: 
Ministerul Justiţiei

nr. 1205   din 3 aprilie 2017. 
Ministrul Justiţiei 
Vladimir CEBOTARI ____________ 

Cu privire la aprobarea Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor 
şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, 

termoenergetic, gazelor naturale și operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare 
 cu apă și de canalizare 

În scopul reglementării procedurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, precum 
şi pentru asigurarea respectării de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime 
la desfăşurarea activităţilor reglementate, în temeiul art. 7, alin. (1), lit. p) din Legea nr. 108 din 27 
mai 2016, cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-
203, art. 415),  art. 7, alin. (1), lit. m) din Legea nr. 107 din 27 mai 1916, cu privire la energia 
electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 413),   art. 7, alin. (2), 
lit. h) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, privind serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), art. 9, alin. (2), lit. 
l) din Legea nr. 92 din 29 mai 2014, cu privire la la energia termică şi promovarea cogenerării
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415),  Consiliul de administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,   

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor
utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor 
naturale și operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (se 
anexează). 

2. Contractele de achiziţii în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare
la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare 
la data iniţierii acestora. 

3. Subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, vor monitoriza
aplicarea de către titularii de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul 
gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, a Regulamentului aprobat. 
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4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

Sergiu CIOBANU               Octavian LUNGU 

Director            Director            

Iurie ONICA               Ghenadie PÂRŢU 

Director               Director 

Aprobat 
Prin Hotărârea Consiliului  
de administraţie al ANRE 
nr. 24/2017 din 26.01.2017 

 REGULAMENT 
privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în 

activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor 
naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare 

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 
             Secţiunea 1 

Scopul şi domeniul de aplicare 

1. Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate
în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor 
naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare (în continuare Regulament) are ca scop: 

a) stabilirea procedurilor clare şi transparente ce urmează a fi respectate în procesul de achiziţie a
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, solicitate de către Beneficiar a fi incluse în scopuri tarifare;

b) dezvoltarea concurenţei, eficientizarea achiziţiilor;
c) asigurarea respectării principiilor cheltuielilor minime şi eficienţei

maxime; 
d) asigurarea stabilirii tarifelor în baza cheltuielilor justificate şi strict

necesare pentru desfăşurarea activităţii de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare la prețuri reglementate a gazelor naturale, a energiei electrice, a 
energiei termice şi de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă, de 
canalizare. 

2. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru titularii de licenţe, care desfășoară
activități reglementate în sectorul: electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor 
naturale şi pentru operatorii care furnizează serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi se aplică contractelor de achiziţii care nu sunt specificate în punctul 3 din 
prezentul Regulament, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), este 
egală sau mai mare decât următoarele praguri: 

a) pentru contractele de achiziţii de bunuri sau servicii - 200 mii lei;
b) pentru contractele de achiziţii de lucrări - 300 mii lei.
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3. Prezentul Regulament nu se aplică la atribuirea contractelor de achiziţii în cazurile în 
care: 

a) valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice indicate la punctul 2 al prezentului 
Regulament; 

b) se atribuie în alte scopuri decât pentru desfăşurarea activităţilor reglementate de Agenţie; 
c) se atribuie în scop de revânzare către terţi; 
d) au ca obiect procurarea sau locaţiunea de terenuri, de reţele electrice de transport şi distribuţie 

existente, de reţele existente de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, de reţele termice 
existente, de elemente ale sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de clădiri şi alte 
bunuri imobiliare existente, sau a drepturilor asupra acestora. Totodată, atribuirea contractelor de 
servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de procurare sau de 
închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentului Regulament;   

e) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau 
transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare, în special în legătură cu 
operaţiunile de acumulare de bani şi/sau de capital;  

f) sunt atribuite unor operatori economici sau organe cu drept exclusiv de prestare a anumitor 
servicii, în conformitate cu legislaţia; 

g) se referă la angajarea forţei de muncă; 
h) se atribuie achiziţionării de bunuri, de lucrări şi de servicii prestate de operatorii economici 

preţurile şi tarifele cărora sunt reglementate de stat (apă şi canalizare, gaze naturale, energie 
termică, energie electrică, transport feroviar ); 

i) se atribuie la achiziţionarea de către beneficiar a bunurilor din rezervele materiale de stat şi de 
mobilizare; 

j)  se reglementează conform normelor procedurale ale unui organism internaţional; 
k) se referă la serviciile de arbitraj și conciliere; 
l)  se referă la serviciile de audit; 
m) se referă la serviciile prestate de executorii judecătorești și de notari;  
n) se referă la încheierea contractelor pe piaţa energiei electrice și gazelor naturale conform 

modului de organizare şi de funcţionare a pieţei energiei electrice reglementate de Legea cu privire 
la energia electrică şi Legea cu privire la gazele naturale. 

 
Secţiunea 2 

Noţiuni şi definiţii 
4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii  utilizaţi semnifică următoarele: 

acord-cadru – acord încheiat între unul sau mai mulți beneficiari şi unul sau mai mulţi 
operatori economici, avînd ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele care urmează să fie 
atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce priveşte preţurile şi, după caz, 
cantităţile prevăzute; 

beneficiar – titularul de licenţă din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul  
gazelor naturale, activitatea căruia este reglementată de Agenţie şi operatorul care furnizează 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

caiet de sarcini - documentaţia întocmită de beneficiar, parte componentă a documentației de 
atribuire, care însoţeşte proiectul tehnic şi care detaliază cerințele tehnice, definite prin 
caracteristicile solicitate pentru un  bun, pentru un serviciu sau pentru executarea lucrărilor; 

candidat - operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie 
restrînsă, de negociere sau de dialog competitiv 

catalog de prețuri - registru care conţine informaţia referitoare la prețurile bunurilor necesare 
în activitatea reglementată. 

cerinţe tehnice - condiţiile tehnice ce trebuie respectate la îndeplinirea prevederilor 
contractuale. Acestea trebuie să fie întocmite în corespundere cu performanţele şi exigenţele 
funcţionale, iar în cazul în care se face trimitere la standardele naţionale sau europene – cu stricta 
respectare a acestora; 
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comisia de achiziţii – grup de specialişti, desemnaţi prin ordinul beneficiarului, responsabili de 
inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii;  

contract de achiziţii de bunuri - contract de achiziţii, obiectul căruia este achiziția de bunuri 
(materiale, mărfuri, produse, piese de schimb, utilaj, echipamente, instrumente, mijloace de 
transport, mobilă ), cumpărarea lor în rate, închirierea sau leasingul cu sau fără opțiunea de 
cumpărare. Este considerat contract de achiziţii de bunuri şi contractul de achiziţii care are ca obiect 
furnizarea de produse care acoperă, în mod suplimentar, lucrări de instalare, montaj şi/sau de 
reglare ale acestora. 

contract de achiziţii de lucrări - contract de achiziţii, obiectul căruia îl constituie fie execuţia, 
atît proiectarea, cît și execuția unei lucrări sau a unei construcții, fie realizarea prin orice mijloace a 
unei lucrări, care să corespundă unor necesități precizate de beneficiar (lucrărilor de proiectare, 
construcţie, demontaj, montaj, reconstrucţie, renovare, modernizare, reparaţie, deservire tehnică, 
întreţinere şi exploatarea a activelor). O lucrare poate rezulta dintr-un ansamblu de lucrări menit să 
îndeplinească o funcţie economică sau tehnică. Un contract de achiziţii, care prevede efectuarea de 
către operatorul economic a lucrărilor cu utilizarea bunurilor procurate de acesta, se consideră 
contract de achiziţii de lucrări. 

contract de achiziţii de servicii - contract de achiziţii, altul decât contractul de achiziţii de 
bunuri sau lucrări, care are ca obiect prestarea unor servicii. Un contract de achiziţii care are ca 
obiect atît furnizarea de produse, cît și prestarea de servicii de către operatorul economic cu 
utilizarea bunurilor procurate de acesta este considerat contract de achiziţii de servicii, cu condiţia 
ca valoarea serviciilor să fie mai mare decât valoarea bunurilor incluse în contract. În caz contrar, 
acest contract se consideră contract de achiziţii de bunuri. Un contract de achiziţii care are obiect 
prestarea serviciilor şi care cuprinde, neesenţial, activităţi aferente contractului de achiziții de 
lucrări în raport cu obiectul principal al contractului este considerat contract de achiziţii de servicii. 

dialogul competitiv - este o procedură de achiziție la care orice operator economic poate 
solicita să participe şi în cadrul căreia beneficiarul conduce un dialog cu candidaţii admişi la această 
procedură în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluţii care să răspundă necesităţilor 
beneficiarului şi în baza căreia/cărora candidaţii selectaţi sunt invitaţi să îşi depună ofertele; 

documentaţia de atribuire - documentaţie care cuprinde toată informaţia legată de obiectul 
contractului de achiziţii şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini, 
formularul ofertei, cerinţele şi criteriile de calificare, documentaţia descriptivă, instrucţiuni pentru 
ofertanţi, formele de garanţii şi altă informaţie necesară operatorilor economici pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertelor; 

entitate centrală de achiziții - titular de licență care în baza unor drepturi deținute desfășoară 
proceduri de achiziții, achiziționează bunuri, lucrări și servicii sau atribuie contracte de achiziții, în 
numele și pentru  necesitățile titularilor de licență afiliați care desfășoară același gen de activitate. 

înscris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre ce poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior. 
Poate include informații transmise și stocate prin mijloace electronice. 

întreprindere afiliată – orice întreprindere asupra căreia beneficiarul exercită controlul, direct 
sau indirect, sau care poate exercita controlul asupra beneficiarului sau care, ca şi beneficiarul, este 
controlată de o altă persoană, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al 
normelor care o guvernează;  

licitație deschisă – procedură publică în cadrul căreia orice operator economic poate prezenta o 
ofertă; 

licitaţie electronică - reprezintă un proces repetitiv care implică mijloace electronice de 
prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri și , a noilor valori privind anumite elemente ale 
ofertelor, care intervin după o primă  evaluare completă a ofertelor, permiţând clasificarea lor prin 
metode de evaluare automată;  

licitație restrînsă - procedură publică la care orice operator economic poate solicita să participe 
şi în cadrul căreia numai operatorii economici preselectaţi de beneficiar îşi pot prezenta ofertele; 

lista de interdicţie - reprezintă lista operatorilor economici care s-au compromis sau au adus 
prejudicii beneficiarului şi este întocmită de beneficiar cu scopul de a limita pe o perioadă de până 
la 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie; 
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ofertă - act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 
de vedere juridic într-un contract de achiziții. Oferta cuprinde propunerea tehnică și propunerea 
financiară. 

propunere tehnică - parte a ofertei elaborată de către operatorul economic în baza cerinţelor 
tehnice prevăzute în caietul de sarcini întocmit de către beneficiar; 

propunere financiară - parte a ofertei prin care se prezintă informaţia cerută de către 
beneficiar, în procesul de desfăşurare al achiziţiei, cu privire la cost, preţuri, tarife, condiţii de plată, 
alte condiţii financiare şi comerciale;  

procedura negociată – este o procedură de achiziţie în cadrul căreia beneficiarul consultă 
operatorii economici cu privire la opțiunile lor şi negociază condiţiile contractuale cu unul sau mai 
mulţi dintre aceştia. 

plan de achiziţii – document în care este inclus ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau 
servicii pentru următorul an de gestiune, valoarea cărora urmează a fi solicitată de către Beneficiar a 
fi inclusă în scopuri tarifare, care urmează a fi realizat prin încheierea unui sau a mai multor 
contracte de achiziţii;  

preţ pe unitate – preţul pentru un bun, serviciu sau lucrare format din suma costurilor (fără 
TVA) resurselor necesare pentru obţinerea bunului sau executarea unei unităţi de măsură din 
operaţia tehnologică, prevăzută în devizul de cheltuieli;  

registru de achiziții – catalog care conţine informaţia referitoare la operatorii economici şi 
bunurile livrate, lucrările şi serviciile prestate; 

sistem de calificare – este un proces deschis de criterii şi norme de calificare a operatorilor 
economici, care pot să se prezinte la concursul stabilit de către beneficiar, asigurându-se faptul că 
toţi operatorii economici care îl vor solicita să poată participa la calificarea premergătoare a 
concursului. 

sistem de gestiune informatică – este un sistem automatizat (aplicaţie informatică)  ce asigură 
desfăşurarea procedurilor de achiziţie. Acest sistem trebuie sa reflecte în totalitate principiile și 
obligaţiunile expuse în Capitolul II, Secțiunea 1 ale prezentului Regulament. 

sistemul dinamic de achiziţie – este un proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor 
de uz curent, ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele 
beneficiarului, fiind restrîns în timp şi deschis pentru toţi operatorii economici care îndeplinesc 
criteriile de selecţie şi care prezintă o ofertă orientativă, conformă cu caietul de sarcini.  

 
Capitolul II 

PARTICIPANŢII LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢII 
 

Secţiunea 1 
Beneficiarul 

5. Pentru realizarea obligaţiilor sale în cadrul procesului de achiziții, beneficiarul trebuie: 
a) să aprobe planurile anuale de achiziţii; 
b) să creeze comisii de achiziții;   
c) să asigure participarea largă a operatorilor economici la procesul de achiziţii; 
d) să încheie contracte de achiziţii cu operatorii economici câştigători în cadrul procedurilor de 

achiziţii; 
e) să gestioneze realizarea contractelor de achiziţii încheiate în termenele şi condiţiile stabilite; 
f) să asigure evidenţa, integritatea și păstrarea tuturor documentelor întocmite, aplicate şi 

recepționate în cadrul procedurilor de achiziţii minim 5 ani după executarea contractelor de 
achiziții.  

6. Beneficiarul este în drept să stabilească o taxă pentru documentatia de atribuire, care 
este  nerambursabilă. Această taxă se stabileşte de beneficiar ca fiind unică pentru toţi 
operatorii economici şi va include doar costul suportat de beneficiar pentru tipărirea şi 
livrarea documentației de atribuire, operatorilor economici. 

7. Beneficiarul îşi exercită atribuţiile sale prin intermediul unei Comisii de achiziţii, create 
inclusiv și în cadrul entității centrale de achiziție. În funcţie de obiectul achiziţiilor şi de 
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complexitatea acestora beneficiarul poate crea una sau mai multe comisii de achiziții 
specializate pe tipuri de achiziţii.  

8. În componenţa Comisiei de achiziţii trebuie să fie nu mai puţin de 3 membri. În caz de 
necesitate, beneficiarul poate atrage suplimentar în componenţa Comisiei de achiziţii 
specialişti şi experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia. Aceştia vor fi incluşi în 
Comisia de achiziţii în calitate de consultanţi. În caz de necesitate specialiștii/ experții 
implicați pot fi împuterniciți prin ordinul beneficiarului cu funcții de membri ai Comisiei de 
achiziții. 

9. Pentru a evita situaţiile ce pot afecta modul de lucru al Comisiei de achiziţii, prin 
ordinul conducătorului se va stabili un portofoliu de membri supleanţi care, în caz de 
necesitate, vor deveni membri cu drepturi depline în cadrul Comisiei de achiziţii.  

10. Comisia de achiziţii are următoarele funcţii: 
a) determină şi stabileşte procedura de achiziţii care va fi aplicată fiecărui 

contract de achiziţii în parte, în baza unui plan anual de achiziţii aprobat, stabileşte 
priorităţile şi valorile estimate ale contractelor de achiziţii; 

b) iniţiază şi desfăşoară procedura de achiziţie corespunzătoare; 
c) pregăteşte documentaţia de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul 

procedurilor de achiziţie;    
d) întocmeşte şi înaintează spre publicare şi/sau plasare pe pagina electronică a 

beneficiarului anunţurile și/sau invitațiile de participare în cadrul procedurilor de 
achiziţie şi, după caz, sistemul de calificare al beneficiarului; 

e) deschide şi califică ofertele, atribuie contracte de achiziţii care urmează a fi 
încheiate de către beneficiar cu operatorii economici; 

f) pregăteşte materialele necesare pentru încheierea contractelor de achiziţii cu 
operatorii economici câştigători, în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în 
documentaţia de atribuire;      

g) desfăşoară un dialog competitiv cu operatorii economici selectaţi; 
h) întocmeşte lista de interdicţie; 
i) asigură păstrarea şi evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în 

cadrul procedurilor de achiziţie minim 5 ani după îndeplinirea condițiilor contractuale. 
11. Obligaţiile Comisiei de achiziţii sunt: 

 a) eliberarea, gratuit sau contra costului de imprimare şi copiere, a documentelor de preselecţie, 
licitaţie sau a altor documente de atragere a ofertelor de achiziţii şi recepţionarea ofertelor 
prezentate de către operatorii economici, asigurând înregistrarea acestora; 

b) recepționarea şi înregistrarea cronologică a tuturor ofertelor depuse de către operatorii 
economici în Registrul ofertelor primite, care se păstrează minim 5 ani după executarea contractelor 
de achiziție. 

c) verificarea agentului economic dacă nu este inclus în Lista de interdicție a întreprinderii și 
Lista de interdicție a operatorilor economici, elaborată de către Agenția Achiziții Publice; 

d) întocmirea, procesului-verbal de deschidere a ofertelor; 
e) calificarea operatorilor economici, în strictă conformitate cu cerinţele stabilite în documentele 

de preselecţie şi atribuire ; 
f) examinarea, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, a demersului operatorului economic cu 

privire la documentele de preselecţie și de atribuire; 
g) examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor operatorilor economici şi a condiţiilor stabilite 

în documentele de preselecţie şi licitaţie; 
h) întocmirea procesului-verbal privind procedura de achiziţie desfăşurată; 
i)  întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziţie; 
j)  întocmirea catalogului de prețuri; 
k) întocmirea registrului de achiziții; 
l) anunţarea, în ziua depistării, a organelor de conducere ale beneficiarului şi/sau a organelor de 

resort despre cazurile de fraudă sau corupţie depistate în procesul de achiziţie. 
12. Comisia de achiziție examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia 
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privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, ofertanţilor sau persoanelor 
neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei cîştigătoare.  

13. Pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, comisia de achiziție are obligaţia de a 
evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea 
concurenţei neloiale. 

14. Fiecare membru al comisiei de achiziție, este obligat să semneze, pe propria 
responsabilitate, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, conform  Anexei nr. 1 la 
prezentul Regulament, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile 
Regulamentului şi prin care confirmă că: 

a) nu este soţ (soţie), rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu membrii consiliului de 
administraţie sau ale unui alt organ de conducere al unuia dintre ofertanţi;  

b) în ultimii trei ani nu a activat sau colaborat cu unul dintre ofertanţi, nu a făcut parte din 
consiliul de administraţie, sau din orice alt organ de conducere, de administraţie al acestora;  

c) nu deţine cote-părţi sau acţiuni în capitalul social al ofertanţilor.  
15. În cazul în care unul din membrii comisiei de achiziție, constată că se află în una sau 

mai multe dintre situaţiile specificate în Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, 
acesta informează beneficiarul şi nu participă sau este înlocuit cu o altă persoană pe toată 
perioada de desfăşurare a procesului de achiziţie în care participă operatorul economic 
respectiv. În caz contrar, se consideră că procedura de achiziţie se desfăşoară cu încălcarea 
prevederilor prezentului Regulament.  

16. Fiecare membru al Comisiei de achiziţii semnează procesul-verbal de deschidere/ de 
evaluare a ofertelor şi poate face menţiuni cu privire la alegerile sale efectuate în funcţie de 
criteriile stabilite şi meritele fiecărei oferte în parte, împreună cu observaţiile sale la orice 
punct care poate necesita clarificarea. 

17. În cazul în care este necesară prezentarea de explicaţii suplimentare, consemnate în 
procesul-verbal de evaluare, pentru clarificarea unor aspecte referitoare la achiziţii, Comisia 
de achiziţii va solicita de la operatorul economic prezentarea în scris a explicaţiilor 
respective.  

18. Şedinţele Comisiei de achiziţii se consideră valide dacă sunt prezenţi mai mult de 50% 
din numărul membrilor Comisiei de achiziții. În cazul Comisiei de achiziţii constituită doar 
din 3 membri, şedinţele acesteia se consideră valide dacă sunt prezenţi toţi membrii 
Comisiei de achiziţii. Comisia de achiziţii aprobă Hotărârile sale prin votul majorităţii 
membrilor prezenți la şedinţă. 

19. Sistemele de gestiune informatică utilizate de Beneficiari la desfăşurarea procedurilor 
de achiziţie, vor asigura  îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii: 

 a) momentul exact al primirii ofertelor sau cererilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a 
unor planuri/proiecte, poate fi determinat cu precizie; 

 b) înainte de data-limită de transmitere a datelor, nicio persoană nu are acces la datele transmise; 
 c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit.b) a fost încălcată, accesul neautorizat este 

clar detectabil; 
 d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de 

vizualizare a datelor recepţionate; 
 e) accesul la datele recepţionate este posibil, numai după data de vizualizare stabilită conform 

prevederilor lit.d); 
 f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămîne posibil 

numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze aceste date. 
20. Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se realizează astfel încît să 

se asigure păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea ofertelor şi a cererilor de 
participare, precum şi analizarea de către Beneficiar a conţinutului ofertelor şi al cererilor de 
participare numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor. 

 Instrumentele utilizate pentru comunicare pe cale electronică, precum şi caracteristicile 
tehnice ale acestora trebuie să fie disponibile publicului în permanenţă şi să fie compatibile cu 
tehnologiile de informare şi de comunicare general utilizate. 
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 În procesul de comunicare, Beneficiarul nu va discrimina nici un operator economic în ceea ce 
ţine de informaţiile comunicate, iar documentaţia de atribuire, caietele de sarcini sau documentaţia 
descriptivă vor fi puse la dispoziţia tuturor operatorilor economici care au înaintat, în acest sens, o 
cerere de participare, în acelaşi volum şi cu conţinut identic. 

 
Secţiunea 2 

Operatorul economic 
21. Fiecare operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică 

sau juridică, are dreptul egal de a participa la procesul de achiziţii desfăşurate în sectorul 
electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi în domeniul serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorii economici nerezidenţi beneficiază de 
aceleaşi drepturi şi trebuie să respecte obligaţii similare celor stabilite faţă de operatorii economici 
rezidenţi. 

22. Condiţiile de participare şi calificare, cerinţele privind capacităţile tehnice, financiare, 
comerciale şi umane, precum şi criteriile de verificare a calificărilor la fiecare procedură de 
achiziţii iniţiată de beneficiar vor fi unice pentru toţi operatorii economici, fără discriminare.  

23. Operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării ofertelor. În acest caz, aceştia vor fi 
consideraţi ca un singur ofertant, iar în ofertele de participare la procedurile de achiziţii se indică 
operatorul economic principal cu care se va încheia contractul de achiziţii, în caz de câştig al 
procedurii de achiziţii, precum şi toată informaţia necesară privind asociaţii acestuia.  

24.  În cazul prezentării ofertelor de două sau mai multe întreprinderi dependente, acestea vor fi 
considerate ca un singur ofertant. 

25. Operatorul economic admis la procedura de achiziţii este în drept să ceară şi să primească de 
la beneficiar orice informaţie referitoare la organizarea procedurilor de achiziţii şi la documentaţia 
de atribuire şi este în drept să participe la şedinţele Comisiei de achiziţii de deschidere a ofertelor. 

26. Pentru constatarea calificării în cadrul procedurii de achiziţii, operatorul economic va 
prezenta după caz documentele şi informaţia stabilită de beneficiar în documentaţia atribuire, 
inclusiv: 

a) copiile licenţelor şi autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii; 
b) copiile documentelor ce confirmă experienţa în domeniu, dotarea tehnică, asigurarea cu 

personal calificat; 
c) copiile actelor şi certificatelor eliberate de autorităţile competente, care certifică  

componenţa fondatorilor, capacitatea financiară, confirmarea ne aflării operatorului economic în 
proces de lichidare, de insolvabilitate, şi a faptului că patrimoniul său nu este sechestrat şi că 
activitatea sa nu este suspendată;  

d) copiile certificatelor de conformitate emise de instituţiile sau de serviciile oficiale care atestă 
conformitatea produselor identificate, prin trimiterea la standarde sau specificaţii corespunzătoare; 

j) copiile documentației tehnice și a pașapoartelor tehnice pentru bunurile incluse în oferte. 
27. Operatorii economici se includ în lista de interdicție la apariția unuia din următoarele 

temeiuri:  

a) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată prin care au fost reziliate contractele de 
achiziţii ca rezultat al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către operatorul economic 
a clauzelor contractuale;  

b) există dovezi, prezentate de către beneficiar (decizia Comisiei, cu anexarea documentelor 
confirmative) sau de către organul de control, care demonstrează faptul că operatorul economic nu 
îşi îndeplineşte obligaţiunile contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări din 
proprie iniţiativă, altele decît cele prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor şi 
lucrărilor este mai joasă faţă de cea prevăzută în contract şi în documentele privind desfăşurarea 
procedurii de achiziţie, ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea beneficiarului;  

c) există dovezi, confirmate de organele de specialitate, care demonstrează că operatorul 
economic a prezentat documente false în cadrul procedurilor de achiziţie;  
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d) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată, prin care s-a constatat comiterea de către 
operatorul economic a unor fraude economice sau un caz de corupţie din partea operatorului 
economic, în scopul săvîrşirii anumitor acţiuni, adoptării unor decizii sau aplicării unor proceduri 
de achiziţii în favoarea lui; 

e) există dovezi prezentate de Beneficiar sau de organul de control, care demonstrează faptul că 
operatorii economici avînd aceiaşi fondatori au participat în cadrul procedurilor de achiziţii creând 
o concurenţă neloială şi prezentînd preţuri majorate comparativ cu cele existente pe piaţă. 

 
Capitolul III  

 ETAPELE PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE 
 

28. Procesul de achiziţie al beneficiarului este compus din următoarele etape obligatorii: 
 a) planificarea anuală a achiziţiilor; 
 b) iniţierea procedurii de achiziţii; 
 c) depunerea şi calificarea ofertelor; 
 d) evaluarea ofertelor; 
 e) atribuirea contractului de achiziţii. 

Secţiunea 1 
Planificarea achiziţiilor 

29. Planificarea achiziţiilor de bunuri, lucrări şi de servicii este destinată asigurării 
activităţii continue a titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul 
termoenergetic, sectorul gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. Planul de achiziţii cuprinde următoarele categorii de 
achiziţii: 

a) achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii destinate dezvoltării, construcţiei, reconstrucţiei, 
renovării, modernizării, creşterii capacităţii productive, reparaţiei capitale a mijloacelor fixe, 
precum şi elaborarea, procurarea şi implementarea diferitor sisteme, programe şi a altor imobilizări 
necorporale nemateriale pe termen lung , care sunt necesare pentru realizarea planului de investiţii 
al beneficiarului, aprobat de Agenţie, de autoritatea administrației publice locale, după caz, în 
scopuri tarifare; 

b) achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii destinate asigurării activităţii normale şi continue a 
întreprinderii reieşind din planurile de reparaţie capitală, curentă, de deservire, de întreţinere şi de 
exploatare a mijloacelor fixe; 

c) achiziţii de bunuri, de lucrări şi de servicii destinate asigurării necesităţilor comerciale, 
generale şi administrative ale întreprinderii. 

30. La elaborarea planului de achiziţii, în dependenţă de bunul, lucrarea sau serviciul 
achiziţionat, este necesar de ţinut cont de următoarele: 

a) definirea tehnică a achiziţiilor solicitate şi destinaţia acestora. b) cantitatea achiziţionată, în 
dependenţă de necesitate, spaţiul de depozitare, termenii de livrare, buget; 

c) termenul de livrare, în funcţie de data apariţiei necesităţii, ţinându-se cont de termenul de 
fabricare sau de furnizare, de transportare, tipul achiziţiei ; 

d) termenul de executare a lucrărilor; 
e) preţul estimativ; 
f) siguranţa şi mediul înconjurător, în condiţiile în care caracteristicile bunurilor achiziţionate, 

trebuie să corespundă acestor criterii. 
31. Beneficiarul elaborează şi aprobă un plan general de achiziţii sau elaborează planuri de 

achiziţii separat pe fiecare categorie de achiziţie. Planul de achiziţii se elaborează până la 
începutul anului de gestiune şi în funcţie de tipul de achiziţie, include activităţi de 
planificare şi de organizare, prin care se urmăreşte: 

a) identificarea necesităţilor pentru următorul an de gestiune şi stabilirea priorităţilor 
beneficiarului; 

b) identificarea surselor pentru acoperirea necesităţilor de achiziţii; 
c) studierea cataloagelor de achiziții şi a altor surse pentru obţinerea de informaţii privind 
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achiziţiile; 
d) întocmirea unui plan anual de achiziţii cu indicarea termenilor executării. 

32. Identificarea necesităţilor şi stabilirea priorităţilor beneficiarului, în funcţie de tipul de 
achiziţie, se efectuează prin: 

a) acumularea informaţiei de la subdiviziunile beneficiarului referitor la tipul şi cantitatea 
bunurilor, a lucrărilor sau a serviciilor necesare pentru desfăşurarea activităţii continue a 
întreprinderii în anul calendaristic următor; 

b) analiza stocurilor existente; 
c) determinarea necesarului de achiziţii pentru următorul an de gestiune sistematizat pe 

perioadele în care va apărea necesitatea achiziţionării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor; 
d) analiza tehnică şi economică a fiecărei categorii de bunuri/servicii/lucrări necesare de 

achiziţionat; 
e) identificarea şi evaluarea potenţialelor riscuri ce pot apărea pe parcursul derulării procedurii 

de achiziţie şi a riscurilor generate de limita în timp şi /sau de natură tehnică ce pot afecta 
procedura; 

f) stabilirea priorităţilor. 
33. Planul de achiziţii poate fi actualizat pe parcursul anului în funcţie de modificarea 

planurilor de producere, a planurilor de investiţii, aprobate de Agenţie, de autoritățile 
administrației publice locale, după caz, sau a unor circumstanțe excepţionale. Excepțiile se 
limitează la cazurile de extremă urgență determinate de evenimente care nu pot fi prevăzute 
de beneficiar și care nu pot fi imputate acestuia.  

 
Secţiunea 2 

Estimarea valorii achiziției 
34. Succesiunea activităţilor ce preced selectarea procedurii de achiziţie este următoarea: 

a) estimarea valorii contractelor de achiziţii pentru necesităţile identificate; 
b) atribuirea achiziţiilor la una din categoriile de contracte de achiziții: de bunuri, de lucrări, de 

servicii. 
35. La determinarea valorii unui contract de achiziţii se ia în calcul valoarea totală spre 

plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de beneficiar.  
36. Beneficiarul estimează valoarea contractului de achiziții de bunuri în baza prețurilor 

orientative stabilite în catalogul prețurilor.  
37. Catalogul prețurilor este actualizat anual de către beneficiar în baza unui studiu privind 

ofertele existente pe piața internă și cea externă Catalogul include prețurile oferite de 
producători și reprezentanții oficiali ai acestor pentru bunurile procurate de catre beneficiar 
în ultimii 3 ani, precum și cele planificate de a fi procurate în anul curent.  

38. Structura valorii totale spre plată include orice formă de remunerare, inclusiv prime, 
taxe, comisioane, profit obţinut şi/sau alte plăţi în beneficiul operatorilor economici. 
Totodată, la stabilirea structurii valorii se ţine cont de cheltuielile cauzate de eventualele 
prorogări  ale contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

39. Valoarea estimată a contractului de achiziţii de bunuri se determină reieşind din: 
a) necesarul anual de bunuri planificat de a fi procurat; 
b) preţul estimat pentru nivelul corespunzător al calităţii bunurilor.  

40. În cazul în care, prin atribuirea contractului de achiziții de bunuri, beneficiarul îşi 
propune să dobîndească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în 
funcţiune, valoarea estimată a acestui contract trebuie să reflecte şi valoarea estimată a 
operaţiunilor/lucrărilor respective. 

41. Pentru contractele de achiziţii de bunuri care au ca obiect vânzarea în leasing, 
locaţiunea sau cumpărarea în rate, valoarea care trebuie luată în considerare ca bază de 
calcul a valorii estimate este valoarea totală estimată pentru toată perioada contractului.  

42. Pentru achiziţii de servicii, valoarea estimată a contractului se determină, în funcţie de 
caz, în modul următor: 

a) pentru contractele care prevăd preţ per unitate de serviciu – reieşind din volumul serviciului 
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prestat şi preţul estimat per unitate; 
b) pentru contractele de achiziţii de servicii, care prevăd un cost lunar al serviciului – reieşind 

din durata contractului în luni şi din costul lunar estimat al acestora.  
43. Pentru contractele de achiziţii de lucrări, valoarea estimată se determină reieşind din  

documentaţia de proiect şi deviz, dacă acestea sunt disponibile la etapa planificării, reieşind 
din studiile de fezabilitate, sau prin comparare cu proiectele asemănătoare realizate anterior, 
reieşind din: 

a) volumul lucrărilor, pentru un obiect în întregime, care nu poate fi dispersat din punct de 
vedere tehnic sau tehnologic; 

b) indicii de resurse; 
c) preţurile estimate ale resurselor, pentru nivelul corespunzător al calităţii lucrărilor. 

44. În valoarea estimată a contractelor de lucrări se include, atât valoarea lucrărilor, cât şi 
valoarea bunurilor procurate de operatorul economic necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.  

45. Ca bază de calcul al valorii estimate pentru contractele de achiziţii de bunuri sau de 
servicii cu caracter regulat sau destinate să fie reînnoite în decursul unei anumite perioade, 
se consideră valoarea totală a tuturor contractelor succesive de achiziţii a bunurilor sau 
serviciilor de acelaşi tip, atribuite în decursul ultimelor 12 luni sau al anului de gestiune, 
ajustate pentru a ţine seama de modificările de cantitate sau de preţ, care pot să apară în 
decursul celor 12 luni de după semnarea contractului iniţial. 

46. Dacă un bun, o lucrare sau un serviciu se preconizează de a fi achiziţionat doar prin 
acordarea de contracte sub formă de loturi separate, la atribuirea contractelor de achiziţii se 
calculează valoarea globală estimată a totalităţii loturilor planificate de a fi achiziţionate. În 
cazul în care valoarea cumulată a loturilor este mai mare sau egală cu pragul prevăzut în 
punctul 2 din prezentul Regulament, la atribuirea fiecărui lot se aplică prevederile 
prezentului Regulament.  

47. Divizarea achiziţiei prin încheierea mai multor contracte separate în scopul evitării 
pragurilor valorice de achiziţii prevăzute în punctul 2 din prezentul Regulament este 
interzisă. 

48. Valoarea estimată a contractului de achiziţii trebuie să fie valabilă în momentul în care 
beneficiarul iniţiază procedura de achiziţie. 

 
Capitolul IV 

PROCEDURILE DE ACHIZIŢII 
49. La atribuirea contractului de achiziții, beneficiarul în funcţie de tipul, destinaţia şi 

complexitatea  achiziţiiei va aplica una dintre următoarele proceduri: 
a) licitație deschisă; 
b) licitație restrânsă; 
c) cerere a ofertelor de prețuri; 
d) dialog competitiv; 
e) proceduri negociate; 
f) sistem dinamic de achiziţie; 
g) licitaţia electronică; 
h) acord-cadru. 

50. Licitația deschisă este o procedură de bază de atribuire a contractelor de achiziţii. 
Celelalte proceduri de achiziţii se aplică doar în condiţiile expres prevăzute în prezentul 
Regulament. 

 
Secţiunea 1 

Licitația deschisă 
51. Licitație deschisă este o procedură publică în cadrul căreia orice operator economic 

interesat poate prezenta o ofertă.  
52. Licitaţia deschisă se desfăşoară de beneficiar într-o singură etapă, la care participă toţi  

operatorii economici interesați, care îndeplinesc condiţiile stabilite în documentația de 
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atribuire. 
53. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita și de a obține documentația 

de atribuire  
54. Pentru desfăşurarea licitaţiei deschise beneficiarul publică anticipat un anunţ, în modul 

prevăzut la punctul 116 din prezentul Regulament, prin care invită operatorii economici să 
participe la licitaţie şi informează privind criteriile şi condiţiile de participare la licitaţie, 
astfel încât aceştia să-şi poată pregăti ofertele. 

Secţiunea 2 
Licitația  restrânsă 

55. Licitaţia restrînsă se aplică doar la achiziţiile bunurilor, lucrărilor și serviciilor care 
poartă un caracter specific pentru desfăşurarea activităţii de producere, transport, distribuţie 
şi furnizare a gazelor naturale, a energiei electrice, a energiei termice şi de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare. Licitația restrînsă se desfăşoară 
potrivit aceloraşi reguli prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu condiţia aplicării unei 
proceduri de preselecţie precedate de publicarea unui anunț de participare la preselecţie 

56. Procedura de licitaţie restrînsă se desfăşoară în două etape: 
a) etapa de preselectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare și preselecţie 

stabilite în prezentul Regulament. 
b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de 

atribuire.  
57. Orice operator economic are dreptul să îşi depună candidatura pentru prima etapă a 

procedurii de licitaţie restrînsă.  
58. În cazul în care beneficiarul, pentru selectare, utilizează un sistem de calificare 

continuu, operatorii economici calificaţi participă direct la etapa a doua de prezentare a 
ofertelor. 

59. Beneficiarul are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi 
regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, 
dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Numărul minim al candidaţilor, indicat în 
anunţul de participare trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.  

60. Numărul de candidaţi selectaţi în prima etapă a licitaţiei restrînse trebuie să fie cel 
puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.  

  
                Secţiunea 3 

                                                     Cerere a ofertelor de prețuri 
61. Procedura de achiziţie prin cerere a ofertelor de preţuri se aplică în cazurile 

contractelor de achiziţii de bunuri, de lucrări, de servicii, ale căror valoare estimativă, fără 
TVA este mai mică de 1,0 mil. lei pentru achiziţii de bunuri şi servicii şi mai mică de 1,5 
mil. lei pentru achiziţii de lucrări, în situaţiile în care: 

a) achiziţia are un caracter multiplu şi specific şi se efectuează direct de la producătorii de bunuri 
rezidenţi şi nerezidenţi sau de la reprezentanții autorizaţi ai producătorilor nerezidenţi, cu condiţia 
că aceste întreprinderi să nu fie afiliate una faţă de altă, sau afiliate beneficiarului; 

b) achiziţiile de lucrări de construcţie, reconstrucţie, renovare, reparaţie, modernizare pot fi 
efectuate doar de un număr limitat de operatori economici specializaţi, experimentaţi şi omologaţi 
în domeniul respectiv.  

62. Achiziţiile prin cerere a ofertelor de prețuri se efectuează în una sau în două etape - 
etapa de preselecţie (calificare) şi etapa de evaluare a ofertelor. 

63. Beneficiarul poate stabili, pe lîngă preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi luate în considerare la 
evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare 
cerinţă de acest fel şi valoarea relativă a acesteia.  

64. Fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a o 
schimba.  

65. Este declarată cîştigătoare oferta care satisface toate cerinţele conform criteriului de 
atribuire prevăzut în anunțul/invitaţia de participare.  
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66. În cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, termenul de depunere a ofertelor va 
fi de cel puţin 7 zile pentru bunuri şi de 12 zile pentru lucrări şi servicii de la data publicării 
sau transmiterii anunțului de participare. 

 
                                                          Secţiunea 4 

Dialog competitiv 
67. Procedură de dialogul competitiv este aplicabilă în cazul contractelor de achiziţii 

deosebit de complexe în măsura în care atribuirea acestora nu este posibilă prin aplicarea 
procedurii de licitaţie deschisă sau restrînsă.  

68. Un contract de achiziţii este considerat deosebit de complex în cazul, în care 
beneficiarul din motive obiective, nu este în măsură să definească, mijloacele tehnice care 
pot răspunde necesităţilor şi obiectivelor sale şi/sau să stabilească natura juridică și/sau 
financiară a unui proiect.  

69. Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:  
a) etapa de preselecţie a candidaţilor;  
b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea 

soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilor beneficiarului şi în baza căreia/cărora candidaţii vor 
elabora şi vor depune oferta finală;  

c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.  
70. La prima etapă, dialogul competitiv se iniţiază prin publicarea unui anunţ de 

participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. 
Orice operator economic are dreptul să îşi depună candidatura pentru a participa la 
procedura de dialog competitiv.  

71. Beneficiarul are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie 
şi regulile aplicabile.  

72. La etapa a doua a procedurii de dialog competitiv, beneficiarul are obligaţia de a 
transmite, simultan, o invitaţie de participare tuturor candidaţilor admişi. Invitaţia va 
cuprinde în mod obligatoriu adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data, ora lansării 
acestuia, însoţită de un exemplar al caietului de sarcini sau al documentaţiei de atribuire. 

73. Beneficiarul derulează dialogul cu fiecare candidat admis în parte. În cadrul acestui 
dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, financiare, la modul de rezolvare 
a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului 
contract, astfel încît soluţiile identificate să răspundă necesităţilor obiective ale 
beneficiarului.  

74. Pe durata dialogului, beneficiarul are obligaţia de a asigura aplicarea principiului 
tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, beneficiarul nu are dreptul de a 
furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre 
participanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.  

75. Beneficiarul are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, 
soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.  

76. Dialogul derulează pînă cînd beneficiarul identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare 
necesităţilor sale obiective.  

77. După ce a declarat închisă etapa de dialog, beneficiarul are obligaţia de a invita 
participanţii selectaţi să depună oferta finală, care se elaborează în baza soluţiei/soluţiilor 
identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin 
care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.  

78. Beneficiarul poate modifica prevederile stabilite iniţial în documentaţia de atribuire, cu 
condiția că aceste modificări vor fi comunicate participanților selectați, concomitent cu 
invitaţia de prezentare a ofertelor finale. 

79. Evaluarea ofertelor se realizează în baza criteriilor prevăzute în documentaţia de 
atribuire. 

80. În cazul în care, în procesul evaluării ofertelor beneficiarul solicită ofertanților 
clarificări, informaţiile suplimentare sau reconfirmări privind ofertele prezentate, aceste 
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informații nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale 
soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care 
ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu 
ceilalţi ofertanţi. 

81. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţii se realizează prin aplicarea 
procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea 
mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. 

Secţiunea 5 
Proceduri negociate 

82. Beneficiarul poate atribui contracte de achiziție prin procedură negociata cu sau fără 
publicarea unui anunt de participare.  

83. Procedură negociată cu publicarea unui anunț de participare se organizează în două 
etape, cu sau fără aplicarea sistemului de preselecţie (calificare) al beneficiarului.  

84. La prima etapă, beneficiarul, prin anunţ solicită participarea operatorilor economici, iar 
la a doua etapă beneficiarul negociază cu operatorii economici, care au depus ofertele, 
pentru a adapta ofertele la cerinţele exprimate în anunţul de participare, în caietul de sarcini, 
documente descriptive, în scopul obţinerii celei mai avantajoase oferte.  

85. Procedura negociată cu publicarea unui anunț de participare se desfăşoară:   
a) în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în cadrul unei proceduri de licitație 

deschisă sau restrânsă, de cerere a ofertelor de prețuri ori în cadrul unui dialog competitiv, dacă nu 
sunt modificate în mod substanţial condiţiile inițiale de prezentare a ofertelor stabilite de beneficiar. 

 Beneficiarul este în drept să nu publice un anunţ de participare dacă include în procedura 
negociată toţi ofertanţii sau numai ofertanţii care îndeplinesc criteriile calitative de preselecţie şi 
care au prezentat în cadrul procedurii aplicate inițial, oferte conforme cu cerinţele oficiale ale 
procedurii de atribuire. Aplicarea procedurii negociate în acest caz este posibilă numai după 
anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, cerere a ofertelor de preţuri sau 
dialog competitiv; 

b) în cazuri excepţionale, temeinic motivate, dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii 
a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă şi definitivă a preţurilor;  

c) în domeniul serviciilor, inclusiv al celor ce ţin de proprietatea intelectuală, cum ar fi 
proiectarea de lucrări, în măsura în care, datorită naturii serviciilor ce urmează a fi prestate, 
specificaţiile contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea 
contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform regulilor privind procedura 
deschisă sau procedura restrânsă;  

d) în cazul contractelor de achiziţii de lucrări efectuate sau de servicii prestate exclusiv în 
vederea cercetării-dezvoltării sau a experimentării şi nu pentru a asigura un profit sau pentru a 
acoperi costurile de cercetare-dezvoltare.   

86. Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al 
documentaţiei descriptive/de atribuire și să îşi depună candidatura pentru a participa la 
procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

87. Beneficiarul are obligaţia de a transmite, simultan, o invitaţie de participare la etapa a 
doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor 
candidaţilor preselectaţi. Invitaţia va cuprinde un exemplar al caietului de sarcini sau al 
documentaţiei descriptive şi al oricărui document suplimentar. Beneficiarul derulează 
negocieri cu fiecare candidat preselectat, în parte. În cadrul negocierilor se determină toate 
aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract. 

88. Beneficiarul are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, 
propunerea de ofertă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.  

89. Negocierile se derulează pînă la identificarea şi stabilirea ofertei cîştigătoare, în cazul 
în care atribuirea este posibilă. 

90. Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare are loc în 
cazurile în care: 

a) nici o ofertă sau nici o ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o 
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procedură de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale 
contractului nu sînt modificate în mod substanţial; 

b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente 
imprevizibile pentru beneficiar, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitaţie deschisă 
sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a 
justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile beneficiarului. În acest caz, contractual nu 
poate fi încheiat pe o perioadă mai mare decît cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă 
care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare; 

c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur 
operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare sau un singur operator 
economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă. 

91. În cazul contractelor de achiziţii de bunuri, beneficiarul efectuează achiziţii prin 
negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă: 

a) aceste bunuri sînt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta 
dispoziţie nu se aplică producţiei cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a 
produsului sau să amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare; 

b) contractul de achiziţii se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, 
destinate fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru 
extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga beneficiarul 
să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care duce la incompatibilitate sau la 
dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere. De regulă, durata unor astfel de 
contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani. Valoarea cumulată a 
contractelor atribuite pentru achiziționarea suplimentară de bunuri nu trebuie să fie mai mare de 
15% din valoarea contractului iniţial. 

 c) bunurile ce urmează a fi procurate sînt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime; 
d) contractul de achiziţii se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, fie 

de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de la un administrator al 
procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeaşi 
natură, în temeiul legislaţiei naţionale. 

92. În situaţiile prevăzute la lit. a) în cazul în care acest lucru este posibil, beneficiarul are 
obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o 
concurenţă reală. 

93. În cazul contractelor de achiziţii de lucrări şi servicii, beneficiarul efectuează achiziţii 
prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: 

a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sînt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi 
nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea 
serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu condiţia atribuirii 
contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul 
respectiv: 

– dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere 
tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru 
autorităţile contractante; sau 

– dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul 
contractului iniţial, sînt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor 
atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 20% din valoarea 
contractului iniţial. 

b) pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare 
încredinţate de către beneficiar operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia 
ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui 
contract iniţial atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, restrînsă sau de cerere a ofertelor de 
preţuri. 
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Secţiunea 6 
          Sistemul dinamic de achiziţie 

94. Pentru realizarea unui sistem dinamic de achiziţie beneficiarul trebuie să respecte 
cerinţele referitoare la licitaţia deschisă la toate etapele acesteia, până la atribuirea 
contractelor în cadrul sistemului respectiv.  

95. În sistemul dinamic de achiziţie sunt invitaţi şi admişi toţi ofertanţii care îndeplinesc 
criteriile de selecţie şi au prezentat o ofertă orientativă conformă caietului de sarcini şi 
eventualelor documente suplimentare. Ofertele orientative pot fi îmbunătăţite de operatorii 
economici în orice moment, cu condiţia ca acestea şi în continuare să fie conforme cu 
caietul de sarcini. 

96. În vederea realizării sistemului dinamic de achiziţie şi pentru atribuirea contractelor în 
cadrul acestui sistem, beneficiarii folosesc în exclusivitate mijloace electronice. 

97. În sistemul dinamic de achiziţie fiecare contract specific de achiziţii face obiectul unei 
convocări la licitaţie. Înainte de emiterea convocării la licitaţie, beneficiarul:  

a) publică un anunţ de participare, în care precizează că atribuirea contractului are loc în cadrul 
unui sistem dinamic de achiziţie şi invită toţi operatorii economici interesaţi să prezinte o ofertă 
orientativă, într-un termen care nu poate fi mai scurt de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului;  

b) precizează în caietul de sarcini natura achiziţiilor care fac obiectul sistemului în cauză, precum 
şi toate informaţiile necesare privind sistemul de achiziţie, privind echipamentul electronic utilizat, 
privind aranjamentele şi privind specificaţiile tehnice de conectare;  

c) oferă, prin mijloace electronice, de la publicarea anunţului şi până la expirarea termenului de 
aplicare a sistemului, accesul liber, direct şi total la caietul de sarcini şi la toate documentele 
suplimentare.  

98. Beneficiarul, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii ofertei, 
verifică dacă ofertantul îndeplinește criteriile de calificare, evaluează oferta orientativă şi 
informează ofertantul, cât mai repede posibil, în legătură cu admiterea sa în sistemul 
dinamic de achiziţie sau în legătură cu respingerea ofertei sale orientative. Beneficiarul nu 
poate începe licitaţia înainte de încheierea evaluării tuturor ofertelor orientative primite în 
termenul stabilit. 

99. Beneficiarul invită toţi ofertanţii care au prezentat oferta orientativă şi au fost admişi în 
sistem să depună o ofertă fermă pentru fiecare contract specific care urmează a fi atribuit în 
cadrul sistemului. În acest scop, el stabileşte un termen pentru depunerea ofertelor ferme, iar 
contractul se atribuie ofertantului care a depus cea mai avantajoasă ofertă fermă, pe baza 
criteriilor enunţate în anunţul specific de atribuire a contractului de achiziţii. 

100. Sistemul dinamic de achiziţie nu poate fi utilizat pentru a împiedica, restricţiona sau 
denatura concurenţa. 

Secţiunea 7 
Licitaţia electronică 

101. Beneficiarul poate decide că atribuirea unui contract să fie precedată de o licitaţie 
electronică, în cazul în care se pot stabili cu precizie specificaţiile contractului, iar 
beneficiarul dispune de mijloace electronice necesare pentru desfăşurarea acestor achiziţii. 
În aceleaşi condiţii, o licitaţie electronică poate fi utilizată la deschiderea licitaţiei de 
contracte ce urmează a fi atribuite în cadrul unui sistem dinamic de achiziţie. Beneficiarul 
care desfăşoară o licitaţie electronică menţionează acest lucru în anunţul de participare şi în 
documentația de atribuire. 

102. Licitaţia electronică reprezintă un proces repetitiv care implică un dispozitiv 
electronic pentru prezentarea noilor preţuri, revăzute în sens descrescător, şi a noilor valori 
privind anumite elemente ale ofertelor, care apar după o evaluare iniţială completă a 
ofertelor, permiţând clasificarea lor prin metode de evaluare automată. În consecinţă, 
anumite contracte de servicii şi anumite contracte de lucrări care au ca obiect prestarea de 
servicii ce ţin de proprietatea intelectuală, cum ar fi lucrări de proiectare, nu pot face 
obiectul licitaţiilor electronice. 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1464



103. Licitaţia electronică se refera: 
a) fie exclusiv la preţuri, în cazul în care contractul se atribuie pe criteriul preţului celui mai mic; 
b) fie la preţuri şi/sau la valorile elementelor ofertelor indicate în caietul de sarcini, în cazul în 

care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic. 
104. Înainte de a trece la licitaţia electronică, beneficiarul face o evaluare iniţială completă 

a ofertelor, în conformitate cu criteriile de atribuire stabilite de către beneficiar în 
documentaţia de atribuire şi cu ponderea fixată pentru ele. 

105. Toţi operatorii economici care au prezentat oferte admisibile sunt invitaţi simultan, 
prin mijloace electronice, să prezinte preţuri şi valori noi. 

106. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor şi conţine toate 
informaţiile relevante privind conectarea individuală la dispozitivul electronic utilizat. De 
asemenea, invitaţia trebuie să conţină informaţii cu privire la data şi ora de începere a 
licitaţiei şi referitor la termenul-limită de la primirea ultimei oferte până la finalizarea 
licitaţiei electronice. Licitaţia electronică poate fi începută nu mai devreme de 2 zile 
lucrătoare după data transmiterii invitaţiei. 

107. Licitaţia electronica se desfăşoară în mai multe runde succesive. În cursul fiecărei 
runde a licitaţiei electronice, beneficiarul are obligaţia să comunice simultan tuturor 
ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, 
poziţia pe care o ocupă în clasament.  

108. Licitaţia electronică se finalizează prin una din următoarele situaţii sau printr-o 
combinaţie a acestora:  

a) în termenul indicat în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;  
b) după un număr de runde de licitaţii al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în 

prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;  
c) când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi ce îndeplinesc cerinţele cu privire la 

diferenţele minime impuse.  
Secţiunea 8 

Acordul-cadru 
109. Atât în cazul licitației deschise, precum şi în cazul licitației restrânse şi procedurilor 

negociate, beneficiarul poate recurge la utilizarea acordului-cadru de achiziţii. În temeiul 
acordului-cadru se pot încheia contracte cu unul sau cu mai mulţi operatori, în funcţie de 
necesitatea beneficiarului şi de capacitatea operatorilor economici. Astfel, se poate încheia 
un contract unic sau contracte succesive cu un singur operator economic sau mai multe 
contracte cu mai mulţi operatori economici, în cazul în care fiecare în parte nu poate acoperi 
necesitatea identificată a beneficiarului.  

110. Pentru utilizarea acordului-cadru beneficiarul, după desfăşurarea licitației deschise, 
restrânse sau procedurilor negociate, elaborează un clasament al celor mai buni operatori 
economici. Cu operatorul/operatorii economici, clasaţi în primele locuri ale clasamentului, 
se încheie, pe o perioadă determinată un acord-cadru privind posibilitatea colaborării 
ulterioare. Încheierea acestui document nu implică obligaţia beneficiarului de a achiziţiona 
lucrările, serviciile sau bunurile ce au făcut obiectul acordului-cadru, ci conferă 
beneficiarului posibilitatea de a încheia în viitor un contract, fără a mai organiza altă 
procedură de achiziţie. În acest caz beneficiarul are obligaţia de a respecta următoarea 
procedură: 

a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, beneficiarul consultă în scris toți 
operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; 

b) beneficiarul fixează un termen limită suficient pentru prezentarea de către operatorii 
economici semnatari ai contractului-cadru a ofertelor, în acest sens având obligaţia de a ţine 
cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea 
ofertelor; 

c) ofertele se prezintă în scris, în plic sigilat, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până 
la deschiderea acestora de către Comisia de achiziţii la data limită stabilită pentru procedura 
de achiziţii; 
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d) beneficiarul atribuie contractul de achiziţie ofertantului care a prezentat cea mai 
avantajoasă ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia de achiziţie în 
baza căreia a fost încheiat acordul-cadru. 

111. În cazul în care se atribuie un contract de achiziţie pe baza prevederilor dintr-un 
acord-cadru semnat cu un singur operator economic, beneficiarul nu are dreptul de a impune 
sau de a accepta modificări ale elementelor şi ale condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-
cadru respectiv, care ar afecta calitatea sau ar duce la majorarea costului achiziţiei.  

112. Beneficiarul are dreptul de a face noi solicitări de oferte prin intermediul unei 
proceduri simplificate de licitaţie, însă numai faţă de operatorii selectaţi, care pot veni cu noi 
oferte şi care, implicit, pot modifica clasamentul întocmit la momentul încheierii acordului-
cadru.  

113. Beneficiarul, în cazul atribuirii unui contract de achiziţii în baza contractului-cadru, 
nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât să 
împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa.  

 
Capitolul  V 

INIŢIEREA, DESFĂŞURAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII ŞI RĂSPUNDEREA 
PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULAMENTULUI 

 
Secţiunea 1 

Iniţierea procedurilor de achiziţii 
114. Beneficiarul, iniţiază procedura de achiziţie dacă respectă în mod cumulativ 

următoarele condiţii: 
a) obiectul achiziţiei este inclus în planul anual de achiziţii, cu excepţia cazului în care 

necesitatea efectuării achiziţiei este cauzată de apariţia unor circumstanțe excepţionale; 
b) sunt asigurate mijloacele financiare necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie; 
c) este elaborată documentația de atribuire; 
d) este creată Comisia de achiziţii conform ordinului conducătorului sau atribuțiile acesteia sunt 

delegate unei entități centrale de achiziții. 
115. Iniţierea procedurilor de achiziţii are loc odată cu publicarea anunţurilor de achiziţii 

sau de preselecţie.  
116. Beneficiarul este obligat, la începutul anului calendaristic pentru care se planifică 

efectuarea achiziţiilor, să publice pe pagina sa electronică un anunţ privind achiziţiile 
planificate de a fi efectuate în următoarele 12 luni. Formularul anunţului se elaborează de 
beneficiar, utilizând informaţia de bază stipulată în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament, 
care prin acest anunţ trebuie să fie plasat pe pagina web. 

117.  În cazul contractelor de achiziţii de bunuri și servicii ale căror valoare estimativă, 
fără TVA, este mai mare de 1,0 mil. lei și a contractelor pentru achiziţii de lucrări ale căror 
valoare estimativă, fără TVA, este mai mare de 1,5 mil. lei, pentru atragerea în procesul de 
achiziţii a mai multor operatori economici, inclusiv nerezidenţi, în afară de publicarea 
anunţurilor pe pagina sa electronică beneficiarul publică anunţurile în Buletinul Achiziţiilor 
Publice sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

118. Pentru fiecare contract de achiziţie planificat de a fi atribuit  prin intermediul licitaţiei 
deschise, al licitaţiei  restrînse, al dialogului competitiv sau al procedurii negociate cu 
publicarea prealabilă a anunțului, beneficiarul, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data 
limită planificată pentru primirea ofertelor, este obligat să publice pe pagina sa electronică 
un anunţ privind iniţierea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie prin care se 
indică informaţia detaliată privind procedura de achiziţie a fiecărui contract de achiziţie. 
Informaţia, care, în mod obligatoriu, trebuie să fie indicată în acest anunţ este stipulată în 
Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.  

119. Pentru asigurarea unei transparenţe maxime şi pentru atragerea în procesul de 
achiziţii a mai multor operatori economici, beneficiarul transmite după caz invitaţii de 
participare producătorilor de bunuri, prestatorilor de servicii, executorilor de lucrări. 
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120. Procedura de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri se iniţiază odată cu expedierea 
de către beneficiar a invitaţiilor de prezentare a ofertelor la un număr mare de operatori 
economici. În caz de urgență, argumentată de beneficiar, termenul de prezentare a ofertelor, 
la procedura cererii ofertelor de prețuri, poate fi redus la cel puțin 3 zile calendaristice – 
pentru bunuri și la cel puțin 5 zile calendaristice – pentru servicii și lucrări. 

121. În cazul în care se optează pentru aplicarea sistemului de preselecţie (calificare) la 
achiziţii, în anunţurile orientative anuale, în anunţurile privind contractele de achiziţii şi în 
invitaţiile de participare, beneficiarul este obligat să indice suplimentar şi regulile care se 
aplică în procesul de achiziţii, cu indicarea actelor legislative şi normative în care se 
regăsesc, inclusiv a prezentului Regulament.  

122. Beneficiarul poate stipula în anunţ că operatorii economici pot să expună spre 
examinare tipul de marfă sau mostrele de produse oferite. Din aceste considerente, 
beneficiarul are obligaţia de a asigura securitatea mărfurilor prezentate pentru examinare la 
licitaţie. 

 
Secţiunea 2 

Caietul de sarcini 
123. Caietul de sarcini este documentul principal al documentaţiei de atribuire al 

beneficiarului, pus la dispoziţia tuturor operatorilor economici participanţi la procesul de 
achiziţii, în baza căruia se elaborează şi se prezintă propunerea tehnică şi care determină 
propunerea financiară.  

124. Caietul de sarcini se elaborează reieşind din volumele de lucrări necesare, din 
cerinţele tehnice, tehnologice şi/sau reieşind din alte cerinţe faţă de bunurile, lucrările şi 
serviciile solicitate. În caietul de sarcini se formulează clar şi concis specificaţiile tehnice ale 
bunurilor/lucrărilor/serviciilor ce urmează a fi achiziţionate de beneficiar, modalitatea de 
achitare, garanțiile, penalitățile, alte cerințe care corespund prezentului Regulament. 

125. În specificaţiile tehnice, în funcţie de tipul achiziţiei şi după necesitate, se stabilesc 
cerinţe cu privire la: 

a) nivelul calității, inclusiv descrierea sistemului calităţii aplicat şi procedurile aferente 
sistemului calităţii; 

b) nivelul tehnic, inclusiv procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări 
referitor la realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii şi cu privire la verificări şi 
încercări; 

c) nivelul de performanţă; 
d) siguranţa în exploatare; 
e) dimensiuni; 
f) terminologie şi simboluri; 
g) teste şi metode de testare; 
h) mod de ambalare, etichetare, marcare, (în caz de necesitate); 
i) certificate de origine şi de conformitate. 

126. Pentru contractele de lucrări, în dependenţă de tipul achiziţiei şi, după necesitate, în 
specificaţiile tehnice se stabilesc cerinţe privind: 

1) proiectare şi calcul; 
2) verificări; 
3) inspecţii; 
4) tehnici, procedee şi metode de construcţie; 
5) condiţii de recepţie a lucrărilor; 
6) alte condiţii cu caracter tehnic în legătură cu: 

a) materiile prime şi materiale utilizate; 
b) tehnica şi utilajul utilizat; 
c) subcontractanţi; 
d) calificarea personalului; 
e) descrierea lucrărilor în ansamblu. 
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127. Specificaţiile tehnice trebuie să fie indicate în caietul de sarcini numai prin referire la 
standardele şi normele naţionale şi internaţionale, la autorizări sau la omologări. De 
asemenea, trebuie să fie indicate actele legislative şi normative care reglementează protecţia 
muncii, securitatea industrială şi incendiară, protecţia mediului, care urmează a fi respectate 
pe parcursul executării contractului. 

128. Prin formularea cerinţelor în caietul de sarcini, beneficiarul obligă operatorul 
economic să indice în ofertă partea din contract pe care intenţionează să o subcontracteze 
întreprinderilor afiliate sau unor terţi, precum şi să descrie subcontractanţii propuşi.  

129. Se interzice definirea specificaţiilor tehnice în caietul de sarcini, prin indicarea: 
a) originii sau a producătorului de bunuri; 
b) unui procedeu special; 
c) mărcii de fabrică sau de comerţ; 
d) brevetului de invenţie; 
e) licenţei de fabricaţie; 
f) oricăror altor cerinţe care ar favoriza unul sau mai mulţi operatori economici. 

130.  Prin derogare de la prevederile  punctului 129 lit. a)-e) din prezentul Regulament, se 
permite indicarea în caietul de sarcini a mărcii sau a producătorului de bunuri numai în cazul 
necesității respectării cerințelor documentaţiei de exploatare a utilajului, cerinţelor de 
compatibilitate cu utilajele existente şi documentaţiei de proiectare. 

131. Pentru licitaţia electronică, caietul de sarcini va conţine, fără a se limita, următoarele 
informaţii: 

a) informaţii privind elementele ale căror valori vor face obiectul licitaţiei electronice, cu 
condiţia că astfel de elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente; 

b) informaţii referitor la eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate astfel cum rezultă 
ele din specificaţiile privind obiectul contractului; 

c) informaţiile care vor fi puse la dispoziţia operatorilor economici în cursul licitaţiei electronice, 
cu specificarea momentului la care vor fi puse la dispoziţia lor; 

d) informaţii relevante privind derularea licitaţiei electronice; 
e) informaţii privind condiţiile în care operatorii economici vor putea licita, în special, referitor 

la diferenţele minime care vor fi impuse pentru a licita; 
f) informaţii relevante privind dispozitivul electronic utilizat, precum şi referitor la modalităţile 

şi cerinţele tehnice de conectare. 
132. Operatorul economic, care a obţinut un exemplar al caietului de sarcini, are dreptul de 

a adresa, în orice formă de comunicare, întrebări referitor la elementele incluse în acesta. 
Întrebările se adresează cel puţin cu 5 zile lucrătoare până la data limită de depunere a 
ofertelor. Beneficiarul este obligat să transmită răspuns la întrebările formulate cel puţin cu 
2 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.  

Secţiunea 3 
Procedura de preselecţie şi sistemul de calificare 

133. În cazul utilizării procedurilor de achiziţii în două sau trei etape, beneficiarul este 
obligat să organizeze şi să administreze o procedură de preselecţie a operatorilor economici. 
Procedura de preselecţie trebuie să fie administrată, în mod obligatoriu, pe baza unor criterii 
şi norme de calificare obiective, concrete, transparente şi unice pentru toţi participanţii la 
unul şi aceleaşi proces de achiziţii. La formularea cerinţelor de preselecție beneficiarul nu 
trebuie să limiteze în mod artificial competiţia, iar criteriile de calificare trebuie să aibă o 
legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. 

134. În cazul efectuării procedurii de preselecţie, beneficiarul va oferi câte un set de 
documente de preselecţie fiecărui operator economic care le va solicita potrivit invitaţiei de 
participare la preselecţie şi va achita costul acestor documente. Plata va include doar 
cheltuielile de tipărire a documentelor şi de livrare a acestora către operatorul economic.  

135. Documentele de preselecţie vor conţine:  
a) instrucţiuni privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie;  
b) criteriile de preselecţie; 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1468



c) expunerea succintă a principalelor clauze ale contractului de achiziţie, care urmează 
a fi încheiat în urma procedurilor de achiziţie;  

d) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru 
confirmarea datelor lui de calificare;  

e) informaţii despre modul, locul şi termenul de prezentare a cererilor pentru 
preselecţie, cu indicarea datei, a orei-limită şi a locului de prezentare;  

f) orice alte cerinţe privind pregătirea şi prezentarea cererilor pentru preselecţie şi 
referitoare la procedura de desfăşurare a acesteia, pe care beneficiarul le stabileşte în 
conformitate cu prezentul Regulament, alte acte legislative şi normative şi reieşind din 
documentaţia standard;  

g) informaţii cu privire la taxa de participare. 
136. Beneficiarul nu poate să impună condiţii administrative, tehnice sau financiare faţă de 

anumiţi operatori economici dacă acestea nu au fost impuse faţă de ceilalţi operatori. În 
cazul în care se solicită prezentarea de certificate întocmite de organisme independente care 
atestă conformitatea operatorului economic cu anumite standarde de asigurare a calităţii, 
beneficiarul este obligat să facă trimitere la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe 
standardele naţionale şi internaţionale.  

137. Beneficiarul este obligat, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, să răspundă la orice 
demers al operatorului economic referitor la documentele de preselecţie, primit cu cel puţin 
5 zile lucrătoare înainte de data expirării termenului de prezentare a documentelor pentru 
preselecţie. Răspunsul la orice demers, care prezintă interes şi pentru alţi operatori 
economici, se expediază tuturor operatorilor economici cărora beneficiarul le-a remis 
documentele de preselecţie, fără a indica sursa demersului.  

138. La evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic, care a depus cerere 
pentru preselecţie, se aplică doar criteriile de preselecție stabilite.  

139. După evaluarea rezultatelor preselecţiei, beneficiarul comunică, în termen de 5 zile 
lucrătoare, fiecărui operator economic, care a depus cererea pentru preselecţie, rezultatele 
acesteia. Operatorii economici preselectaţi vor participa în continuare la procedura de 
achiziţie. 

140. La cererea operatorilor economici care nu au fost preselectaţi, beneficiarul va 
comunica temeiurile unei atare decizii. 

141. Beneficiarul poate institui şi administra un sistem de calificare continuu pentru 
anumite proceduri ulterioare de achiziţii a bunurilor lucrărilor și serviciilor care poartă un 
caracter specific pentru desfăşurarea activităţii de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a gazelor naturale, a energiei electrice, a energiei termice şi de furnizare a 
serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare. 

142. În acest caz, sistemul de calificare trebuie să asigure operatorilor economici solicitanţi 
posibilitatea de a fi calificaţi în orice timp. Termenul maxim pentru aprobarea deciziei de 
către beneficiar privind calificarea operatorului economic este de 3 luni de la data primirii 
cererii de calificare. 

143. În cazul utilizării sistemului de calificare, beneficiarul publică un anunţ prin care 
informează operatorii economici despre acest sistem şi despre normele aplicabile, iar 
operatorii economici din cadrul unei proceduri restrânse sau negociate sunt selectaţi din 
rândul celor calificaţi în conformitate cu un astfel de sistem. 

144. Dacă pentru luarea deciziei de calificare este necesar un termen mai mare de 3 luni de 
la depunerea cererii, beneficiarul trebuie să informeze, în scris, solicitantul despre motivele 
care justifică o astfel de prelungire şi despre data la care cererea urmează a fi examinată. În 
acest caz, însă, termenul maxim total necesar pentru calificare nu poate depăși de 6 luni. 

145. Operatorii economici care doresc să participe la procedura de achiziţii cu aplicarea 
sistemului de calificare depun la beneficiar o cerere de participare la acest sistem, iar 
beneficiarul eliberează sau expediază acestora setul de documente de calificare. Formularul 
cererii de participare se elaborează de beneficiar utilizând ca bază cerinţele stipulate în 
Anexa nr. 4 la prezentul Regulament şi se publică pe pagina sa electronică.  
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146. Criteriile de calificare impuse de beneficiar pot include şi criteriile de excludere a 
operatorilor economici din sistem, cu condiţia că acestea vor fi aduse la cunoștința 
operatorilor economici odată cu solicitarea calificării. 

147. Beneficiarul poate descalifica operatorul economic numai pe motive bazate pe 
nerespectarea criteriilor de calificare stabilite fără discriminare faţă de toţi operatorii 
economici. Orice intenţie de descalificare se comunică operatorului economic în scris cu cel 
puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care urmează să înceteze calificarea, cu indicarea 
motivului care justifică decizia de descalificare. 

148. Setul de documente, eliberat de beneficiar pentru calificare trebuie să conţină în mod 
obligatoriu: 

a) expunerea succintă a contractelor de achiziţii atribuite  în baza sistemului de calificare 
dinamic; 

b) cerinţele faţă de operatorii economici; 
c) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru 

confirmarea datelor lui de calificare; 
d) informaţii cu privire la procedura şi criteriile de calificare. 

149. Comisia de achiziţii evaluează documentele de calificare primite de la operatorii 
economici, stabileşte lista operatorilor economici calificaţi şi informează operatorii 
economici participanţi despre rezultatele calificării. Beneficiarul informează operatorii 
economici care au fost respinşi cu privire la această decizie, cu indicarea motivelor care au 
stat la baza refuzului. 

150. Beneficiarul este obligat să răspundă, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, la orice 
demers al operatorului economic referitor la documentele de calificare. 

151. Pentru selectarea participanţilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii, care fac obiectul convocării la licitaţie cu utilizarea sistemului de calificare în mod 
continuu, beneficiarul: 

a) califică operatorii economici în conformitate cu criteriile de calificare prestabilite; 
b) aplică operatorilor economici calificaţi acţiunile caracteristice procedurilor de achiziţii, 

prevăzute în prezentul Regulament. 
Secţiunea 4 

Depunerea ofertelor 
152. Depunerea ofertei se efectuează de către operatorul economic până la data-limită, 

printr-o scrisoare ce confirmă înaintarea acesteia, care reprezintă, concomitent, manifestarea 
voinţei operatorului economic de a semna contractul de achiziţie. La stabilirea termenului-
limită, beneficiarul va lua în considerare complexitatea achiziţiilor preconizate, aria de 
subcontractare anticipată şi timpul obişnuit pentru transmiterea ofertelor prin poştă din ţară 
şi din străinătate. 

153. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, Beneficiarul poate prelungi, la 
decizia sa, acest termen. 

Avizul privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi în mod obligatoriu plasat pe 
pagina electronică şi expediat imediat fiecărui operator economic care a depus o cerere de 
participare sau căruia beneficiarul i-a oferit documentaţia de atribuire. 

154. Ofertele se întocmesc şi se depun/expediază de către operatorii economici în baza 
documentaţiei de atribuire şi conform criteriilor pe baza cărora beneficiarul atribuie 
contractele de achiziţii.  

155. Înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor operatorul economic are 
dreptul să retragă oferta și garanţia pentru ofertă. 

156. Ofertele depuse/primite se înregistrează de către beneficiar în Registrul ofertelor de 
achiziţii la momentul depunerii/primirii. Înregistrarea se efectuează în mod cronologic, 
conform ordinii de primire. Formularul Registrului ofertelor de achiziții se elaborează de 
beneficiar cu utilizarea obligatoriu a informaţiei indicate în Anexa nr. 5 la prezentul 
Regulament.   

157. În cazul atribuirii contractelor de achiziţii pe baza criteriului celui mai mic preţ, 
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operatorii economici depun o singură ofertă. Formularul ofertei se elaborează de beneficiar 
utilizând ca bază informaţia indicată în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament şi se publică pe 
pagina sa electronică. În cazul atribuirii contractelor de achiziţii pe baza ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere tehnico- economic, operatorii economici întocmesc şi 
prezintă propunerea tehnică şi propunerea financiară.  
Beneficiarul poate permite ofertanţilor să depună şi alte oferte, numite oferte alternative, dar 

numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere tehnico-economic.  

   Anunţul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de 
oferte alternative sau dacă acest lucru este interzis. În cazul în care această precizare lipseşte, 
beneficiarul nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. 

158. În propunerea tehnică operatorul economic descrie în detalii informaţia solicitată de 
beneficiar în documentația de atribuire şi, în special, în caietul de sarcini. În cazul achiziţiei 
de lucrări în propunerea tehnică se va indica informaţia cu privire la: 

a) procedurile tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări, privind realizarea 
controlului calităţii, referitor la verificările şi testările necesare; 

b) lista laboratoarelor autorizate în domeniul lucrărilor planificate spre execuţie, de serviciile 
cărora va beneficia operatorul economic pentru executarea contractului de achiziţie; 

c) graficul de execuţie a lucrării; 
d) lista personalului şi gradul de calificare al acestuia; 
e) informaţia privind subcontractanţii, inclusiv întreprinderile afiliate, experienţa, calificarea şi 

dotarea acestora cu tehnică şi personalul necesar; 
f) listele privind dotările tehnice, utilajul şi echipamentul tehnic, care va fi utilizat la îndeplinirea 

lucrărilor; 
g) tehnologiile utilizate de executare a lucrărilor reieşind din necesitatea respectării cerinţelor 

calitative şi cantitative ale proiectelor tehnice, a cerinţelor din caietul de sarcini, din standardele, din 
normele tehnice şi din actele care reglementează executarea lucrărilor. 

159. În propunerea tehnică sunt descrise materialele planificate de a fi utilizate, 
corespunderea acestora cerinţelor proiectelor tehnice, calităţii, standardelor, normelor 
tehnice, dacă lucrările sunt efectuate cu materialele operatorului economic. 

160. În propunerea financiară se indică informaţia cu privire la valoarea achiziţiei, la 
creditele planificate de a fi luate, referitor la condiţiile de achitare de către operatorul 
economic, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie.  

161. În propunerea financiară, operatorul economic va evidenţia după caz informaţii cu 
privire la: 

a) valoarea contractului de achiziţii de bunuri, de lucrări, de servicii (fără şi cu TVA). La 
contractele de achiziţii de lucrări, în cazul în care o parte din acestea se efectuează de către 
subcontractanţi, se evidenţiază separat şi valoarea lucrărilor planificate de a fi efectuate de către 
aceştia; 

b) cantitatea, preţul pe unitate şi valoarea fiecărei poziţii a contractului de achiziţii de bunuri şi 
de servicii; 

c) valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată; 
d) volumul, norma resurselor, preţul pe unitate şi valoarea fiecărei poziţii din deviz aferentă 

categoriilor de lucrări; 
e) valoarea cheltuielilor de resurse materiale, inclusiv, separat pentru materialele operatorului 

economic şi ale beneficiarului; 
f) valoarea cheltuielilor cu personalul; 
g) valoarea cheltuielilor privind utilajele de construcţii; 
i) valoarea utilajelor şi a echipamentelor tehnologice; 
j) valoarea cheltuielilor directe; 
k) asigurarea socială; 
l) asigurarea medicală; 
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m) cheltuielile de transport, % aplicat, valoarea şi calculul ce confirmă nivelul aplicat; 
n) cheltuielile de regie, % aplicat, valoarea şi calculul ce confirmă nivelul aplicat; 
o) beneficiul de deviz; 
p) cheltuielile de depozitare, % aplicat, valoarea şi calculul ce confirmă nivelul aplicat; 
q) alte cheltuieli specifice indicate în documentația de atribuire .  

162. În cazul contractelor de achiziţii ale imobilizărilor corporale și necorporale din 
categoria sistemelor automatizate sau a programelor de prelucrare a informaţiei, atât în 
documentația de atribuire a beneficiarului, precum şi în ofertele operatorilor economici 
trebuie să fie incluse, în mod obligatoriu, nu numai prevederile privind furnizarea acestor 
bunuri, dar şi cele legate de deservirea tehnică ulterioară a acestora. 

163. Operatorii economici vor depune ofertele în monedă naţională. Beneficiarul poate 
accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislaţiei. La 
evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă naţională reieşind din 
cursul oficial de schimb al monedei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei la  
ziua deschiderii ofertelor.  

164. La scrisoarea de înaintare a ofertei, operatorul economic anexează documentele 
stabilite de beneficiar în documentația de atribuire, după caz: 

a) extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, care 
reflectă situaţia la ziua depunerii ofertelor, depus pe propria răspundere; 

b) formularul completat privind informaţia generală despre operatorul economic. Formularul se 
elaborează de beneficiar, luând ca bază informaţia din Anexa nr. 7 la prezentul Regulament şi se 
publică pe pagina sa electronică; 

c) formularul completat în legătură cu experienţa similară în ultimii 3 ani de activitate. 
Formularul se elaborează de beneficiar, luând ca bază informaţia indicată în Anexa nr. 8 la prezentul 
Regulament şi se publică pe pagina sa electronică; 

d) declaraţia privind eligibilitatea. Formularul declaraţiei se elaborează de beneficiar, luând ca 
bază informaţia indicată în Anexa nr. 9 la prezentul Regulament şi se publică pe pagina sa 
electronică; 

e) certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, eliberat cu cel mult 30 de zile 
înainte de data înaintării ofertei. 

165. Oferta trebuie să fie prezentată respectând următoarele reguli: 
a) să corespundă cerinţelor prevăzute în documentația de atribuire; 
b) să fie întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului şi a datei de ieşire, cu semnătura 

persoanei responsabile; 
c) să fie tipărită sau scrisă cu cerneală  neiradiabilă. În cazul existenţei unor modificări, este 

necesară şi semnătura persoanei autorizate pe fiecare pagină pe care s-au făcut modificări; 
d) să fie prezentată în termenul limită stabilit în anunţul de achiziţii; 
e) plicul trebuie să fie netransparent, sigilat şi marcat cu adresa operatorului economic şi a 

beneficiarului; 
f) să aibă caracter indiscutabil şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 

perioada de valabilitate stabilită de către beneficiar şi să fie semnată, pe propria răspundere, de către 
operatorul economic sau de către o persoană legal împuternicită.   

166. Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferte şi prin mijloace 
electronice sau fax. În acest caz beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în 
Registrul  ofertelor de achiziţii 

167. Ofertele operatorilor economici, incluşi în lista de interdicţie a beneficiarului și/sau în 
lista de interdicție a operatorilor economici, elaborată de Agenția Achiziții Publice, nu se 
admit pentru participare la procedura de achiziţie. 

168. Pentru a fi protejat de riscul unui eventual comportament necorespunzător al 
operatorului economic pe întreaga perioadă a procesului de achiziţie până la încheierea 
contractului de achiziţie, beneficiarul poate solicita operatorilor economici să depună o 
garanţie pentru ofertă.  

169. În cazul în care beneficiarul stabileşte depunerea unei garanţii pentru ofertă, aceasta 
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trebuie să corespundă legislaţiei şi să fie exprimată în sumă fixă, egală pentru toţi operatorii 
economici. Cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depăşească 3 % din valoarea 
estimată a ofertei de achiziţie, iar perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi pe 
toată perioada până la încheierea contractului de achiziţie. 

170. Operatorul economic pierde garanţia pentru ofertă, virată în contul beneficiarului în 
următoarele situaţii: 

a) operatorul economic îşi retrage oferta după termenul limită de depunere a ofertelor; 
b) oferta operatorului economic a fost stabilită câştigătoare, iar acesta nu a depus asigurarea 

executării contractului sau operatorul economic a refuzat încheierea contractului de achiziţii; 
c) operatorul economic prezintă informaţii false, eronate sau nu prezintă informaţiile 

suplimentare solicitate de către beneficiar. 
171. Garanţia pentru oferta stabilită câştigătoare, se restituie de către beneficiar 

operatorului economic în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
achiziţie, iar garanţiile ofertelor necâştigătoare – în cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
semnării procesului-verbal de evaluare a ofertelor. Beneficiarul va restitui garanţia pentru 
oferta în cel mult 2 zile lucrătoare după producerea unuia din următoarele elemente: 

a) încheierea unui contract de achiziţii şi depunerea garanţiei de executare a 
contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; 

b) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziţii; 
c) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. 

 
Secţiunea 5 

Deschiderea şi calificarea ofertelor depuse 
172. În conformitate cu condiţiile prevăzute în documentația de atribuire şi în anunţul de 

achiziţii, Comisia de achiziţii a beneficiarului organizează, la data şi în locul stabilite în 
anunţ, o şedinţa de deschidere a ofertelor primite de la operatorii economici.  

173. La şedinţă de deschidere a ofertelor, înainte de deschiderea ofertelor, Comisia de 
achiziţii informează operatorii economici prezenţi despre ofertele respinse. În acest context 
pentru fiecare caz în parte se aduce la cunoştinţă motivul pentru care oferta a fost respinsă. 

174.  Nici o ofertă nu poate fi respinsă înainte de deschidere, cu excepţia ofertelor depuse 
de operatorii economici introduşi în lista de interdicţie, întocmită de beneficiar în baza 
rezultatelor achiziţiilor efectuate anterior și/sau în lista de interdicție a operatorilor 
economici, elaborată de Agenția Achiziții Publice precum şi a ofertelor depuse după 
expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.  

175. La şedinţa de deschidere este suficient să fie anunţat doar preţul. 
176. La calificarea ofertelor Comisia de achiziţii verifică: 

a) respectarea de către operatorii economici a formalităţilor depunerii ofertelor (termenul de 
depunere, cerinţele de întocmire, semnăturile şi integritatea plicului sigilat ); 

b) existenţa garanţiei pentru ofertă, în cazurile prevăzute în  documentația de atribuire; 
c) existenţa documentelor care trebuie să însoţească oferta conform documentaţiei de licitaţie. 

177. Se resping ofertele care sunt depuse fără garanţia pentru ofertă, în cazurile în care 
aceasta trebuie depusă conform documentaţiei  de atribuire. 

178. Operatorul economic care îndeplineşte în totalitate cerinţele documentaţiei de 
atribuire şi criteriile de calificare este considerat candidat calificat pentru evaluarea 
ofertelor. 

179. Comisia de achiziţii întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, 
conform Anexei nr. 10 a prezentului Regulament și numeşte ofertele operatorilor economici. 
Numărul participanţilor la procedura de achiziţie trebuie să fie de cel puţin trei operatori 
economici (fără a lua în consideraţie operatorii economici ofertele cărora au fost respinse la 
deschiderea ofertelor). 

180. În cazul prezentării a mai puţin de trei oferte (cu excepţia celor respinse) sau dacă 
ofertele lipsesc, procedura de achiziție se declară ca fiind nedesfăşurată, iar beneficiarul 
anunţă despre desfășurarea procedurii repetate. Între prima procedură de achiziție şi 
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procedura repetată nu poate fi stabilit un termen mai mic de 10 zile lucrătoare.  
181. În cazul prezentării a mai puțin de trei oferte, cu excepția celor respinse, ele nu se 

deschid, și se păstrează în dosarul de achiziție. Beneficiarul anunță participanții la achiziție 
despre anularea procedurii, și desfășurarea unei procedurii repetate.  

182. La anunțarea concursului repetat operatorii economici care au participat la prima 
procedură de achiziție, oferta cărora nu a fost deschisa, sînt în drept sa depună o noua ofertă 
în termenul de depunere a ofertelor sau să-și mențină oferta depusă anterior.  

183. În cazul în care şi după publicarea anunţului de achiziţii, în mod repetat, au fost 
depuse mai puţin de trei oferte, beneficiarul are dreptul să examineze oferta/ofertele depuse. 

184. În cazul utilizării sistemului de gestiune informatică, deschiderea ofertelor se va 
realiza în cadrul sistemului respectiv cu respectarea obligatorie a condițiilor stabilite în 
prezenta Secțiune. 

  
Secţiunea 6 

Evaluarea ofertelor şi numirea câştigătorului 
185.  La evaluarea ofertelor de achiziţie, trebuie să se asigure minimalizarea riscurilor 

pentru beneficiar, transparenţa şi egalitatea de tratament a operatorilor economici.  
186. Evaluarea ofertelor are loc după criterii calitative, după criteriul celui mai mic preţ, al 

ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico- economic. Comisia de achiziţii 
analizează, evaluează, compară ofertele primite şi stabileşte oferta câştigătoare. În acest 
scop Comisia de achiziţii: 

a) examinează documentele care demonstrează eligibilitatea şi înregistrarea fiecărui operator 
economic; 

b) examinează documentele care confirmă capacitatea tehnică şi capacitatea economico-
financiară a operatorilor economici; 

c) verifică conformitatea fiecărei oferte tehnice şi financiare cu cerinţele prevăzute în caietul de 
sarcini, acordându-se întâietate examinării ofertei tehnice; 

d) stabileşte clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată 
pentru transmiterea clarificărilor; 

e) efectuează clasamentul operatorilor economici în ordine descrescătoare şi determină oferta 
câştigătoare în baza punctajului maxim acordat. 

187. În acest scop beneficiarul se va baza pe următoarele criterii calitative: 
    1) Criteriul situaţiei personale. În acest caz, operatorul economic poate fi exclus de la 

participare la procesul de achiziţie în cazul în care: 
a) este în situaţie de insolvabilitate, de lichidare, de suspendare sau de încetare a activităţii, de 

administrare judiciară sau în orice altă situaţie analogică; 
b) furnizează informaţii false în materialele prezentate. 

    2) Criteriul capacităţii personale de exercitare a activităţii. În acest caz, operatorul economic 
trebuie să demonstreze posesia documentelor/licenţelor/autorizaţiilor corespunzătoare, care îi oferă 
dreptul de a practica activităţile vizate în contractul de achiziţii. 

    3) Criteriul capacităţii tehnice şi profesionale. În această situaţie, evaluarea operatorului 
economic se efectuează reieşind din: 

a) fişa de informaţii generale; 
b) dotarea tehnică necesară pentru executarea condiţiilor contractuale; 
c) existenţa angajaţilor calificaţi pentru îndeplinirea lucrărilor; 
d) experienţa operatorului economic în realizarea contractelor de achiziţii similare. 

188. Beneficiarul are dreptul de a solicita operatorilor economici prezentarea următoarelor 
documente şi informaţii suplimentare care nu au fost incluse în documentația de atribuire: 

a) confirmarea profesionalismului persoanelor responsabile de îndeplinirea contractului de 
achiziţii, precum şi al altor specialişti implicaţi în executarea prevederilor contractuale; 

b) documente ce confirmă dotarea tehnică a operatorului economic, prin indicarea utilajelor, a 
materialelor şi a echipamentelor tehnice de care dispune acesta pentru executarea contractului; 

c) certificate care atestă conformitatea produselor; 
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d) raportul financiar vizat şi înregistrat în modul stabilit de lege. 
189. Comisia de achiziţii descalifică operatorul economic la orice etapă a procedurii de 

evaluare în cazul în care acesta nu oferă informaţia suplimentară solicitată sau dacă datele 
de calificare prezentate sunt eronate. 

190. În cazul evaluării pe baza ofertei cu cel mai mic preţ, beneficiarul trebuie să ia în 
consideraţie, în mod obligatoriu, şi criteriile legate de modalitatea de plată solicitată de 
operatorul economic, de locul furnizării (la beneficiar, producător, operator economic)  
Oferta câştigătoare trebuie să fie aceea care va da posibilitate în realitate ca beneficiarul se 
efectueze achiziţia la cel mai mic preț, luând în consideraţie şi toate costurile adiţionale ale 
beneficiarului legate de achiziţie (creditarea operatorilor economici în cazul plăţilor în 
avans, costurile vamale în cazul importurilor, costurile de transportare ).   

191. În cazul evaluării pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-
economic, beneficiarul, în afară de preţ şi condiţiile de achitare, trebuie să ia în consideraţie 
diverse criterii privind achiziţia, cum ar fi termenul de livrare (executare), costul de 
utilizare, serviciile post-vânzare şi asistenţă tehnică, angajamentul referitor la piesele de 
schimb, siguranţa executării contractului de achiziţie. Toate performanţele tehnice şi 
economico-financiare trebuie să fie stabilite, în mod obligatoriu, de beneficiar în 
documentația de atribuire.  

192. În cazul depistării unei oferte cu preţ anormal de mic, Comisia de achiziţii este 
obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de a justifica preţul anormal de mic 
prin solicitarea precizărilor necesare în scris cu privire la această ofertă şi verifică 
explicaţiile prezentate. Termenul pentru prezentarea justificării preţului anormal de mic se 
stabileşte de Comisia de achiziţii şi nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. Se consideră 
ofertă cu preţ anormal de mic oferta de vânzare a bunurilor, de executare a lucrărilor sau de 
prestare a serviciilor la un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor 
ofertanţi şi preţul estimat de beneficiar, în situaţiile în care:  

a) beneficiarul a descoperit erori care au cauzat prezentarea unui preţ anormal de mic al ofertei;  
b) ofertantul nu poate să demonstreze accesul său la o tehnologie specială, la condiţii de piaţă 

mai avantajoase, care i-ar permite să ofere un asemenea preţ mic al ofertei, sau obţinerea ajutorului 
de stat acordat legal;  

193. Beneficiarul este obligat să indice, în mod obligatoriu, în documentația de atribuire 
pusă la dispoziţia operatorilor economici algoritmul de calcul, punctajul şi ponderea relativă 
pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru evaluarea ofertei. Totodată, prezentul 
Regulament stabileşte că ponderea minimă a preţului, luând în consideraţie şi modalitatea de 
achitare, nu poate fi mai mică de 80 la sută din totalul punctajului de evaluare a ofertei. 

194. În scopul obţinerii unor preţuri cît mai avantajoase, în procesul achiziţiilor efectuate, 
beneficiarul este în drept să negocieze cu operatorii economici care au prezentat cele mai 
bune oferte financiare, reducerea preţului final faţă de cel prezentat în ofertele iniţiale. În 
acest caz negocierile se efectuează în baza noilor oferte financiare prezentate de aceşti 
operatori economici, cu respectarea procedurilor privind prezentarea ofertelor prevăzute de 
prezentul Regulament. 

195. În cazul achiziţiei prin licitaţie electronică, se precizează formula matematică pentru 
determinarea reclasificării automate în funcţie de noile preţuri şi noile valori prezentate. 
Formula respectivă include punctarea tuturor criteriilor stabilite pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, astfel cum este indicat în 
caietul de sarcini. 

196. În cursul fiecărei etape a unei licitaţii electronice, beneficiarul comunică instantaneu 
tuturor operatorilor economici informaţii care să le permită acestora să cunoască locul lor în 
clasament.  

197. Beneficiarul poate comunica alte informaţii privind alte preţuri sau valori prezentate, 
cu condiţia ca acest lucru să fie specificat în caietul de sarcini sau referitor la numărul 
participanţilor la acea etapă a licitaţiei. Cu toate acestea, în nici un caz nu se permite să 
dezvăluie identităţile operatorilor economici în timpul derulării etapelor licitaţiei 
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electronice. 
198. Cînd două sau mai multe oferte au obţinut acelaşi punctaj, beneficiarul selectează 

operatorul economic al cărui ofertă are cel mai mic preţ. 
199. În cazul în care preţurile ofertate şi celelalte condiţii sunt egale, beneficiarul are 

dreptul: 
a) să solicite operatorilor economici să prezinte în plic închis, o altă ofertă financiară; 
b) să negocieze cu operatorii economici, prin dialog, întru reducerea preţului.  

200. La etapa finalizării procesului de evaluare a ofertelor, succesiunea activităţilor 
Comisei este următoarea: 

a) întocmeşte şi semnează procesul-verbal privind evaluarea ofertelor, conform formularului din 
Anexa nr. 11 la prezentul Regulament; 

b) transmite unităţilor responsabile ale beneficiarului rezultatele procesului de evaluare a 
ofertelor şi numirea câştigătorului procedurii de achiziţii pentru încheierea contractului de achiziţii; 

 
Secţiunea 7 

Atribuirea contractului de achiziţii 
201. Operatorul economic a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare în procesul de 

achiziţie este obligat să încheie contractul de achiziţie cu beneficiarul:  
a) în cazul procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă – în termen de cel mult 20 zile 

calendaristice de la data la care i-a fost remis contractul spre semnare; 
b) în cazul utilizării altor proceduri de achiziţie în conformitate cu termenii şi condiţiile de 

încheiere a contractului stabilite de beneficiar în documentația de atribuire.  
202. Până la încheierea contractului de achiziţie operatorului economic câştigător este 

obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie 
contractuală, conform condiţiilor stipulate în documentația de atribuire. Această garanţie 
reprezintă  asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative şi în termenii stabiliţi a prevederilor 
contractuale. Cuantumul garanţiei contractuale, care nu poate depăşi 15 la sută din valoarea 
contractului. 

203. Beneficiarul restituie garanţia contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la 
data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată 
nu a fost depusă nici o reclamaţie. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea 
definitivă a executării contractului de achiziții, beneficiarul  restituie garanţia contractuală 
operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit 
sistarea executării contractului. 

204. Se interzice în procesul încheierii contractului impunerea de către beneficiar în 
sarcina operatorului economic de condiţii sau cerinţe noi care nu au fost prevăzute în 
documentația de atribuire și care au ca efect majorarea prețului.  

205. În cazul în care, operatorul economic câştigător nu va încheia contractul de achiziţie 
în termenul stabilit de beneficiar sau operatorul economic refuză să prezinte garanţia 
contractuală, beneficiarul are dreptul: 

a)să încheie contractul de achiziție cu operatorul economic clasat pe locul doi al clasamentului; 
b) să anuleze procedura de atribuire  a contractului de achiziţie;  
c) să includă ofertantul în lista de interdicţie. 

206. Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi nu poate fi 
transmis de către operatorul economic câştigător, altui operator economic pentru executare 
dar poate fi executat parţial de subcontractanţi, dacă acest fapt a fost indicat în oferta 
formulată şi evaluată de beneficiar.  

207. Se interzice modificarea clauzelor contractului cu scopul: 
a) majorării preţului pe unitate al obiectelor achiziţiilor; 
b) majorării valorii contractului; 
c) diminuării calităţii bunurilor, serviciilor sau lucrărilor; 
d) înrăutățirii condiţiilor de plată în raport cu cele specificate în oferta câştigătoare; 

208. Condiţiile de executare a contractului nu pot cuprinde clauze care, direct sau indirect, 
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sunt discriminatorii sau care ar determina operatorul economic să refuze încheierea 
contractului. 

209. În cazul contractului de achiziţie, încheiat pe un termen mai mare de un an, valoarea 
acestuia poate fi ajustată doar conform prevederilor stipulate în documentația de atribuire. 

210. În termen de 10 zile calendaristice după semnarea contractului de achiziţie, 
beneficiarul este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţia privind încheierea 
contractului de achiziţie, cu specificarea denumirii operatorului economic cu care s-a 
încheiat contractul.  

211. Beneficiarul este obligat să întocmească dosarul achiziției și pe întreaga perioadă de 
implementare a contractului de achiziție să-l suplimenteze în conformitate cu informația 
stabilită în Anexa nr. 12 la prezentul Regulament. Dosarul achiziţiei se păstrează de către 
beneficiar pe un termen de minim 5 ani de la data executării contractului de achiziţii.  

 
Secţiunea 8 

Forme de comunicare 
212. Toate comunicările și schimburile de informații dintre beneficiar și operatorii 

economici efectuate în procedura de achiziții se realizează în formă scrisă și urmează a fi 
înregistrate în momentul transmiterii și primirii și se includ în dosarul achiziției.  

213. Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se efectuează astfel încât 
să asigure posibilitatea de analizare de către beneficiar a conţinutului ofertelor numai după 
expirarea termenului prevăzut pentru deschiderea acestora. 

 
Secţiunea 9 

Soluţionarea litigiilor şi răspunderea pentru încălcarea Regulamentului 
214. Litigiile apărute între beneficiar şi operatorii economici care au participat la 

procedurile de achiziţii, organizate în conformitate cu prezentul Regulament, se soluţionează 
de părţi pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată competentă. 

215. Pentru nerespectarea prezentului regulament, Agenţia este în drept să excludă din 
calculele tarifelor pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea reglementată a 
gazelor naturale, a energiei electrice şi a energiei termice, pentru furnizarea serviciului 
public de alimentare cu apă, de canalizare, cuantumul majorării achizițiilor realizate cu 
derogare de la prevederile acestuia și/sau va aplica sancțiunile prevăzute de Lege.   

 
Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

 
 

DECLARAŢIE 
DE CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE 

 
Subsemnatul (nume, prenume, act identitate) ______________________________, membrul 

Comisiei de achiziţii al________________________________(denumirea beneficiarului), numit prin ordinul 
nr.____________ din __________________, declar pe propria răspundere următoarele: 

1. Prin termenul informaţie înţeleg orice document, proiect, plan de execuţie, program, bază de 
date, ofertă, deviz  puse la dispoziţia mea direct sau indirect în legătură efectuarea procesului de achiziţii în 
cadrul_____________________________________________ (denumirea beneficiarului).  
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Voi trata orice informaţie la care am acces sau care mi-a fost dată/adusă la cunoştinţă drept 
confidenţială şi nu o voi transmite unei terţe părţi. 

Informaţia obţinută o voi folosi doar în scopul evaluării ofertelor pentru atribuirea contractelor de 
achiziţii şi voi întreprinde toate măsurile rezonabil posibile pentru a împiedica accesul sau copierea 
informaţiei aflate sub controlul meu şi voi informa, imediat, conducerea întreprinderii dacă voi avea 
cunoştinţă despre orice caz de acces neautorizat la orice informaţie şi despre modul în care a avut loc acest 
acces. 

2. De asemenea, declar că: 
Nu sunt soţ (soţie) sau rudă până la gradul al treilea inclusiv/ori afin până la gradul al treilea inclusiv 

cu unul dintre conducătorii operatorilor economici participanţi la procedurile de achiziţii efectuate de 
Comisia de achiziţii. 

În ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare, nu am făcut parte din consiliul 
de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie a operatorilor economici 
participanţi la procedurile de achiziţii efectuate de Comisia de achiziţii. 

Nu deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris la nici un operator economic 
participant la procedurile de achiziţii efectuate de Comisia de achiziţii. 

Nu am nici un interes financiar în ce priveşte derularea procedurilor de achiziţii ale beneficiarului, cu 
excepţia remunerării muncii în calitate de angajat. 

Nu am nici un interes financiar faţă de oricare dintre operatorii economici participanţi la procedurile 
de achiziţii efectuate de Comisia de achiziţii. 

Nu am nici o afinitate sau înclinaţie personală care ar putea să îmi afecteze deciziile în legătură cu 
procedurile de achiziţie efectuate de Comisia de achiziţii. 

Nu am nici o obligaţie personală sau debite financiare ori de altă natură faţă de nici un operator 
economic concurent, care ar putea să îmi afecteze deciziile în legătură cu procesul de evaluare. 

Mă oblig să anunţ beneficiarul, în situaţia în care în procesul derulării procedurilor de achiziţii 
efectuate de Comisia de achiziţii va apărea una din situaţiile indicate mai sus sau alt potenţial conflict de 
interese care ar putea influenţa asupra procesului de achiziţii efectuat de Comisia de achiziţii. 

Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate pe propria răspundere, cunoscând 
prevederile legale cu privire la achiziţii. 
Numele şi prenumele ..............…………………………… 
Semnătura ....................... 
Data .......................... 

 
Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017         

 
INFORMAŢIA 

NECESARĂ DE A FI INCLUSĂ ÎN ANUNŢUL ORIENTATIV DE ACHIZIŢII 
PLANIFICATE DE A FI EFECTUATE  DE BENEFICIAR ÎN URMĂTOARELE 12 LUNI 

 
1. Denumirea beneficiarului, adresa poştală, telegrafică, electronică, numerele de telefon, 

fax şi informaţii cu privire la reprezentanţii beneficiarului de la care se pot obţine 
informaţii în legătură cu achiziţiile. 

2. Obiectul achiziţiilor planificate, conform CPV; 
3. Caracteristicile generale, cantităţile, volumele de lucru, serviciu: 
4. Condiţiile economice, garanţiile financiare şi tehnice cerute operatorilor economici; 
5. Termenii de livrare-executare; 
6. Tipul procedurilor de achiziţii  planificate de a fi efectuate; 
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7. Orice altă informaţie relevantă; 
8. Trimitere la adresa concretă pe pagina electronică, unde va fi plasată informaţia detaliată 

privind achiziţiile. 
          

             Anexa nr. 3 
la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

 
INFORMAŢIA 

ANUNŢULUI PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII 
1) Denumirea beneficiarului, adresa poştală, telegrafică, electronică, numerele de telefon,  
fax şi coordonatele reprezentanţilor beneficiarului de la care se pot obţine informaţii. 
2) Obiectul contractului de achiziţie:  
a) Pentru contract de achiziţii de bunuri sau servicii: 
- denumirea, tipul contractului de achiziţii, conform CPV şi locul de furnizare (prestare); 
- descrierea obiectului achiziţiei (bunului, serviciului), cerinţe faţă de calitate, cantitate, partide, 
volum  (pentru fiecare categorie de bunuri, servicii); 
- indicarea serviciilor de bază şi a celor auxiliare; 
- data  limită pentru prezentarea ofertelor; 
- tipul procedurilor de calificare şi de achiziţii; 
- data, ora şi locul deschiderii ofertelor depuse; 
- durata contractului (data începerii şi a finalizării); 
- informaţii suplimentare (metoda de obţinerea a documentaţiei de achiziţii, criteriile de preselecţie, 
persoana de contact ). 
b) Pentru contract de achiziţii de lucrări: 
- denumirea, tipul contractului de achiziţii, conform CPV şi locul executării lucrărilor; 
- descrierea generală a lucrării, a obiectului de construcţie, de reconstrucţie, de reparaţie, volumul 
de lucru ; 
- informaţii referitor la cerinţele privind materialele, utilajele, mecanismele utilizate; 
- informaţii privind obţinerea (expedierea) caietului de sarcini şi a proiectului de construcţie 
(reconstrucţie); 
- cerinţe specifice faţă de operatorii economici; 
- data - limită pentru prezentarea cererii de participare la licitaţie; 
- data limită pentru prezentarea documentelor de calificare; 
- data prevăzută pentru efectuarea calificării, tipul procedurii şi criteriile de calificare; 
- data - limită pentru prezentarea ofertelor; 
- data, ora şi locul deschiderii ofertelor depuse; 
- durata contractului (data începerii şi finalizării lucrărilor); 
- informaţii suplimentare (metoda de obţinere a documentaţiei de achiziţii, persoana de contact ). 
3). Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice, după cum urmează: 
- condiţii referitor la contract (principalele condiţii tehnice, financiare şi modalităţii de plată); 
- condiţii de participare; 
- criterii de calificare, de evaluare a ofertelor; 
- altă informaţie relevantă. 
4) informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 
 

 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1479



Anexa nr. 4 
la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

  
__________________________________ 
( Denumirea operatorului economic) 
adresa completă______________________________ 
tel, fax, e-mail _____________________________________ 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE LA  CALIFICARE 
Către___________________________________________________________________________  
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)  
_______________________________________________________________________________  
Prin prezenta, urmare a anunţului de achiziţie publicat în 
________________________________________________________________________________ 
(sursa publicării) 
privind organizarea procedurii de achiziţie (calificare) pentru atribuirea contractului (contractelor) 
de achiziţii: 
__________________________________________________________________________ 
                                                               (denumirea contractului de achiziţie) 
solicit participarea la etapa de calificare.  

 Am luat cunoştinţă de condiţiile şi criteriile care vor fi aplicate pentru calificare şi la 
prezenta cerere anexez documentele de calificare solicitate: 

1. 
2. 

Data completării 
______________  
Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: 
_________________________________________________________ 
________________  
(semnătura )  
 

           
 Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  
nr.24/2017 din 26.01.2017   
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Registrul 
ofertelor de achiziţii  primite de către ______________________în anul_______ 

                                                                                                       (denumirea beneficiarului) 
  

Nr. 
 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Data 
înregistră
rii 
ofertei 
(ziua, 
luna, anul 
şi ora) 
 

Persoana 
care a 
înregistrat 
oferta 
(Numele, 
prenumele, 
funcţia) 

Obiectul  
achiziţiei  
(denumir
ea 
bunurilo
r/ 
lucrărilo
r/ 
serviciil
or,) 

Modalitate 
prin care a 
fost primită 
oferta (poştă, 
prezentată la 
faţa locului 
de operator, 
prin fax, 
poşta 
electronică, ) 

Rezultatul examinării de 
către Comisia de achiziţii 

Accept
at la 
evalua
re 

Refuzat 
Motivul 
refuzul
ui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
1         
2         
...         
La coloanele 7, 8, 9 se indică data şi motivul 
 
 

Anexa nr. 6 
la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

 
__________________________________  
                   ( Denumirea operatorului economic) 
adresa completă______________________________  
tel, fax, e-mail _____________________________________  
 

OFERTĂ 
Către_____________________________________________________________________ 
denumirea beneficiarului şi adresa completă  
I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la_________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) 
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 
 I. Furnizarea (executarea, prestarea): 
1._____________________________________________________________________ 
(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 
2._____________________________________________________________________ 
3______________________________________________________________________ 
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4______________________________________________________________________ 
5______________________________________________________________________ 
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este : 
_____________________________________________________________lei, fără TVA 
(suma în litere şi în cifre) 
la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei, 
                                                                                                         (suma în litere şi în cifre)  
 
 
Data completării: 
________________________________ 
(Numele, prenumele  şi funcţia  persoanei autorizate să 
reprezinte operatorul economic ):  
_______________________________________ 
_______________________  
(semnătura) şi L.Ş. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  Anexa nr. 7 

la Regulamentul privind procedurile de achiziţie  
a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea 

 titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, 
 termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care 

 furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 
                                                                              aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 24/2017 din 26.01.2017  

         
 

  
 

INFORMAŢIE GENERALĂ 
 
1. Denumirea operatorului economic: ______________________________ 
2. Codul fiscal: ________________________________________________________________ 
3. Adresa sediului central: ________________________________________________________ 
4. Telefon:____________ 
Fax: _________________ 
E-mail: ______________ 
5. Decizia de  înregistrare_____________________________________________________  
(numărul, data, înregistrării)  
_____________________________________________________________________________  
(instituţia emitentă)  
6. Domeniile principale de activitate:_______________________________________________ 
                                                   (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)  
___________________________________________________________  
7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)______________________________________ 
                                                                                           (numărul, data, instituţia emitentă, genuril  
de activitate,  
_____________________________________________________________________________ 
 durata de valabilitate). 
8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:___________________________  
                                                                                                         (denumirea, adresa)  
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____________________________________________ 
                                                                (denumirea, adresa) 
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ_________________________ 
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                                                                                                (de indicat valoarea şi data) 
11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane. 
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care 
muncitori ____ persoane, inclusiv: 
_______________________________________________________________________ 
(de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie) 
13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei 
14. Dotare tehnică:_________________________________________________________ 
                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea 
contractului)  
________________________________________  
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  
        Anul_________________________ mii lei 
        Anul_________________________ mii lei 
        Anul  _________________________mii lei 
16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, 
  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei 
 
Data completării: 
__________________________________________________________ 
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) 
 
(semnătura)  şi L.Ş.  
 
 

 

Anexa nr. 8 
la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

_____________________________________  
    ( denumirea  operatorului economic) 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 
1. Numărul de contracte similare, 
executate_________________________________________________  
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 
    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                          
    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 
3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora 
__________________________________________________                                                                                                                  
                                                                                                       (de enumerat beneficiarii la care sau 
executat contractele  
________________________________________________________________________________ 
similare şi de indicat adresa acestora) 
________________________________________________________________________________ 
4. Calitatea în care a participat la executarea 
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contractelor__________________________________________ 
                                                                    (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi 
valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)         
- antreprenor sau antreprenor general;  
- antreprenor asociat;  
- subantreprenor. 
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
______________________________________________________________  
6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 
a) contractată - 
__________________________________________________________________________  
b) efectiv realizată - 
______________________________________________________________________  
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de 
indicat,)_______________________________________  
7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 
________________________________________________________________________________ 
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele  
de cheltuieli anexate la contracte:_________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 
______________________________________________________________________________ 
  Data completării: __________________ ________________________________ 
  Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 
 
Semnătura, L.Ş. 

  

 
                                                                                                                                       Anexa nr. 9  

la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 

aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 24/2017 din 
26.01.2017   

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________ 
                                           (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 
________________________________________________________________________________  
                        Denumirea  şi adresa operatorului economic 
declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi 
înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 
şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.  
3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de__________________________________________  
                                                                        (se indică data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei)  
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic:______________________  
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Semnătura, LŞ 
 
Data completării: ____________________ 
 
 

Anexa nr. 10 
la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

 
Procesul - verbal nr.______ 

 
al  şedinţei Comisiei de achiziţii _________________________ 

                                              (denumirea beneficiarului) 
privind deschiderea ofertelor înregistrate la  ______________________ 

                                                                                            (de indicat denumirea licitația privind 
contractul de achiziţie) 
 
Desfăşurată ________________________________, începând cu 
ora_________________________ 
                  (ziua, luna, anul) 
Locul desfăşurării şedinţei 
(adresa)____________________________________________________ 
Tipul procedurii de 
achiziţii__________________________________________________________ 
Numărul de  operatori economici care au prezentat oferte__________________total, şi anume:  
1.Operatorul economic (denumirea, adresa juridică)_______________________ 
2.Operatorul economic (denumirea, adresa juridică)_______________________ 
3.Operatorul economic (denumirea, adresa juridică)_______________________ 
4. Operatorul economic (denumirea, adresa juridică) ______________________ 
 
 

Specificaţia ofertelor primite 
Operator
ul 
economic 

Operator
ul 
economic 

Operator
ul 
economic 

Operatorul 
economic 

1. Data depunerii ofertei     
2. Conţinutul ofertei tehnice:     
     
     
     
     
3. Conţinutul ofertei financiare:     
   Preţ pe unitate     
   Valoarea achiziţiei (fără TVA)      
4. Condiţiile de plată solicitate:     
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5. Termenul de valabilitate a ofertei     
6. Corespunderea documentelor prezentate în 
ofertă cerinţelor procedurii de achiziţii 
anunţate (de indicat  informaţia care lipseşte):  

    

7. Garanţia pentru ofertă (în cazul în care 
aceasta este prevăzută în condiţiile de 
achiziţie) 

    

8. Termenul de valabilitate a garanţiei pentru 
ofertă 

    

 
Decizia Comisiei de achiziţii: 
1. A respinge ofertele (de indicat ofertele care se resping şi motivul respingerii): 
________________________________________________________________________ 
2. A anula procedura de achiziţie ( de indicat motivul anulării procedurii de achiziţie): 
________________________________________________________________________ 
3. A califica spre evaluare următoarele ofertele (de indicat fiecare ofertă calificată spre evaluare): 
_________________________________________________________________________ 

 
Membrii Comisiei (numele, prenumele şi semnătura): 
1. 
2. 
3. 
Reprezentanţii operatorilor economici (numele, prenumele şi semnătura): 

     1. 
2. 
3. 

 
 Data întocmirii procesului-verbal: 
            __________________________ 

 
           Anexa nr. 11 

la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

 
 

PROCES-VERBAL nr._______ 
al şedinţei Comisiei de achiziţii 

_____________________________________________________________________________ 
(denumirea beneficiarului) 

privind evaluarea ofertelor de achiziţii 
________________________________                                                                           
____________________________                                                                                 
      (locul desfăşurării şedinţei)                                                                                 (data, luna, anul)  

ORDINEA DE ZI: 
Evaluarea ofertelor primite privind 
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achiziţia______________________________________________-- 
             (de indicat denumirea contractului de achiziţii) 
desfăşurată conform procedurii de 
achiziţie________________________________________________ 
                  (se indică procedura de achiziţie) 
Iniţiată  ______________________, conform  anunţului de achiziţie 
publicat_____________________ 
             (data, luna, anul)                                                                                                              
 (de indicat sursa , nr. şi data _______________________ 
publicării) 
S-A EXAMINAT: 
1.______________________________________________________________________________
__    ( denumirea  raportorului, numele şi prenumele persoanei care a prezentat raportul de evaluare 
a ofertelor) 

Au fost depuse un număr de ________ oferte de la următorii operatori economici 
(denumirea):  

1.  
2. 
3. 
(...)  
Ofertele au fost deschise la data de _______________ prin Procesul-verbal nr._________ 

din__________ (se anexează). 
Comisia a examinat conţinutul fiecărei oferte privind corespunderea acestora cerinţelor 

solicitate de beneficiar prin documentația de atribuire şi a constatat următoarele: 
 
 
I. Propunerea tehnică: 

Operatorul economic Criteriile de evaluare ale ofertelor (puncte) 
Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul… Punctaj total al ofertei tehnice 

1 2 3 4 n 
1.     
2.     
3.     
…     
 

II. Propunerea financiară: 

Operatorul economic 

Criteriile de evaluare ale ofertelor (puncte) 

Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul… 
Punctaj total al 
ofertei 
financiare 

1 2 3 4 n 
1.     
2.     
3.     
…     
În coloanele 2, 3, 4 se indică criteriul de evaluare conform documentaţiei de achiziţie. 

Punctajul total al ofertei tehnice şi financiare constituie: 
Operatorul economic_(denumirea) ___________________________ puncte 
Operatorul economic_(denumirea) ___________________________ puncte 
Operatorul economic_(denumirea)____________________________ puncte 
Operatorul economic_(denumirea)____________________________ puncte  
În urma evaluării, Comisia de achiziţii a constatat următoarele:  

1. Se numeşte câştigător al procedurii de achiziţie 
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____________________________________                                    
(denumirea contractului de achiziţii) 
 Operatorul 
economic_________________________________________________________________  
                                                                     (denumirea, numele, prenumele, adresa ) 
cu oferta valorică  de _________lei (fără TVA) şi cu termen de executare a contractului (de indicat 
perioada) ______________________________, care a totalizat un punctaj maxim de _________ 
puncte. 

2. Operatorul economic câştigător va prezenta garanţia contractuală şi va semna contractul 
de achiziţie în termen de ________ zile  după prezentarea acestuia de către beneficiar. 
COMISIA DE ACHIZIŢII 
Numele, prenumele, funcţia                                                              Semnătura                                                      
1. _____________________________________                            ___________________________ 
2. _____________________________________                            ___________________________ 
3. _____________________________________                            ___________________________ 
Data întocmirii procesului-verbal:  ___________________________ 
Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal. 
          Evaluările efectuate de fiecare membru al comisiei se anexează la prezentul proces -     
                    verbal. 
 

Anexa nr. 12  
la Regulamentul privind procedurile 
de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, 
gazelor naturale și a operatorilor care 
furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare 
aprobat prin Hotărârea  ANRE  nr. 
24/2017 din 26.01.2017   

 
Conţinutul dosarului achiziţiei 

 
1. Denumirea contractului de achiziţie, procedura aplicată, data lansării procedurii, data încheierii 
procedurii de achiziţie, persoana responsabilă de întocmirea dosarului de achiziţii. 
2. Opis al documentelor din dosar. 
3. Copia anunţului de achiziţie şi menţiunile cu privire la sursa, numărul, data, publicării; 
4. Copia documentaţiei de achiziţie. 
5. Scrisorile de solicitare a explicaţiilor, răspunsurile transmise, inclusiv confirmarea de primire a 
răspunsurilor de către operatorii economici. 
6. Copiile declaraţiilor de imparţialitate şi a declaraţiilor de confidenţialitate ale membrilor 
Comisiei de achiziţii. 
7. Proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor. 
8. Ofertele primite.  
9. Procesul-verbal al Comisiei de achiziţii privind evaluarea ofertelor (inclusiv anexele). 
10. Contestaţiile primite, deciziile luate de beneficiar în raport cu aceste contestaţii. 
11. Copia Contractului de achiziţie semnat, inclusiv anexele şi modificările ulterioare ale acestuia. 
12. Comunicările şi schimbul de informaţii cu operatorii economici efectuate în procesul de 
achiziţii. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  СОВЕТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    № 24/2017 

от  26 января 2017 г. 
Кишинэу   

                                                        Зарегистрировано: 
                                                            Министерство Юстиции                                                                            
                                                                  № 1205 от 3 апреля  2017   

                                                       Министр юстиции 
                                                                                         Владимир ЧEБОТАРЬ______________ 

   
Об  утверждении Положения о процедурах закупки товаров, работ и услуг, 

используемых в деятельности обладателей лицензий в электроэнергетическом, 
теплоэнергетическом, газовом  секторе, и операторов, предоставляющих публичную 

услугу водоснабжения и канализации 
 

В целях регламентирования процедур закупок товаров, работ и услуг, используемых в 
деятельности обладателями лицензий в электроэнергетическом секторе, в 
теплоэнергетическом секторе, в секторе природного газа и операторами предоставляющие 
публичную услугу водоснабжения и канализации, а также обеспечения соблюдения 
принципов минимальных затрат и максимальной эффективности данными обладателями 
лицензий и операторами при осуществлении регулируемой деятельности,  на основании 
положений ст. 7, часть (1), подпункт p)  Закона № 108  от 27 мая 2016, о природном газе 
(Официальный монитор, 2016,  № 193-203, ст. 415),  ст. 7, часть (1), подпункт m)  Закона № 
107 от от 27 мая 2016, об электроэнергии (Официальный монитор, 2016,  № 193-203, ст. 413), 
ст. 7, часть (2), подпункт h) Закона № 303 от 13 декабря 2013, о публичной услуге 
водоснабжения и канализации (Официальный монитор, 2014,  № 60-65, ст. 123),  ст. 9, часть 
(2), подпункт l) Закона № 92 от 29 мая 2014, о о тепловой энергии и продвижении 
когенерации (Официальный монитор, 2014,  № 178-184, ст. 415), Административный Совет 
Национального Агентства по Регулированию в Энергетике,  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о процедурах закупки товаров, работ и услуг, используемых в 
деятельности обладателей лицензий в электроэнергетическом, теплоэнергетическом, газовом  
секторе, и операторов, предоставляющих публичную услугу водоснабжения и канализации 
(прилагается). 

2. Договоры закупки, находящиеся в процессе выполнения, и процедуры присуждения, 
находящиеся в процессе проведения на день вступления в силу настоящего Постановления, 
завершаются на основе законных положений, действующих на день их начала. 

3. Контроль применения утвержденного Постановления обладателями лицензий в  
электроэнергетическом секторе, в теплоэнергетическом секторе, в секторе природного газа и 
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в области публичной услуги водоснабжения и канализации, возложить на подразделения 
Национального Агентства по Регулированию в Энергетике.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу в течение 6 месяцев со дня
опубликования. 

Серджиу ЧОБАНУ      Октавиан ЛУНГУ
Директор Директор 

Юрие ОНИКА Генадие ПЫРЦУ 
Директор        Директор  

Утверждено 
Постановлением Административного      
совета  НАРЭ 24/2017 от 26.01.2017 г. 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о процедурах закупки товаров, работ и услуг, используемых в деятельности 

обладателей лицензий в электроэнергетическом, теплоэнергетическом, газовом  
секторе, и операторов, предоставляющих публичную услугу водоснабжения и 

канализации 

Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

             Глава 1 
Цель и область применения 

1. Целью Положения о процедурах закупки товаров, работ и услуг, используемых в
деятельности обладателей лицензий в электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 
газовом секторе, и операторов, предоставляющих публичную услугу водоснабжения и 
канализации (в дальнейшем - Положение), является: 

a) установление ясных и прозрачных процедур, которые должны
соблюдаться в процессе  закупки товаров, работ и  услуг запрошеных 
Бенефициаром, быть включеными в тарифнных целях; 

b) развитие конкуренции, повышение эффективности закупок;
c) обеспечение соблюдения принципов минимальных затрат и

максимальной эффективности; 
d) обеспечение установления тарифов на основе оправданных и

строго необходимых расходов на осуществление деятельности по 
производству, транспортировке, распределению и поставке по 
регулируемым тарифам природного газа, электроэнергии, теплоэнергии 
и на предоставление публичной услуги водоснабжения, канализации. 

2. Настоящее Положение является обязательным для обладателей лицензий,
осуществляющих регулируемую деятельность в электроэнергетическом, 
теплоэнергетическом, газовом секторе, и для операторов, предоставляющих публичную 
услугу водоснабжения и канализации, и применяется к договорам закупки, не указанным в 
пункте 3 настоящего Положения, оценочная стоимость которых, без налога на добавленную 
стоимость (НДС), равна или выше следующих предельных уровней: 

a) для договоров закупки товаров или услуг - 200 тыс. леев;
b) для договоров закупки работ - 300 тыс. леев.
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3. Настоящее Положение не применяется при присуждении договоров закупки в 
случаях, когда: 

a) оценочная стоимость ниже стоимостных пределов, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения; 

b) присуждаются в иных целях, не на осуществление видов деятельности, регулируемых 
Агентством; 

c) присуждаются в целях перепродажи третьим лицам; 
d) их предметом является приобретение или аренда земельных участков, существующих 

передающих или распределительных электросетей, существующих газотранспортных и 
газораспределительных сетей, существующих теплосетей, элементов публичных систем 
водоснабжения и канализации, существующих зданий и прочего недвижимого имущества, 
или прав на них. В то же время, присуждение договоров финансовых услуг, заключаемых, 
независимо от их формы, в связи с соответствующим договором приобретения или аренды, 
подчиняется требованиям настоящего Положения;   

e) касаются предоставления финансовых услуг в связи с эмиссией, закупкой, продажей 
или передачей ценных бумаг или других финансовых инструментов, в частности, в связи с 
операциями по накоплению денег и/или капитала;  

f) присуждаются экономическим операторам или органам, наделенным эксклюзивным 
правом предоставления определенных услуг, в соответствии с законодательством; 

g) касаются найма рабочей силы; 
h) относятся к закупке товаров, работ и услуг, предоставляемых экономическими 

операторами, чьи цены и тарифы регулируются государством (водоснабжение и канализация, 
природный газ, теплоэнергия, электроэнергия, железнодорожный транспорт ); 

i) относятся к закупке бенефициаром товаров из государственных материальных 
резервов и мобилизационных резервов; 

j) регулируются в соответствии с процедурными нормами международного органа; 
k) услуги в области арбитражного разбирательства и согласительных процедур; 
l) касаются аудиторских услуг; 
m) касаются услуг судебных приставов и нотариусов; 
n) касается заключения договоров на рынке электроэнергии и природного газа в 

соответствии  организации и функционирования рынка электроэнергии регулируемые 
Законом об электроэнергии и Законом о природном газе. 

 
Глава 2 

Понятия и определения 
4. В смысле настоящего Положения используемые термины и понятия означают 

следующее: 
рамочное соглашение – соглашение, заключенное между одним или несколькими 

бенефициарами и одним или несколькими экономическими операторами, с целью 
установления условий договоров, подлежащих присуждению в определенный период 
времени, в частности,  в отношении цен и, при необходимости, предусмотренных объемов; 

бенефициар – обладатель лицензии в электроэнергетическом секторе, 
теплоэнергетическом секторе, секторе газоснабжения, деятельность которого регулируется 
Агентством, и оператор, предоставляющий публичную услугу водоснабжения и 
канализации; 

техническое задание – составленная бенефициаром документация, составная часть 
документации по присуждению, сопровождающая технический проект и подробно 
описывающая технические требования, определяемые запрашиваемыми характеристиками 
для товара,  услуги или для выполнения работ; 

кандидат - экономический оператор, выставивший свою кандидатуру в случае 
процедуры ограниченных торгов, переговорной процедуры или конкурентного диалога;   

каталог цен – реестр, содержащий информацию о ценах на товары, необходимые для 
регулируемой деятельности; 
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технические требования – технические условия, которые должны соблюдаться при 
выполнении положений договоров. Они должны быть составлены в соответствии с 
функциональными показателями эффективности и требованиями, а в случае ссылки на 
национальные или европейские стандарты – с их строгим соблюдением; 

комиссия по закупкам – группа специалистов, назначенных приказом бенефициара, 
ответственных за инициирование и проведение процедур закупок;  

договор закупки товаров - договор закупки, предметом которого является закупка 
товаров (материалов, товаров, продукции, запасных частей, оборудования, оснащения, 
инструментов, транспортных средств, мебели ), их приобретение в рассрочку, аренда  или 
лизинг, с возможностью или без возможности выкупа. Договором закупки товаров считается 
и договор закупки, предметом которого является поставка продукции, дополнительно 
обеспечивающей и работы по их установке, монтажу и/или регулированию;    

договор закупки работ - договор закупки, предметом которого является либо 
выполнение, как проектирование, так  и выполнение работы или строительства, либо 
выполнение любыми средствами какой-либо работы, отвечающей потребностям, 
уточненным бенефициаром (работ по проектированию, строительству, демонтажу, монтажу, 
реконструкции, обновлению, модернизации, техническому обслуживанию, содержанию и 
эксплуатации активов). Работа может быть результатом совокупности работ, призванный 
выполнять экономическую или техническую функцию. Договор закупки, 
предусматривающий выполнение экономическим оператором работ с использованием 
приобретенных им товаров, считается договором закупки работ; 

договор закупки услуг - договор закупки, иной нежели договор закупки товаров или 
работ, предметом которого является предоставление услуг. Договор закупки, предметом 
которого является как поставка продукции, так и предоставление услуг экономическим 
оператором с использованием приобретенных им товаров, считается договором закупки 
услуг, при условии, что стоимость услуг выше стоимости включенных в договор товаров. В 
противном случае этот договор считается договором закупки товаров. Договор закупки, 
предметом которого является предоставление услуг и который охватывает, несущественным 
образом, виды деятельности, связанные с договором закупки работ по отношению к 
основному предмету договора считается договором закупки услуг; 

конкурентный диалог – процедура закупки, на участие в которой может претендовать 
любой экономический оператор и в рамках которой бенефициар  ведет с допущенными к 
этой процедуре  кандидатами диалог о разработке одного или нескольких способных 
удовлетворить потребности бенефициара решений, на основании которого/которых 
отобранные кандидаты приглашаются к представлению оферт; 

документация по присуждению - документация, содержащая всю информацию, 
связанную с предметом договора закупки и процедурой его присуждения, включая 
техническое задание, форму оферты, требования и критерии квалификации, описательную 
документацию, инструкции для оферентов, формы обеспечений и прочую информацию, 
необходимую экономическим операторам для подготовки и представления оферт; 

центральный закупочный орган – обладатель лицензии, который на основе имеющихся 
прав осуществляет процедуры закупок, закупает товары, работы и услуги, или присуждает 
договоры закупки, от имени и на нужды аффилированных обладателей лицензии, 
осуществляющих такой же вид деятельности; 

документ - любая совокупность слов или цифр, которая может быть прочитана, 
воспроизведена и в дальнейшем сообщена. Может включать любые сведения, переданные и 
хранящиеся с помощью электронных средств; 

аффилированное предприятие – любое предприятие, прямо или косвенно 
подконтрольное бенефициару, или способное осуществлять контроль над бенефициаром, или 
которое, как и бенефициар, контролируется другим лицом, на основе права собственности, 
финансового участия или норм, которым оно подчиняется;  

открытые торги – публичная процедура, в рамках которой любой экономический 
оператор может представить оферту; 
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электронные торги – представляют собой повторяющийся процесс с участием 
электронных средств представления, в убывающем порядке, новых цен и новых стоимостей 
определенных элементов оферт, появляющихся после первоначальной полной оценки оферт, 
позволяющий классифицировать их с помощью автоматизированных методов оценки;  

ограниченные торги - публичная процедура, при которой любой экономический 
оператор может подать заявку на участие и в рамках которой представить оферты могут 
только экономические операторы, предварительно отобранные бенефициаром; 

запретный список - представляют собой список экономических операторов, которые 
себя скомпрометировали или нанесли ущерб бенефициару, и составляется бенефициаром  с 
целью ограничения на срок до 3 лет участия экономических операторов в процедурах 
закупки; 

оферта - юридический акт, которым экономический оператор выражает свое намерение 
стать, с юридической точки зрения, стороной договора закупки. Оферта содержит 
техническое предложение и финансовое предложение; 

техническое предложение - часть оферты, разработанная экономическим оператором на 
основе технических требований, содержащихся в разработанном бенефициаром техническом 
задании; 

финансовое предложение - часть оферты, представляющая запрошенную бенефициаром 
в процессе проведения закупки информацию о стоимости, ценах, тарифах, условиях оплаты, 
прочих финансовых и коммерческих условиях;  

переговорная процедура – процедура закупки, в ходе которой бенефициар запрашивает 
у экономических операторов их мнения и ведет переговоры по условиям договора с одним 
или несколькими из них; 

план закупок – документ, в который включается совокупность потребностей в товарах, 
работах или услугах на следующий отчетный год, стоимость которых запрошено   
Бенефициаром и включённым в тарифных целях, который подлежит выполнению путем 
заключения одного или нескольких договоров закупки;  

цена за единицу – цена за один товар, услугу или работу, состоящая из суммы 
стоимостей (без НДС) ресурсов, необходимых для получения товара или выполнения 
единицы измерения из технологической операции, предусмотренной в смете расходов;  

регистр закупок – журнал, содержащий информацию об экономических операторах и 
поставленных товарах, выполненных работах и услугах; 

система квалификации – открытый процесс критериев и норм квалификации 
экономических операторов, которые могут прийти на назначенный бенефициаром конкурс, с 
обеспечением всем обратившимся к нему экономическим операторам возможности участия в 
предыдущем квалификационном этапе конкурса; 

информационная система  управления – автоматизированная система 
(информационное приложение), обеспечивающая проведение процедур закупки. Эта система 
должна отражать все принципы и обязанности, отраженные в Разделе II, Главе 1 настоящего 
Положения; 

динамичная система закупок – полностью электронный процесс закупки товаров 
текущего пользования, характеристики которых общеизвестны на рынке и соответствуют 
требованиям бенефициара, ограниченный во времени и открытый всем экономическим 
операторам, которые соответствуют критериям отбора и представили соответствующую 
техническому заданию ориентировочную оферту.  

 
Раздел II 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
 

Глава 1 
Бенефициар 

5. Для выполнения своих обязанностей в ходе процесса закупки, бенефициар 
должен: 
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a) утвердить ежегодные планы закупок; 
b) создать комиссии по закупкам;   
c) обеспечить широкое участие экономических операторов в процессе закупки; 
d) заключать договоры закупки с экономическими операторами – победителями в ходе 

процедур закупки; 
e) управлять выполнением заключенных договоров закупки в установленные сроки и на 

установленных условиях; 
f) обеспечить учет, целостность и хранение всех документов, составляемых, 

применяемых и принимаемых в ходе процедур закупки, в течение не менее 5 лет после 
выполнения договоров закупки.  

6. Бенефициар вправе установить сбор за документацию по присуждению, 
который является безвозвратным. Этот сбор устанавливается бенефициаром как 
единый для всех экономических операторов и должен включать только оплаченную 
бенефициаром стоимость печатания и предоставления документов по торгам 
экономическим операторам. 

7. Бенефициар осуществляет свои полномочия через Комиссию по закупкам, 
созданную, в том числе в составе центрального закупочного органа. В зависимости 
от предмета закупок и их сложности, бенефициар может создать одну или несколько 
комиссий по закупкам, специализирующихся на видах закупок.  

8. В составе Комиссии по закупкам должно быть не менее 3 членов. В случае 
необходимости, бенефициар может дополнительно привлекать в состав Комиссии по 
закупкам специалистов и экспертов в той области, в которой проводится закупка. 
Они включаются в Комиссию по закупкам в качестве консультантов. В случае 
необходимости задействованные специалисты/эксперты могут быть наделены 
приказом бенефициара функциями членов Комиссии по закупкам. 

9.  Во избежание ситуаций, способных отрицательно повлиять на порядок 
работы Комиссии по закупкам, приказом руководителя устанавливается состав 
членов-заместителей, которые, в случае необходимости, станут полноправными 
членами Комиссии по закупкам.  

10. Комиссия по закупкам выполняет следующие функции: 
a) определяет и устанавливает процедуру закупки, которая будет 

применяться к каждому договору закупки в отдельности, на основе утвержденного 
годового плана закупок, устанавливает приоритеты и оценочные стоимости 
договоров закупки; 

b) инициирует и проводит соответствующую процедуру закупки; 
c) готовит документацию по присуждению и другие применяемые 

документы в ходе процедур закупки;    
d) составляет и выдвигает для опубликования на электронной странице 

бенефициара объявления и/или приглашения к участию в процедурах закупки и, 
при необходимости, систему квалификации бенефициара; 

e) открывает и квалифицирует оферты, присуждает договоры закупки, 
которые должны быть заключены бенефициаром с экономическими операторами; 

f)  готовит необходимые материалы для заключения договоров закупки с 
экономическими операторами - победителями, в строгом соответствии с 
требованиями, предусмотренными документацией по присуждению;      

g) ведет конкурентный диалог с отобранными экономическими 
операторами; 

h) составляет запретный список; 
i) обеспечивает хранение и учет всех документов, составленных и 

примененных в ходе процедур закупки, в течение не менее 5 лет после 
выполнения условий договоров. 

11. В обязанности Комиссии по закупкам входит: 
 a) выдача, бесплатно или с оплатой расходов на печатание и копирование, документов 
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по предварительному отбору, по торгам или других документов по привлечению оферт на 
закупки  и приему оферт, представленных экономическими операторами, обеспечивая их 
регистрацию; 

b) прием и хронологическая регистрация всех поданных экономическими операторами 
оферт в Регистре полученных оферт, который хранится не менее 5 лет после выполнения 
договоров закупки; 

c) проверка хозяйствующего субъекта на предмет его невнесения в Запретный список 
предприятия и Запретный список экономических операторов, разработанный Агентством 
государственных закупок; 

d) составление протокола открытия оферт; 
e) квалификация экономических операторов, в строгом соответствии с требованиями, 

установленными в документах по предварительному отбору и присуждению; 
f) рассмотрение, в течение не более 2 рабочих дней, ходатайства экономического 

оператора по поводу документов по предварительному отбору и присуждению; 
g) рассмотрение, оценка и сравнение оферт экономических операторов и условий, 

установленных в документах по предварительному отбору и по торгам; 
h) составление протокола проведенной процедуры закупки; 
i)  составление и хранение пакетов документов по закупкам; 
j)  составление каталога цен; 
k) составление регистра закупок; 
l) уведомление, в день выявления, руководящих органов бенефициара и/или 

соответствующих органов о случаях неправомерных действий или коррупции, выявленных в 
процессе закупки. 

12. Комиссия по закупкам рассматривает оферты в конфиденциальном порядке и 
не разглашает информацию о рассмотрении, оценке и сравнении оферт, оферентам 
или лицам, официально не участвующим в данных процедурах или в определении 
выигравшей оферты.  

13. Во время проведения процедуры присуждения комиссия по закупкам обязана 
избегать ситуации, способные вызвать конфликт интересов и/или проявление 
нелояльной конкуренции. 

14. Каждый член комиссии по закупкам обязан подписать, под личную 
ответственность, декларацию о конфиденциальности и беспристрастности, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению, которой он обязуется безоговорочно 
соблюдать условия Положения и подтверждает, что он: 

a) не является супругом (супругой), родственником или свойственником до третьей 
степени включительно членов правления или руководящего органа одного из оферентов;  

b) в течение последних трех лет не работал или не сотрудничал с одним из оферентов, не 
входил в состав их правления или другого руководящего, административного органа;  

c) не владеет акциями или долями участия в уставном капитале оферентов.  
15. В случае, если один из членов комиссии по закупкам обнаружит, что 

находится в одной или нескольких из ситуаций, указанных в Декларации о 
конфиденциальности и беспристрастности, он информирует бенефициара и не 
участвует или замещается другим лицом на все время проведения процесса закупки, 
в котором участвует данный экономический оператор. В противном случае 
считается, что процедура закупки проходит с нарушением условий настоящего 
Положения.  

16. Каждый член Комиссии по закупкам подписывает протокол открытие/оценочных 
конкурсных предложений и может вносить отметки о сделанном им выборе, исходя 
из установленных критериев и достоинств каждой отдельной оферты, вместе со 
своими замечаниями по любому пункту, который может потребовать выяснения. 

17. При необходимости представления дополнительных разъяснений, 
зафиксированных в оценочном протоколе, для выяснения некоторых касающихся 
закупок моментов, Комиссия по закупкам должна потребовать от экономического 
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оператора представить данные разъяснения в письменном виде.  
18. Заседания Комиссии по закупкам считаются состоявшимися, если на них 

присутствует более 50% количества членов Комиссии по закупкам. В случае 
Комиссии по закупкам, состоящей всего из 3 членов, ее заседания считаются 
состоявшимися, если на них присутствуют все члены Комиссии по закупкам. 
Комиссия по закупкам утверждает свои Решения большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. 

19. Информационные системы управления, используемые Бенефициарами при 
проведении процедур закупки, должны обеспечит совокупное выполнение как 
минимум следующих условий: 

a) точный момент получения оферт или заявок на участие, а также, если необходимо, 
планов/проектов, может быть четко определен; 

b) до предельной даты передачи данных никто не имеет доступа к передаваемым 
данным; 

c) в случае нарушения запрета доступа, предусмотренного в пункте b), 
несанкционированный доступ можно легко определить; 

d) только уполномоченные на это лица вправе устанавливать или изменять дату 
просмотра полученных данных; 

e) доступ к полученным данным возможен лишь после даты визуализации, 
установленной согласно положениям подпункта d); 

f) после даты визуализации полученных данных доступ к соответствующим данным 
остается возможным лишь для лиц, авторизованных просматривать такие данные. 

20. Сообщения, обмен информацией и ее хранение осуществляются в порядке, 
обеспечивающем сохранение целостности данных и конфиденциальность оферт и 
заявок на участие, а также проведение Бенефициаром анализа содержания оферт и 
заявок на участие только по истечении предусмотренного для их представления 
срока. 

Средства, используемые для электронной связи, а также их технические характеристики 
должны быть всегда доступны общественности и совместимы с информационными и 
коммуникационными технологиями общего пользования. 

В процессе сообщения Бенефициар не должен дискриминировать ни одного 
экономического оператора в том, что касается сообщаемой информации, а документация по 
присуждению, технические задания или описательная документация предоставляются всем 
экономическим операторам, подавшим соответствующую заявку на участие, в одинаковом 
объеме и идентичного содержания. 

 
Глава 2 

Экономический оператор 
21. Каждый экономический оператор со статусом предпринимателя, резидента или 

нерезидента, физическое лицо или юридическое лицо, пользуется одинаковым правом 
участия в процессе закупки, проводимой в электроэнергетическом секторе, 
теплоэнергетическом секторе, в секторе газоснабжения и в области публичной услуги 
водоснабжения и канализации. Экономические операторы – нерезиденты пользуются 
такими же правами и должны выполнять обязанности, аналогичные тем, которые 
установлены для экономических операторов - резидентов. 

22. Условия участия и квалификации, требования к техническими, финансовым, 
коммерческим и человеческим возможностям, а также критерии проверки квалификаций по 
каждой процедуре закупки, инициированной бенефициаром, будут едиными для всех 
экономических операторов, без дискриминации.  

23. Экономические операторы могут объединяться в целях подачи оферт. В этом случае 
они считаются одним оферентом, а в офертах на участие в процедурах закупок указывается 
основной экономический оператор, с которым будет заключен договор закупки в случае 
победы в процедуре закупки, а также вся необходимая информация об его ассоциированных 
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оферентах. 
24.  В случае представления оферт двумя или несколькими зависимыми 

предприятиями, они считаются одним оферентом. 
25. Экономический оператор, допущенный к процедуре закупки, вправе запросить и 

получить от бенефициария любую информацию об организации процедур закупки и 
документации по торгам, и вправе участвовать в заседаниях Комиссии по закупкам по 
предварительному отбору и открытию оферт. 

26. Для установления квалификации в ходе процедуры закупки, экономический 
оператор представляет, в каждом конкретном случае, документы и информацию, 
установленные бенефициарием в документации по торгам, в том числе: 

a) копии лицензий и авторизаций, необходимых для осуществления деятельности; 
b) копии документов, подтверждающих опыт в данной сфере, техническое 

оснащение, обеспечение квалифицированным персоналом; 
c) копии документов и справок, выданных компетентными органами, 

подтверждающих состав учредителей, финансовую способность, подтверждение 
ненахождения экономического оператора в процессе ликвидации, несостоятельности, и 
того, что его имущество не арестовано и его деятельность не приостановлена;  

d) копии сертификатов соответствия, выданных официальными учреждениями или 
службами, подтверждающие соответствие идентифицируемой продукции путем ссылки на 
соответствующие стандарты или спецификации; 

j) копии технической документации и технических паспортов для включенных в 
оферты товаров. 

27. Экономические операторы вносятся в запретный список при возникновении одного 
из следующих оснований:  

a) имеется окончательное решение судебной инстанции о расторжении договоров 
закупки в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения экономическим 
оператором условий договоров;  

b) имеются доказательства, представленные бенефициаром (решение Комиссии с 
приложением подтверждающих документов) или контролирующим органом, доказывающие 
факт невыполнения экономическим оператором своих договорных обязательств, поставки 
им товаров, оказания услуг и выполнения работ по собственной инициативе, не 
соответствующих тем, которые предусмотрены в договоре,  либо что качество товаров, 
услуг и работ ниже того, которое предусмотрено в договоре и документации о проведении 
процедуры закупки, что причинило ущерб или навредило деятельности закупающего 
органа;  

c) имеются доказательства, подтвержденные профильными органами, 
подтверждающие представление экономическим оператором поддельных документов в ходе 
процедур закупки;  

d) имеется окончательное решение судебной инстанции, которым установлено 
совершение экономическим оператором экономических нарушений или случай коррупции 
со стороны экономического оператора, в целях совершения определенных действий, 
принятия решений или применения процедур закупки в свою пользу; 

e) имеются доказательства, представленные Бенефициаром или контролирующим 
органом, доказывающие, что экономические операторы, имея одних и тех же учредителей, 
участвовали в процедурах закупки, создав нелояльную конкуренцию и представив 
завышенные цены по сравнению с теми, которые существуют на рынке. 

 
Раздел III  

 ЭТАПЫ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
 

28. Процесс закупки бенефициара состоит из следующих обязательных этапов: 
      a) ежегодное планирование закупок; 
      b) инициирование процедуры закупки; 
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      c) подача и квалификация оферт; 
      d) оценка оферт; 
      e) присуждение договора закупок. 

Глава 1 
Планирование закупок 

29. Планирование закупок товаров, работ и услуг призвано обеспечить 
непрерывную деятельность обладателей лицензий электроэнергетического сектора, 
теплоэнергетического сектора, сектора газоснабжения и операторов, 
предоставляющих публичную услугу водоснабжения и канализации. План закупок 
включает следующие категории закупок: 

  a) закупки товаров, работ и услуг, предназначенных для развития, строительства, 
реконструкции, обновления, модернизации, повышения производственной мощности, 
капитального ремонта основных средств, а также для разработки, приобретения и внедрения 
различных систем, программ и других долгосрочных нематериальных активов , необходимых 
для выполнения инвестиционного плана бенефициара, утвержденного Агентством, при 
необходимости, органом местного публичного управления, в тарифных целях; 

   b) закупки товаров, работ и услуг, предназначенных для обеспечения нормальной 
и непрерывной деятельности предприятия, исходя из планов текущего ремонта, 
обслуживания, содержания и эксплуатации основных средств; 

  c) закупки товаров, работ и услуг, предназначенных для обеспечения коммерческих, 
общих и административных потребностей предприятия. 

30.    При разработке плана закупок, в зависимости от закупаемого товара, работы или 
услуги, необходимо учитывать следующее: 

a) техническое определение требуемых закупок и их назначение;  
b) закупаемое количество, в зависимости от потребности, складское помещение, сроки 

поставки, бюджет; 
c) срок поставки, исходя из даты возникновения необходимости, с учетом срока 

производства или поставки, перевозки, вида закупки; 
d) срок выполнения работ; 
e) оценочную цену; 
f) безопасность и окружающую среду, если характеристики закупаемых товаров 

должны соответствовать этим критериям. 
31. Бенефициар разрабатывает и утверждает общий план закупок или 

разрабатывает планы закупок отдельно по каждой категории закупки. План закупок 
разрабатывается до начала отчетного года и, в зависимости от вида закупки, 
включает деятельность по планированию и организации в целях: 

a) выявления потребностей на следующий отчетный год и установления приоритетов 
бенефициара; 

b) выявление источников удовлетворения потребностей в закупках; 
c) изучения закупочных каталогов и других источников для получения информации о 

закупках; 
d) составления годового плана закупок с указанием сроков выполнения. 

32. Выявление потребностей и установление приоритетов бенефициара, в 
зависимости от вида закупки, осуществляется путем: 

a) накопления информации от подразделений бенефициара о виде и качестве товаров,  
работ или услуг, необходимых для осуществления непрерывной деятельности предприятия в 
следующем календарном году; 

b) анализа имеющихся запасов; 
c) определения потребности в закупках на следующий отчетный год, 

систематизировано, по периодам, когда возникнет необходимость закупки товаров, работ и 
услуг; 

d) технического и экономического анализа каждой категории товаров/услуг/работ, 
которые необходимо закупить; 
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e) выявления и оценки потенциальных рисков, которые могут возникнуть в ходе 
проведения процедуры закупки, и рисков, вызванных ограниченным временем и/или 
технического характера, способных отрицательно повлиять на процедуру; 

f) установления приоритетов. 
33. План закупок может обновляться в течение года, исходя из изменения 

производственных планов, инвестиционных планов, утвержденных Агентством, при 
необходимости, органами местного публичного управления, по случаю, или при 
чрезвычайных ситуаций. Исключения ограничены случаями чрезвычайной 
срочности, вызванных событиями, которые не могут быть предвидены бенефициара 
и которые не могут быть назначены ему. 
 

Глава 2 
Оценка стоимости закупки 

34.     Мероприятия, предшествующие отбору процедуры закупки, выполняются в 
следующей последовательности: 

a) оценка стоимости договоров закупки для выявленных потребностей; 
b) отнесение закупок к одной из категории договоров закупки: товаров, работ, услуг. 

35. При определении стоимости договора закупки учитывается общая стоимость 
к оплате, без налога на добавленную стоимость, оцененная бенефициаром.  

36. Бенефициар оценивает стоимость договора закупки товаров на основе 
ориентировочных цен, установленных в каталоге цен.  

37. Каталог цен ежегодно обновляется бенефициаром на основе исследования 
предложений, имеющихся на внутреннем и внешнем рынках. Каталог включает 
цены, предлагаемые производителями и их официальными представителями на 
товары, приобретенные бенефициаром за последние 3 года, а также на те, которые 
планируется приобрести в текущем году  

38. Структура общей стоимости к оплате включает любую форму оплаты, в том 
числе премии, пошлины, комиссионные, полученную прибыль и/или другие выплаты 
в пользу экономических операторов. В то же время, при определении структуры 
стоимости учитываются расходы, вызванные возможными продлениями договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

39. Оценочная стоимость договора закупки товаров определяется, исходя из: 
a) годовой потребности в товарах, которую планируется приобрести; 
b) оценочной цены для соответствующего уровня качества товаров.  

40. В случае, когда путем присуждения договора закупки товаров бенефициар 
намерен приобрести продукцию, которая требует и операции/работы по установке и 
вводу в действие, оценочная стоимость этого договора должна отражать и 
оценочную стоимость данных операций/работ. 

41. По договорам закупки товаров, предметом которых является продажа в 
лизинг, наем или покупка в рассрочку, стоимость, которая должна быть принята за 
основу расчета оценочной стоимости, - это общая стоимость, оцененная на весь 
период договора.  

42. По закупкам услуг, оценочная стоимость договора определяется, исходя из 
каждого конкретного случая, следующим образом: 

a) по договорам, предусматривающим цену за единицу услуги, – исходя из объема 
предоставленной услуги и оценочной цены за единицу; 

b) по договорам закупки услуг, предусматривающим месячную стоимость услуги, – 
исходя из срока действия договора в месяцах и их ежемесячной оценочной стоимости.  

43. По договорам закупки работ, оценочная стоимость определяется, исходя из 
проектной и сметной документации, если они имеются на этапе планирования, 
исходя из технико-экономических обоснований, или путем сравнения с ранее 
выполненными схожими объектами, исходя из: 

a) объема работ по объекту в целом, который нельзя разделить с технической или 
технологической точки зрения; 
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b) показателей ресурсов; 
c) оценочных цен за ресурсы, для соответствующего уровня качества работ. 

44. В оценочную стоимость договоров закупки работ включается как стоимость 
работ, так и стоимость приобретенных экономическим оператором товаров, 
необходимых для выполнения работ.  

45. Основой расчета оценочной стоимости по договорам закупки товаров или 
услуг регулярного характера или предназначенных для обновления в течение 
определенного периода, считается общая стоимость всех последовательных 
договоров закупки товаров или услуг того же типа, присужденных в течение 
последних 12 месяцев или отчетного года, с поправкой на изменения количества или 
цены, которые могут возникнуть в течение 12 месяцев после подписания 
первоначального договора. 

46. Если планируется приобрести товар, работу или услугу только путем 
предоставления договоров в виде отдельных партий, при присуждении договоров 
закупки рассчитывается валовая оценочная стоимость совокупности планируемых к 
закупке партий. Если совокупная стоимость партий выше или равна предельному 
уровню, предусмотренному в пункте 2 настоящего Положения, при присуждении 
каждой партии применяются требования настоящего Положения.  

47. Разделение закупки путем заключения нескольких договоров во избежание 
предельных стоимостей закупок, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Положения, запрещено. 

48. Оценочная стоимость договора закупки должна быть действительной в 
момент начала процедуры закупки бенефициаром. 

 
Раздел IV 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
49. При присуждении договора закупки, бенефициар, а зависимости от вида, назначения 

и сложности закупки, применяет одну из следующих процедур: 
a) открытые торги; 
b) ограниченные торги; 
c) запрос ценовых оферт; 
d) конкурентный диалог; 
e) переговорные процедуры; 
f) динамичная система закупок; 
g) электронные торги; 
h) рамочное соглашение. 

50. Открытые торги – основная процедура присуждения договоров закупки. Остальные 
процедуры закупки применяются только в условиях, четко предусмотренных настоящим 
Положением. 

Глава 1 
Открытые торги 

51. Открытые торги - публичная процедура, в рамках которой любой 
заинтересованный экономический оператор может представить оферту.  

52. Открытые торги проводятся бенефициаром в один этап, в котором участвуют 
все заинтересованные экономические операторы, соответствующие условиям, 
установленным в документации по присуждению. 

53. Любой заинтересованный экономический оператор вправе запросить и 
получить документацию по присуждению.  

54. Для проведения открытых торгов бенефициар заранее публикует объявление в 
порядке, предусмотренном пунктом 116 настоящего Положения, которым 
приглашает экономических операторов к участию в торгах и сообщает о критериях и 
условиях участия в торгах, чтобы они могли подготовить свои оферты. 

 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1500



Глава 2 
Ограниченные торги 

55.  Ограниченные торги применяются только при закупках товаров, работ и 
услуг, которые носят специфический характер для осуществления деятельности по 
производству, транспортировке, распределению и подаче природного газа, 
электроэнергии, теплоэнергии и предоставления публичной услуги водоснабжения, 
канализации. Ограниченные торги   проводятся по тем же правилам, которые 
предусмотрены для открытых торгов, при условии применения процедуры 
предварительного отбора, которой предшествует опубликование объявления об 
участии в предварительном отборе.  

56. Процедура ограниченных торгов проводится в два этапа: 
a) этап предварительного отбора кандидатов, проводимый с применением 

критериев квалификации и отбора, установленных настоящим Положением; 
b) этап оценки оферт, поданных отобранными кандидатами, с применением 

критерия присуждения.  
57. Любой экономический оператор вправе выдвинуть свою кандидатуру для 

участия в первом этапе ограниченных торгов.  
58. В случае, когда бенефициар использует для отбора непрерывную систему 

квалификации, квалифицированные экономические операторы непосредственно 
участвуют во втором этапе представления оферт. 

59. Бенефициар обязан указать в объявлении об участии критерии отбора и 
применяемые правила, минимальное количество кандидатов, которых он намерен 
отобрать, и, при необходимости, их максимальное количество. Минимальное 
количество кандидатов, указанное в объявлении об участии, должно быть 
достаточным для обеспечения реальной конкуренции.  

60. Количество кандидатов, отобранных на первом этапе ограниченных торгов, 
должно быть, по меньшей мере, равным минимальному количеству, указанному в 
объявлении об участии.  

 
Глава 3 

                                                             Запрос ценовых оферт 
61. Процедура закупки путем запроса ценовых оферт применяется для договоров 

закупки товаров, работ, услуг, с оценочной стоимостью без НДС ниже 1,0 млн. леев 
для закупок товаров и услуг, и ниже 1,5 млн. леев – для закупки работ, в случаях, 
когда: 

a) закупка носит множественный и специфический характер и производится 
непосредственно от производителей товаров – резидентов и нерезидентов, или от 
авторизованных представителях производителей – нерезидентов, при условии, что эти 
предприятия не аффилированы по отношению друг к другу, или не аффилированы 
бенефициару; 

b) закупки работ по строительству, реконструкции, обновлению, ремонту, 
модернизации могут осуществляться только ограниченным количеством экономических 
операторов, обладающих специализацией, опытом омологацией в соответствующей сфере.  

62. Закупки путем запроса ценовых оферт проводятся в один или в два этапа – 
этап предварительного отбора (квалификации) и этап оценки оферт. 

63. Бенефициар может установить, помимо цены, и другие требования, которые 
учитываются при оценке ценовых оферт. В этом случае в запросе ценовых оферт 
указывается каждое подобное требование и его относительная стоимость.  

64. Каждый экономический оператор может представить только одну ценовую 
оферту без права изменить ее.  

65. Выигравшей объявляется оферта, которая удовлетворяет все требования 
согласно критерию присуждения, предусмотренному в объявлении/приглашении к 
участию.  
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66. В случае процедуры запроса ценовых оферт срок подачи оферт составляет 
для товаров не менее 7 дней и для работ и услуг - не менее 12 дней со дня 
опубликования или передачи объявления об участии. 

Глава 4 
               Конкурентный диалог 

67. Процедура конкурентного диалога применима в случае особо сложных 
договоров закупки в той мере, в какой их присуждение невозможно посредством 
применения процедуры открытых или ограниченных торгов.  

68. Договор закупки считается особо сложным, если бенефициар, по 
объективным причинам, не в состоянии определить технические средства, 
удовлетворяющие его потребности и цели, и/или установить юридический и/или 
финансовый характер проекта.  

69. Процедура конкурентного диалога проводится в три этапа:  
a) этап предварительного отбора кандидатов;  
b) этап диалога с допущенными по результатам предварительного отбора 

кандидатами в целях определения решения/решений, которые способны удовлетворить 
потребности бенефициара и на основании которых кандидаты разработают и представят 
окончательную оферту;  

c) этап оценки поданных окончательных оферт.  
70. На первом этапе, конкурентный диалог инициируется путем опубликования 

объявления об участии, которым заинтересованные экономические операторы 
приглашаются к выдвижению кандидатур. Любой экономический оператор вправе 
выдвинуть свою кандидатуру для участия в процедуре конкурентного диалога.  

71. Бенефициар обязан указать в объявлении об участии критерии 
предварительного отбора и применяемые правила.  

72. На втором этапе процедуры конкурентного диалога бенефициар обязан 
передать приглашение к участию одновременно всем допущенным кандидатам. 
Приглашение должно обязательно содержать адрес проведения диалога, а также 
дату, время его начала, сопровождаться экземпляром технического задания или 
документации по присуждению. 

73. Бенефициар проводит диалог с каждым допущенным кандидатом в 
отдельности. В ходе данного диалога обсуждаются варианты относительно 
технических и финансовых аспектов, порядка решения вопросов, связанных с 
правовой базой, а также любые другие элементы будущего договора, чтобы 
найденные решения отвечали объективным потребностям бенефициара.  

74. На всем протяжении диалога бенефициар обязан придерживаться принципа 
равного отношения ко всем участникам. С этой целью бенефициар не вправе 
предоставлять информацию дискриминационным образом, способным создать 
одному/нескольким из участников преимущества перед другими.  

75. Бенефициар обязан не раскрывать без согласия участника предложенное им 
решение и другую представленную им конфиденциальную информацию.  

76. Диалог продолжается до нахождения бенефициаром решения/решений, 
отвечающих его объективным потребностям.  

77. После объявления этапа диалога закрытым, бенефициар обязан пригласить 
отобранных участников к подаче окончательной оферты, разрабатываемой на основе 
найденных на данном этапе решения/решений и содержащих все необходимые 
элементы, посредством которых представляется способ исполнения будущего 
договора.  

78. Бенефициар может изменить условия, установленные первоначально в 
документации по присуждению, при условии, что эти изменения будут доведены до 
сведения отобранных участников одновременно с приглашением к подаче 
окончательных оферт. 

79. Оценка оферт проводится на основе критериев, предусмотренных в 
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документации по присуждению. 
80. В случае, если в процессе оценки оферт бенефициар требует от оферентов 

разъяснений, дополнительную информацию или повторные подтверждения по 
представленным офертам, эта информация не должна приводить к изменениям 
основных характеристик оферты или решений, на основании которых было 
объявлено приглашение к подаче окончательных оферт, изменениям, вызывающим 
нарушение конкуренции или создание дополнительного преимущества перед 
другими оферентами. 

81. В случае, когда присуждение договора закупки осуществляется посредством 
процедуры конкурентного диалога, используемым критерием присуждения должна 
быть оферта, наиболее выгодная с технико-экономической точки зрения. 

Глава 5 
Переговорные процедуры 

82. Бенефициар может присуждать договоры закупки посредством переговорной 
процедуры, с опубликованием или без опубликования объявления об участии.  

83. Переговорная процедура с опубликованием объявления об участии 
организуется в два этапа, с применением или без применения системы 
предварительного отбора (квалификации) бенефициара.  

84. На первом этапе, бенефициар, посредством объявления, обращается с просьбой 
об участии к экономическим операторам, а на втором этапе бенефициар ведет с 
подавшими оферты экономическими операторами переговоры по приведению оферт 
в соответствие с требованиями, изложенными в объявлении об участии, в 
техническом задании, описательных документах, с целью получения наиболее 
выгодного предложения.  

85. Переговорная процедура с опубликованием объявления об участии 
проводится:   

a) в случае представления неправильных или неприемлемых оферт в рамках 
процедуры открытых или ограниченных торгов, запроса ценовых оферт либо конкурентного 
диалога, если установленные бенефициаром первоначальные условия подачи оферт не 
претерпели существенных изменений. 

 Бенефициар вправе не публиковать объявление об участии, если он включает в 
переговорную процедуру всех оферентов или тех из них, которые отвечают качественным 
критериям предварительного отбора и представили оферты, отвечающие официальным 
требованиям процедуры присуждения, в рамках первоначально примененной процедуры. 
Применение переговорной процедуры в таком случае возможно только после аннулирования 
первоначальной процедуры открытых торгов, ограниченных торгов, запроса ценовых оферт 
либо конкурентного диалога; 

b) в обоснованных исключительных случаях, когда речь идет о товарах, работах или 
услугах, характер или риски которых не допускают предварительного и окончательного 
установления цен;  

c) в области услуг, в частности, связанных с интеллектуальной собственностью, таких 
как проектирование работ, в той мере, в какой, из-за характера подлежащих предоставлению 
услуг, технические спецификации договора не могут быть определены достаточно точно, 
чтобы сделать возможным присуждение договора путем выбора оферты по правилам 
процедуры открытых торгов или ограниченных торгов;  

d) в случае договоров закупки работ или услуг, осуществляемых или предоставляемых 
исключительно в целях исследований, разработок или экспериментальных работ, а не для 
обеспечения прибыли или покрытия расходов на исследования и разработки.   

86. Любой экономический оператор вправе запросить и получить экземпляр 
описательной документации/документации по присуждению и выдвинуть свою 
кандидатуру для участия в переговорной процедуре с предварительным 
опубликованием объявления об участии. 

87. Бенефициар обязан передать приглашение к участию во втором этапе 
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процедуры переговоров с предварительным опубликованием объявления об участии 
одновременно всем предварительно отобранным кандидатам. Приглашение должно 
содержать один экземпляр технического задания или описательной документации, и 
любого дополнительного документа. Бенефициар проводит переговоры с каждым 
предварительно отобранным кандидатом в отдельности. В ходе переговоров 
определяются все технические, финансовые и юридические аспекты будущего 
договора. 

88. Бенефициар обязан не разглашать без согласия кандидата предложенную им 
оферту и другую представленную им конфиденциальную информацию.  

89. Переговоры продолжаются до определения и установления выигравшей 
оферты – если ее присуждение возможно. 

90. Переговорная процедура проходит без предварительного опубликования 
объявления об участии проводится в следующих случаях: 

a) не было подано ни одной оферты или ни одной адекватной оферты либо ни одной 
кандидатуры в результате процедуры открытых или ограниченных торгов за период, в 
течение которого первоначальные условия договора не претерпели существенных 
изменений; 

b) в связи с настоятельной необходимостью, по причине максимальной срочности 
вследствие непредвиденных для данного бенефициара обстоятельств не могут быть 
соблюдены сроки процедуры открытых торгов или переговоров с предварительным 
опубликованием объявления об участии. Ситуации, которыми обосновывается максимальная 
срочность, не должны быть вызваны бенефициаром. В этом случае договор не может быть 
заключен на срок, превышающий время, необходимое для разрешения срочности ситуации, 
которая привела к применению переговорной процедуры без предварительного 
опубликования объявления об участии; 

c) по техническим причинам или причинам, связанным с творчеством либо с защитой 
эксклюзивных прав, только один экономический оператор располагает необходимыми 
товарами, работами и услугами, или только один экономический оператор обладает 
приоритетными правами на них, и другой альтернативы не существует. 

91. В случае договоров закупки товаров, бенефициар осуществляет закупки без 
предварительного опубликования объявления об участии, если: 

a) данные товары произведены только в целях осуществления исследований, 
разработок или экспериментальных работ. Данное положение не распространяется на 
количественную продукцию, произведенную с целью определения коммерческой 
жизнеспособности продукта или покрытия расходов на исследования и разработки; 

b) договор закупки относится к дополнительным поставкам, осуществляемым 
первоначальным поставщиком и предназначенным либо для частичной замены имущества 
или установок текущего пользования, либо для увеличения имеющегося имущества или 
установок, если замена поставщика обязала бы бенефициара приобрести технический 
материал с отличающимися характеристиками, что привело бы к несовместимости или к 
непропорциональным техническим трудностям эксплуатации и содержания. Срок действия 
таких, а также возобновленных договоров, по общему правилу, не может быть выше 3 лет. 
Совокупная стоимость контрактов на дополнительное приобретение товаров не должна 
превышать 15% от первоначального контракта; 

c) подлежащие приобретению товары котируются и закупаются на сырьевой бирже; 
d) договор закупки относится к приобретению товаров на особо выгодных условиях у 

поставщика, полностью прекращающего коммерческую деятельность, либо у управляющего 
процессом несостоятельности, либо с использованием процедуры плана или аналогичной 
процедуры на основе национального законодательства. 

92. В ситуациях, предусмотренных в п. a) и c), если это возможно, бенефициар 
обязан пригласить к переговорам количество экономических операторов, способное 
обеспечить реальную конкуренцию. 

93. В случае договоров закупки работ и услуг, бенефициар осуществляет закупки 
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без предварительного опубликования объявления об участии: 
a) для дополнительных работ или услуг, которые не предусмотрены ни в 

первоначально оцененном проекте, ни в первоначальном договоре и в которых возникла 
необходимость вследствие непредвиденной ситуации для выполнения предусмотренных в 
них работ или услуг, при условии присуждения договора экономическому оператору, 
выполняющему соответствующую работу или оказывающему соответствующую услугу: 

– если соответствующие дополнительные работы или услуги не могут быть отделены с 
технической или экономической точки зрения от предмета первоначального договора без 
больших неудобств для закупающих органов; или 

– если соответствующие дополнительные работы или услуги, хотя и могут быть 
отделены от предмета первоначального договора, строго необходимы для его завершения. 
Общая стоимость договоров, присужденных с целью выполнения дополнительных работ или 
услуг, не должна превышать 20 % процентов стоимости первоначального договора; 

b) для новых работ или услуг, заключающихся в повторении аналогичных работ и 
услуг, доверенных экономическому оператору, выигравшему первоначальный договор, теми 
же закупающими органами, при условии, что соответствующие работы или услуги будут 
соответствовать основному проекту и что последний является предметом первоначального 
договора, присужденного путем процедуры открытых, ограниченных торгов либо запроса 
ценовых оферт. 

Глава 6 
                      Динамичная система закупок 

94. Для осуществления динамичной системы закупок бенефициар должен 
соблюдать требования к проведению открытых торгов на всех их этапах, до 
присуждения договоров в рамках соответствующей системы.  

95. К участию в динамичной системе закупок приглашаются и допускаются все 
оференты, соответствующие критериям отбора и представившие ориентировочные 
оферты согласно техническому заданию и возможным дополнительным документам. 
Ориентировочные оферты могут улучшаться в любое время при условии, что и в 
дальнейшем они будут соответствовать техническому заданию. 

96. В целях реализации динамичной системы закупок и присуждения договоров в 
рамках данной системы бенефициар обязан использовать только электронные 
средства. 

97. В динамичной системе закупок каждый конкретный договор закупки является 
предметом вызова на торги. До распространения вызова на торги, бенефициар:  

a) публикует объявление об участии, в котором уточняет, что присуждение договора 
осуществляется в рамках динамичной системы закупок, и приглашает всех 
заинтересованных экономических операторов представить ориентировочную оферту в срок, 
который не может быть короче 10 рабочих дней со дня опубликования объявления;  

b) уточняет в техническом задании характер закупок, являющихся предметом данной 
системы, а также всю необходимую информацию о системе закупок, используемом 
электронном оборудовании, конфигурации и технических спецификациях подключения;  

c) обеспечивают посредством электронных средств с момента опубликования объявления 
и до истечения срока применения системы свободный, прямой и полный доступ к 
техническому заданию и ко всем дополнительным документам.  

98. Бенефициар, в течение не более 10 рабочих дней со дня подачи оферты, 
отвечает ли оферент предусмотренным критериям квалификации, оценивает 
ориентировочную оферту и как можно скорее информирует оферента о его допуске к 
динамичной системе закупок или об отклонении его ориентировочной оферты. 
Бенефициар не может начать торги до завершения оценки всех ориентировочных 
оферт, полученных в установленный срок. 

99. Бенефициар приглашает всех оферентов, представивших ориентировочную 
оферту и допущенных к динамичной системе закупок, для подачи твердой оферты, а 
договор присуждается оференту, представившему самую выгодную твердую оферту, 
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на основе критериев, изложенных в конкретном объявлении о присуждении договора 
закупки. 

100. Динамичную систему закупок нельзя использовать для воспрепятствования, 
ограничения или нарушения конкуренции. 

Глава 7 
Электронные торги 

101. Бенефициар может принять решение о том, чтобы присуждению договора 
предшествовали электронные торги, если можно точно установить условия договора, 
а бенефициар располагает необходимыми электронными средствами для 
осуществления таких закупок. В тех же условиях, электронные торги можно 
использовать при открытии торгов по договорам, подлежащим присуждению в 
динамичной системе закупок.  Бенефициар, который проводит электронные торги, 
отмечает это в объявлении об участии и в документации по присуждению. 

102. Электронные торги представляют собой повторяющийся процесс с участием 
электронных средств представления в убывающем порядке новых цен и новых 
стоимостей определенных элементов оферт, появляющихся после первоначальной 
полной оценки оферт, позволяющий классифицировать их с помощью 
автоматизированных методов оценки. Поэтому определенные договоры услуг, а 
именно договоры работ, предметом которых является предоставление услуг, 
связанных с интеллектуальной собственностью,  таких как услуги по 
проектированию, не могут быть предметом электронных торгов. 

103. Электронные торги относятся: 
a) либо только к ценам – в случае присуждения договора по признаку самой низкой цены; 
b) либо к ценам и/или другим значениям элементов оферт, указанным в техническом 

задании, в случае присуждения договора наиболее выгодной с технико-экономической точки 
зренияоферты. 

104. До перехода к электронным торгам, бенефициар проводит полную 
предварительную оценку оферт, в соответствии с критериями присуждения, 
установленными бенефициаром в документации по присуждению и с установленной 
для них величиной значимости. 

105. Все экономические операторы, представившие допустимые оферты, 
приглашаются одновременно, с помощью электронных средств, к представлению 
новых цен и стоимостей. 

106. Приглашение рассылается электронным способом, всем оферентам 
одновременно, и содержит всю основную информацию об индивидуальном 
подключении к используемому электронному устройству. Также приглашение 
должно содержать информацию о дате и времени начала торгов и о предельном 
сроке от получения последней оферты до окончания электронных торгов. 
Электронные торги могут начаться не раньше чем через 2 рабочих дня после 
передачи приглашения. 

107. Электронные торги проводятся в несколько последовательных раундов. В 
ходе каждого раунда бенефициар обязан одновременно сообщать всем оферентам, по 
меньшей мере, информацию, которая необходима им для определения своей позиции 
в классификации в любой момент.  

108. Электронные торги завершаются одной из следующих ситуаций или 
сочетанием таковых:  

a) в заранее установленный конкретный момент, доведенный до сведения оферентов в 
приглашении к участию;  

b) после определенного количества раундов торгов, график которых точно установлен 
предварительно и доведен до сведения оферентов в приглашении к участию;  

c) когда больше не принимаются новые цены и/или стоимости, отвечающие 
требованиям установленного минимального шага аукциона. 
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Глава 8 
Рамочное соглашение 

109. Как в случае открытых торгов, так и в случае ограниченных торгов и 
переговорных процедур, бенефициар может использовать рамочное соглашение о 
закупках. На основе рамочного соглашения могут заключаться договоры с одним или 
несколькими операторами, исходя из потребности бенефициара и из способности 
экономических операторов. Таким образом, может быть заключен один договор или 
несколько последовательных договоров с одним экономическим оператором, или 
несколько договоров с несколькими экономическими операторами, если каждый из 
них в отдельности не способен удовлетворить выявленную потребность 
бенефициара.  

110. Для применения рамочного соглашения бенефициар, после проведения 
ограниченных торгов или переговорных процедур, разрабатывает классификацию 
лучших экономических операторов. С экономическими операторам/операторами, 
занявшими первые места в классификации, заключается на определенный срок 
рамочное соглашение о возможности дальнейшего сотрудничества. Заключение 
данного документа не предполагает обязанности бенефициара закупить работы, 
услуги или товары, которые были предметом рамочного соглашения и дают 
бенефициару возможность заключить в будущем договор без организации другой 
процедуры закупки. В этом случае бенефициар обязан выполнить следующую 
процедуру: 

a) по каждому договору, подлежащему присуждению, бенефициар 
письменно консультируется не менее чем с 3-мя экономическими операторами, 
подписавшими соответствующее рамочное соглашение; 

b) бенефициар устанавливает достаточный предельный срок 
представления оферт, при этом он обязан принять во внимание такие аспекты, как 
сложность предмета и время, необходимое для передачи оферт; 

c) оферты представляются в письменном виде, в запечатанном конверте, а 
их содержание остается конфиденциальным до их открытия Комиссией по закупкам; 

d) бенефициар присуждает договор закупки оференту, представившему 
наиболее выгодную оферту, согласно критерию присуждения, уточненному в 
документации по закупке, на основе которой заключено рамочное соглашение. 

111. В случае присуждения договора закупки на основе положений рамочного 
соглашения подписанным с одним экономическим операторам, бенефициар не 
вправе требовать принятия или принимать изменения элементов и условий, 
установленных данным рамочным соглашением изначально, способных ухудшить 
качество или привести к увеличению стоимости закупки.  

112. Бенефициар вправе объявлять новые запросы оферт посредством упрощенной 
процедуры торгов, но только по отношению к отобранным операторам, которые 
могут предложить новые оферты и тем самым могут изменить классификацию, 
составленную на момент заключения рамочного соглашения.  

113. Бенефициар, в случае присуждения договора закупки на основе рамочного 
соглашения, не вправе использовать рамочные соглашения незаконным или 
ненадлежащим способом, для воспрепятствования, ограничения или нарушения 
конкуренции.  

 
Раздел V 

ИНИЦИИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Глава 1 

Инициирование процедур закупки 
114. Бенефициар инициирует процедуру закупки при совокупном соблюдении им 
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следующих условий: 
a) предмет закупки включен в годовой план закупок, кроме случая, когда 

необходимость в проведении закупки обусловлена наступлением чрезвычайного 
обстоятельства; 

b) обеспечены необходимые финансовые средства для выполнения договора закупки; 
c) разработана документация по присуждению; 
d) создана Комиссия по закупкам, по приказу руководителя или атрибуции этого 

делегированы центральной закупочной организацией. 
115. Инициирование процедур закупки происходит одновременно с 

опубликованием объявлений о закупках или о предварительном отборе.  
116. Бенефициар обязан в начале календарного года, в котором планируется 

провести закупки, опубликовать на своей электронной странице объявление о 
ориентировочных  закупках, которые планируется произвести в следующие 12 
месяцев. Форма объявления разрабатывается бенефициаром с использованием 
основной информации, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему 
Положению, которая этим объявлением должна быть размещено на странице web-
сайте. 

117.  В случае договоров закупки товаров и услуг с оценочной стоимостью без 
НДС выше 1,0 млн. леев, и договоров закупки работ с оценочной стоимостью без 
НДС выше 1,5 млн. леев, для привлечения к процессу закупки нескольких 
экономических операторов, в том числе нерезидентов, помимо опубликования 
объявлений на своей электронной странице, бенефициар публикует объявления в 
«Бюллетене государственных закупок» или в «Официальном мониторе Республики 
Молдова».    

118. Для каждого договора закупки, который планируется присудить посредством 
открытых торгов, ограниченных торгов, конкурентного диалога или переговорной 
процедуры с предварительным опубликованием объявления, бенефициар, не менее 
чем за 10 рабочих дней до планируемого предельного срока получения оферт, обязан 
опубликовать на своей электронной странице объявление о начале процедуры 
присуждения договора закупки,  в котором указывается  подробная информация о 
процедуре закупки каждого договора закупки. Информация, которая должна быть 
обязательно указана в данном объявлении, изложена в Приложении № 3 к 
настоящему Положению.  

119. Для обеспечения максимальной прозрачности и для привлечения к процессу 
закупки наибольшего количества экономических операторов, бенефициар, при 
необходимости, рассылает приглашения к участию производителям товаров, 
поставщикам услуг, исполнителям работ. 

120. Процедура закупки путем запроса ценовых предложений инициируется 
одновременно с рассылкой бенефициаром приглашений к представлению оферт 
большому количеству экономических операторов. В срочном случае, обоснованном 
бенефициаром, срок представления оферт при процедуре запроса ценовых оферт 
может быть сокращен не менее чем до 3 календарных дней – для товаров и не менее 
чем до 5 календарных дней – для услуг и работ. 

121. В случае выбора применения системы предварительного отбора 
(квалификации) при закупках, в ориентировочных ежегодных объявлениях, в 
объявлениях о договорах закупки и в приглашениях к участию бенефициар обязан 
дополнительно указать и правила, которые применяются в процессе закупки, с 
указанием законодательных и нормативных актах, в которых они содержатся, в том 
числе настоящего Положения.  

122. Бенефициар может предусмотреть в объявлении обязанность экономических 
операторов представить для осмотра вид товара или образцы предлагаемой 
продукции. Исходя из этих соображений, бенефициар обязан обеспечить 
безопасность товаров, представленных для осмотра на торгах. 
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Глава 2 
Техническое задание 

123. Техническое задание – главный документ документации по торгам 
бенефициара, предоставляемый всем экономическим операторам, участвующим в 
процессе закупки, на основе которого разрабатывается и представляется техническое 
предложение и который определяет финансовое предложение.  

124. Техническое задание разрабатывается, исходя из необходимых объемов 
работ, из технических, технологических требований и/или исходя из других 
требований к запрашиваемым товарам, работам и услугам. В техническом задании 
четко и кратко формулируются технические спецификации товаров/работ/услуг, 
подлежащих закупке бенефициаром, способ оплаты, пеня, прочие требования, 
соответствующие настоящему Положению. 

125. В технических спецификациях, в зависимости от вида закупки и по 
необходимости, устанавливаются требования к: 
a) качественному уровню, в том числе описание применяемой системы качества и 

процедур, связанных с системой качества; 
b) техническому уровню, в том числе технические процедуры выполнения основных 

категорий работ, касающихся выполнения цели, и план контроля качества, и требования к 
проверкам и испытаниям; 

c) уровню эффективности; 
d) надежности в эксплуатации; 
e) размерам; 
f) терминологии и символам; 
g) тестам и методам тестирования; 
h) способу упаковки, применению этикеток, маркировки (в случае необходимости); 
i) сертификатам о происхождении и соответствия. 

126. Для договоров работ, в зависимости от вида закупки и, по необходимости, в 
технических спецификациях устанавливаются требования к: 
1) проектированию и расчету; 
2) проверкам; 
3) инспектированию; 
4) техникам, приемам и методам строительства; 
5) условиям приемки работ; 
6) прочие условия технического характера, связанные с: 

a) используемым сырьем и материалами; 
b) используемой техникой и оборудованием; 
c) субподрядчиками; 
d) квалификацией персонала; 
e) общим описанием работ. 
127. Технические спецификации должны быть указаны в техническом задании 

только путем ссылки на национальные и международные стандарты и нормы, на 
авторизации или на омологации. Также должны быть указаны законодательные и 
нормативные акты, регулирующие охрану труда, промышленную и 
противопожарную безопасность, охрану окружающей среды, которые должны 
соблюдаться во время выполнения договора. 

128. Формулируя требования в техническом задании, бенефициар обязывает 
экономического оператора указать в оферте ту часть договора, которую он намерен 
передать в субподряд аффилированным предприятиям или третьим сторонам, а 
также описать предлагаемых субподрядчиков.  

129. Запрещается обозначать технические спецификации в техническом задании 
путем указания: 
a) происхождения или производителя товаров; 
b) специального приема; 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1509



c) заводской или торговой марки; 
d) патента на изобретение; 
e) лицензии на производство; 
f) любых других требований, дающих преимущества одному или нескольким 

экономическим операторам. 
130.  В порядке отступления от требований пункта 129 букв. a)- e) настоящего 

Положения, разрешается указывать в техническом задании марку или производителя 
товаров только при необходимости соблюдения требований документации по 
эксплуатации оборудования, требований совместимости с существующим 
оборудованием и с проектной документацией. 

131. Для электронных торгов, техническое задание должно содержать следующие 
сведения, не ограничиваясь ими: 
a) сведения об элементах, значения которых станут предметом электронных торгов, 

при условии, что эти элементы поддаются количественному измерению и могут быть 
выражены в цифрах или процентах; 

b) сведения о возможных пределах значений, которые можно представить так, как 
они следуют из спецификаций относительно предмета договора; 

c) сведения, которые будут предоставлены экономическим операторам в ходе 
электронных торгов, с указанием момента предоставления; 

d) основные сведения о ходе электронных торгов; 
e) сведения об условиях, в которых экономические операторы смогут вести торги, в 

частности, о минимальных обязательных шагах торгов; 
f) основные сведения об используемом электронном устройстве, а также о 

технических способах и требованиях к подключению. 
132. Экономический оператор, получивший экземпляр технического задания, 

вправе задать, в любой форме общения, вопросы по поводу включенных в него 
элементов.  Вопросы задаются не менее чем за 5 рабочих дней до предельного срока 
подачи оферт. Бенефициар обязан передать ответ на заданные вопросы не менее чем 
за 2 рабочих дня до предельного срока подачи оферт.  

Глава 3 
Процедура предварительного отбора и система квалификации 

133. В случае использования двухэтапных или трехэтапных  процедур закупки 
бенефициар обязан организовать и управлять процедурой предварительного отбора  
экономических операторов. Процедура предварительного отбора должна 
проводиться, в обязательном порядке, на основе объективных, конкретных, 
прозрачных критериев и норм квалификации, единых для всех участников одного и 
того же процесса закупки. При формулировании требований к предварительному 
отбору бенефициар не должен ограничивать состязательность искусственным 
способом, а критерии квалификации должны быть явно связаны с предметом 
подлежащего присуждению договора. 

134. В случае проведения процедуры предварительного отбора, бенефициар 
предоставляет по одному пакету документов по предварительному отбору каждому 
экономическому оператору, который их запрашивает согласно приглашению к 
участию в предварительном отборе и оплачивает стоимость данных документов. 
Оплата включает только расходы на печатание документов и их доставку 
экономическому оператору.  

135. Документы по предварительному отбору должны содержать:  
a) инструкции по подготовке и подаче заявок на предварительный отбор;  
b) критерии предварительного отбора 
c) краткое изложение основных условий договора закупки, подлежащего 

заключению в результате процедур закупки;  
d) описание документов, которые  экономический оператор должен 

представить для подтверждения своих квалификационных данных;  

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1510



e) информацию о способе, месте и сроке представления заявок на 
предварительный отбор, с указанием даты, предельного времени и места 
представления;  

f) любые другие требования к подготовке и представлению заявок на 
предварительный отбор и касающиеся процедуры его проведения, которые 
устанавливаются бенефициаром в соответствии с настоящим Положением, 
другими законодательными и нормативными актами, и исходя из стандартной 
документации;  

g) информацию о сборе за участие. 
136. Бенефициар не может выдвигать административные, технические или 

финансовые условия определенным экономическим операторам, если они не были 
выдвинуты остальным экономическим операторам. В случае, когда требуется 
представление сертификатов, составленных независимыми органами, 
подтверждающих соответствие экономического оператора определенным стандартам 
обеспечения качества, бенефициар обязан сделать ссылку на системы обеспечения 
качества, основанные на национальных и международных стандартах.  

137. Бенефициар обязан, в течение не более 2 рабочих дней, ответить на любое 
ходатайство экономического оператора по поводу документов по предварительному 
отбору, полученное не менее чем за 5 рабочих дней до даты истечения срока 
представления документов для предварительного отбора. Ответ на любое 
ходатайство, представляющее интерес для других экономических операторов, 
направляется всем экономическим операторам, которым бенефициар разослал 
документы по предварительному отбору, без указания источника ходатайства.  

138. При оценке квалификационных данных каждого экономического оператора, 
подавшего заявку на предварительный отбор, применяются лишь установленные 
критерии предварительного отбора.  

139. После оценки результатов предварительного отбора, бенефициар сообщает в 
течение 5 рабочих дней каждому экономическому оператору, подавшему заявку на 
предварительный отбор, его результаты. Экономические операторы, прошедшие 
предварительный отбор, участвуют в дальнейшем в процедуре закупки. 

140. По требованию экономических операторов, не прошедших предварительный 
отбор, бенефициар сообщает им основания такого решения.  

141. Бенефициар может ввести и управлять непрерывной системой квалификации 
для определенных последующих процедур закупки товаров, работ и услуг, которые 
носят специфический характер для осуществления деятельности по производству, 
транспортировке, распределению и поставке природного газа, электроэнергии, 
теплоэнергии и предоставления публичной услуги водоснабжения, канализации. 

142. В этом случае система квалификации должна обеспечить экономическим 
операторам – заявителям возможность квалифицироваться в любое время. 
Максимальный срок принятия бенефициаром решения о квалификации 
экономического оператора составляет 3 месяца со дня получения заявки на 
квалификацию. 

143. В случае использования системы квалификации, бенефициар публикует 
объявление, которым информирует экономических операторов об этой системе и о 
применяемых нормах, а экономические операторы в ходе ограниченной или 
переговорной процедуры отбираются из числа тех, которые были квалифицированы 
в соответствии с такой системой. 

144. Если для принятия решения о квалификации необходим срок, превышающий 
3 месяца после подачи заявки, бенефициар должен письменно проинформировать 
заявителя о причинах, оправдывающих такое продление и о дате, когда заявка 
должна быть рассмотрена. Однако, в этом случае общий максимальный срок, 
необходимый для квалификации, не может превышать 6 месяцев. 

145. Экономические операторы, желающие принять участие в процедуре закупки 
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с применением системы квалификации, подают бенефициару соответствующую 
заявку на участие, а бенефициар выдает или отправляет им пакет документов по 
квалификации. Форма заявки на участие разрабатывается бенефициаром на основе 
требований, предусмотренных в Приложении № 4 к настоящему Положению, и 
публикуется на его электронной странице.  

146. Установленные бенефициаром критерии квалификации могут включать и 
критерии исключения экономических операторов из системы, при условии их 
доведения до сведения экономических операторов одновременно с запросом 
квалификации. 

147. Бенефициар может дисквалифицировать экономического оператора только 
по причинам, основанным на несоблюдении критериев квалификации, 
установленных без дискриминации для всех экономических операторов. Любое 
намерение о дисквалификации сообщается экономическому оператору в письменном 
виде, не менее чем за 10 рабочих дней до даты прекращения квалификации, с 
указанием причины, обосновывающей решение о дисквалификации. 

148. Пакет документов, выданный бенефициаром для квалификации, обязательно 
должен содержать: 
 a) краткое изложение договоров закупки, присужденных на основе динамичной 

системы квалификации; 
  b) требования к экономическим операторам; 
  c) описание документов, которые экономический оператор должен представить для 

подтверждения своих квалификационных данных; 
  d) информацию о процедуре и критериях квалификации. 

149. Комиссия по закупкам оценивает документы по квалификации, полученные 
от экономических операторов, определяет список квалифицированных 
экономических операторов, информирует экономических операторов – участников о 
результатах квалификации. Бенефициар информирует экономических операторов, 
получивших отказ, об этом решении, с указанием причин, послуживших основанием 
для отказа. 

150. Бенефициар обязан ответить в течение не более 2 рабочих дней на любое 
ходатайство экономического оператора относительно документов по квалификации. 

151. Для отбора участников процедур присуждения договоров закупки, которые 
являются предметом вызова на торги с использованием непрерывной системы 
квалификации, бенефициар: 
a) квалифицирует экономических операторов в соответствии с предварительно 

установленными критериями квалификации; 
b) применяет к квалифицированным экономическим операторам характерные 

мероприятия по процедурам закупки, предусмотренные в настоящем Положении. 
 

Глава 4 
Подача оферт 

152.  Подача оферты осуществляется экономическим оператором до предельной 
даты, письмом, подтверждающим ее подачу, представляющим собой в то же время 
изъявление желания экономического оператора подписать договор закупки. При 
установлении предельной даты бенефициар должен учесть сложность намеченных 
закупок, ожидаемую зону субподряда и обычное время передачи оферт по почте в 
стране и за рубежом. 

153. До истечения срока подачи оферт,  Бенефициар может продлить этот срок 
по своему решению. 

Уведомление о продлении сроков подачи оферт будет в обязательном порядке 
размещено на электронной странице и незамедлительно направляется каждому 
экономическому оператору, который подал заявку на участие или которому закупающий 
орган предоставил документацию по присуждению. 
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154.  Оферты составляются и/или подаются,/направляются экономическими 
операторами на основе документации по присуждению и согласно критериям, на 
основе которых бенефициар присуждает договоры закупки.  

155.  До истечения срока подачи оферт экономический оператор вправе отозвать 
оферту и обеспечение оферты. 

156. Поданные/полученные оферты регистрируются бенефициаром в Регистре 
оферт на закупки в момент подачи/получения. Регистрация производится 
хронологически, в порядке получения. Форма Регистра оферт на закупки 
разрабатывается бенефициаром с обязательным использованием информации, 
указанной в Приложении № 5 к настоящему Положению.   

157. В случае присуждения договоров закупки по критерию наименьшей цены, 
экономические операторы подают одну оферту. Форма оферты разрабатывается 
бенефициаром на основе информации, указанной в Приложении № 6 к настоящему 
Положению, и публикуется на своей электронной странице.  В случае присуждения 
договоров закупки на основе самой выгодной с технико-экономической точки зрения 
оферты, экономические операторы составляют и представляют техническое 
предложение и финансовое предложение.  

Бенефициар вправе позволить оферентам подать и другие оферты, именуемые 
альтернативными, но лишь в случае, когда критерием оценки оферт является наиболее 
выгодная с технико-экономической точки зрения оферта.  

Объявление на участие должно ясно указывать, возможна подача альтернативных оферт 
или это запрещено. В случае отсутствия данного указания бенефициар не вправе принимать 
во внимание альтернативные оферты.  

158. В техническом предложении экономический оператор детально описывает 
информацию, запрошенную бенефициаром в документации по присуждению, и, в 
частности, в техническом задании. В случае закупки работ в техническом 
предложении указывается информация о: 

a) технических процедурах выполнения основных категорий работ, об осуществлении 
контроля качества, о необходимых проверках и тестированиях; 

b) перечень авторизованных лабораторий в области намеченных к выполнению работ, 
услугами которых будет пользоваться экономический оператор для выполнения договора 
закупки; 

c) график выполнения работы; 
d) список персонала и степень его квалификации; 
e) информация о субподрядчиках, в том числе аффилированных предприятиях, опыте, 

квалификации и их оснащении необходимой техникой и персоналом; 
f) списки технического оснащения, технического оборудования и инвентаря, который 

будет использоваться при выполнении работ; 
g) используемые технологии выполнения, исходя из необходимости соблюдения 

качественных и количественных требований технических проектов, требований 
технического задания, из стандартов, технических норм и из документов, регулирующих 
выполнение работ. 

159. В техническом предложении описываются материалы, которые планируется 
использовать, их соответствие требованиям технических проектов, качеству, 
стандартам, техническим нормам, при выполнении работ материалами 
экономического оператора. 

160. В финансовом предложении указывается информация о стоимости закупки, 
планируемых к получению кредитах, условиях осуществления оплаты 
экономическим оператором, а также другие финансовые и коммерческие условия, 
связанные с предметом договора закупки.  

161. В финансовом предложении экономический оператор должен по случаю 
выделить информацию о: 

a) стоимости договора закупки товаров, работ, услуг (без и с НДС). В договорах закупки 
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работ, в случае их частичного выполнения субподрядчиками, отдельно выделяется и 
стоимость работ, которые планируется выполнить ими; 

b) количестве, цене за единицу и стоимости каждой позиции договора закупки товаров 
и услуг; 

c) стоимости по каждому объекту подлежащей выполнению работы; 
d) объеме, норме ресурсов, цене за единицу и стоимости каждой сметной позиции по 

категориям работ; 
e) сумме затрат материальных ресурсов, в том числе отдельно по материалам 

экономического оператора и бенефициара; 
f) сумме расходов на персонал; 
g) сумме расходов на строительное оборудование; 
i) стоимости технологического оборудования и оснащения; 
j) сумме прямых расходов; 
k) социальном страховании; 
l) медицинском страховании; 
m) транспортных расходах, применяемом %, стоимости и расчете, подтверждающих 

применяемый уровень; 
n) накладных расходах, применяемом %, стоимости и расчете, подтверждающих 

применяемый уровень; 
o) сметной прибыли; 
p) расходах на хранение, применяемом %, стоимости и расчете, подтверждающих 

применяемый уровень; 
q) других конкретных расходах, указанных в документации по присуждению.  

162. В случае договоров закупки материальных и нематериальных активов из 
категории автоматизированных систем или программ по обработке информации, как 
в документацию по присуждению бенефициара, так и в оферты экономических 
операторов должны быть включены в обязательном порядке не только положения о 
поставке этих товаров, но и связанные с их дальнейшим техническим 
обслуживанием. 

163. Экономические операторы подают оферты в национальной валюте. 
Бенефициар может согласиться с подачей оферт в иностранной валюте в 
соответствии с положениями законодательства. При оценке, для оферт, поданных в 
иностранной валюте, производится перерасчет в национальной валюте, исходя из 
официального обменного курса национальной валюты, установленного 
Национальным банком Молдовы на день открытия оферт.  

164. К письму о выдвижении оферты экономический оператор прилагает, при 
необходимости, документы, установленные бенефициаром в документации по 
присуждению: 

a) выписку из государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, отражающую положение на день подачи оферт, представленную под 
личную ответственность; 

b) заполненную форму с общими сведениями об экономическом операторе. Форма 
разрабатывается бенефициаром с учетом информации из Приложения № 7 к настоящему 
Положению и публикуется на своей электронной странице; 

c) заполненную форму об аналогичном опыте за последние 3 года деятельности. 
Форма разрабатывается бенефициаром с учетом информации, указанной в Приложении № 8 
к настоящему Положению и публикуется на своей электронной странице; 

d) декларацию о соответствии критериям отбора. Форма декларации 
разрабатывается бенефициаром на основе информации, указанной в Приложении № 9 к 
настоящему Положению и публикуется на своей электронной странице; 

e) справку об отсутствии или наличии задолженности перед бюджетом, выданную 
не более чем за 30 дней до даты подачи оферты. 

165. Оферта должна быть представлена с соблюдением следующих правил: 
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a) соответствовать требованиям, установленным в документации по присуждению; 
b) должна быть составлена ясно, без исправлений, с указанием исходящего номера 

и даты, за подписью ответственного лица; 
c) должна быть напечатана или написана нестираемыми чернилами. При наличии 

изменений, требуется и подпись уполномоченного лица на каждой странице, на которой 
были внесены изменения; 

d) должна быть представлена в предельный срок, установленный в объявлении о 
закупках; 

e) конверт должен быть непрозрачным, запечатанным и помеченным адресом 
экономического оператора и бенефициара; 

f) должна носить не допускающий обсуждения и обязательный характер с точки 
зрения содержания, на весь период действия, установленный бенефициаром, и должна быть 
подписана, под личную ответственность, экономическим оператором или лицом, 
уполномоченным в законном порядке.   

166. Экономические операторы, под личную ответственность, могут 
представлять оферты и с помощью электронных средств или по факсу. В этом случае 
бенефициар, в день получения оферты, регистрирует оферту в Регистре оферт на 
закупки. 

167. Оферты экономических операторов, внесенных в запретный список 
бенефициара  и/ или в списке запрещенных экономических операторов, 
разработанного Агентством по Государственным Закупкам, не допускаются к 
участию в процедуре закупки. 

168. Для защиты от риска возможного недобросовестного поведения 
экономического оператора в течение всего периода процесса закупки до заключения 
договора закупки, бенефициар может запросить у экономических операторов 
представить обеспечения оферты.  

169. В случае, когда бенефициар требует представления обеспечения оферты, 
оно должно соответствовать законодательству и должно быть выражено в твердой 
сумме, одинаковой для всех экономических операторов. Размер обеспечения оферты 
не должен превышать 3 % оценочной стоимости оферты на закупку, а срок действия 
обеспечения оферты должен охватывать весь период до заключения договора 
закупки. 

170. Экономический оператор теряет направленное бенефициару обеспечение 
оферты в следующих случаях: 

a) экономический оператор отзывает свою оферту после предельного срока подачи 
оферт; 

b) оферта экономического оператора была объявлена выигравшей, но он не 
представил обеспечения выполнения договора, или экономический оператор отказался 
заключить договор закупки; 

c) экономический оператор представляет ложную, ошибочную информацию или не 
представляет дополнительную информацию, затребованную бенефициаром. 

171. Обеспечение оферты, признанной выигравшей, возвращается бенефициаром 
экономическому оператору в течение не более 5 рабочих дней со дня подписания 
договора закупки, а обеспечения по не выигравшим офертам – в течение не более 5 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки оферт. Бенефициар должен 
вернуть обеспечение оферты в течение не более 2 рабочих дней после наступления 
одного из следующих элементов: 

a) заключение договора закупки и представление обеспечения выполнения 
договора, если такое обеспечение предусмотрено в документации по присуждению; 

b) приостановление процедуры закупки без заключения договора закупки; 
c) отзыв оферты до истечения срока подачи оферт. 
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Глава 5 
Открытие и квалификация поданных оферт 

172. В соответствии с условиями, предусмотренными в документации по 
присуждению и в объявлении о закупках, Комиссия по закупкам бенефициара 
организует, в день и месте, установленных в объявлении, заседание по открытию 
оферт, полученных от экономических операторов.  

173. На заседании по открытию оферт, до открытия оферт, Комиссия по закупкам 
информирует присутствующих экономических операторов об отклоненных офертах. 
В связи с этим по каждому отдельному случаю сообщается причина отклонения 
оферты. 

174.  Ни одна оферта не может быть отклонена до открытия, за исключением 
оферт, поданных экономическими операторами, внесенными в запретный список, 
составленный бенефициаром на основе ранее проведенных закупок и/ или в списке 
запрещенных экономических операторов, разработанного Агентством по 
Государственным Закупкам и оферт поданных после истечения предельного срока 
подачи оферт.  

175. На заседании по открытию достаточно лишь объявление цены. 
176. При квалификации оферт Комиссия по закупкам проверяет: 

a) соблюдение экономическими операторами формальностей по представлению оферт 
(срока подачи, требований к составлению, подписи и целостности запечатанного конверта ); 

b) наличие обеспечения оферты в случаях, предусмотренных в документации по 
присуждению; 

c) наличие документов, которые должны сопровождать оферту в соответствии с 
документацией по торгам. 

177. Отклоняются оферты, поданные без обеспечения оферты в случаях, когда оно 
должно быть представлено согласно документации по присуждению. 

178. Экономический оператор, полностью выполняющий требования документации 
по присуждению и критерии квалификации, считается квалифицированным 
кандидатом на оценку оферт. 

179. Комиссия по закупкам составляет протокол заседания по открытию оферт, 
согласно Приложению № 10 к настоящему Положению, и называет оферты 
экономических операторов. Количество участников процедуры закупки должно 
составлять не менее трех экономических операторов (без учета экономических 
операторов, чьи оферты были отклонены при открытии оферт). 

180. В случае представления менее трех оферт (кроме отклоненных оферт) или при 
отсутствии оферт процедура закупки объявляется несостоявшейся, а бенефициар 
объявляет о проведении повторной процедуры. Между первой процедурой закупки и 
повторной процедурой не может быть установлен срок меньше 10 рабочих дней  

181. В случае представления менее трех оферт, кроме отклоненных оферт, они не 
открываются, а хранятся в деле о закупке. Бенефициар уведомляет участников 
закупки об аннулировании процедуры и проведении повторной процедуры.  

182. При объявлении повторного тендера, экономические операторы, 
участвовавшие в первой процедуре закупки, чья оферта не была открыта, вправе 
представить новую оферту в срок подачи оферт или сохранить свою ранее поданную 
оферту. 

183. В случае, когда и после опубликования объявления о закупках повторно было 
представлено менее трех оферт, бенефициар вправе рассмотреть поданную/поданные 
оферту/оферты. 

184. В случае использования информационной системы управления, открытие 
оферт осуществляется в данной системе и с обязательным соблюдением условий, 
установленных в настоящей Главе. 

Глава 6 
Оценка оферт и назначение победителя 
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185.  При оценке оферт на закупку должно быть обеспечено сведение к минимуму 
рисков для бенефициара, прозрачность и равное отношение к экономическим 
операторам.  

Оценка оферт проходит по качественным критериям, по критерию наименьшей цены  
оферты, самой выгодной с технико-экономической точки зрения. 

186. Комиссия по закупкам анализирует, оценивает, сравнивает полученные 
оферты и определяет выигравшую оферту. В этих целях Комиссия по закупкам: 

a) рассматривает документы, доказывающие соответствие критериям отбора и 
регистрацию каждого экономического оператора; 

b) рассматривает документы, подтверждающие технические и финансово-
экономические возможности экономических операторов; 

c) проверяет соответствие каждого технического и финансового предложения 
требованиям, предусмотренным в техническом задании, с первоочередным рассмотрением 
технического предложения; 

d) устанавливает необходимые квалификации для оценки каждой оферты, а также 
срок, предоставляемый для передачи разъяснений; 

e)  составляет классификацию экономических операторов в убывающем порядке и 
определяет выигравшую оферту на основе максимально присвоенного количества баллов. 

187. В этих целях бенефициар опирается на следующие качественные критерии: 
    1) Критерий личного положения. В этом случае экономический оператор может быть 

исключен из участия в процессе закупки в случае, когда он: 
a) находится в положении несостоятельности, ликвидации, приостановления или 

прекращения деятельности, судебного управления или любом другом аналогичном 
положении; 

b) сообщает ложную информацию в представленных материалах. 
    2) Критерий личной способности осуществления деятельности. В этом случае 

экономический оператор должен доказать владение соответствующими 
документами/лицензиями/разрешениями, дающими ему право осуществлять виды 
деятельности, предусмотренные в договоре закупки. 

    3) Критерий технической и профессиональной способности. В этом случае оценка 
экономического оператора проводится, исходя из: 

a) карточки с общей информацией; 
b) необходимого технического оснащения для выполнения условий договора; 
c) наличия квалифицированных работников для выполнения работ; 
d) опыта экономического оператора в области выполнения аналогичных договоров 

закупки. 
188. Бенефициар вправе потребовать от экономических операторов представить 

следующие дополнительные документы и информацию, которые не были включены 
в документацию по торгам: 

a) подтверждение профессионализма лиц, ответственных за выполнение договора 
закупки, а также других специалистов, задействованных в выполнении условий договора; 

b) документы, подтверждающие техническое оснащение экономического оператора, 
путем указания, имеющегося у него оборудования, материалов и технического оснащения 
для выполнения договора; 

c) сертификаты соответствия продукции; 
d) финансовый отчет, завизированный и зарегистрированный в установленном законом 

порядке. 
189. Комиссия по закупкам дисквалифицирует экономического оператора на 

любом этапе процедуры оценки, если установлено непредставление им 
дополнительной запрошенной информации и при ошибочности представленных 
квалификационных данных. 

190. В случае оценке на основе оферты с наименьшей ценой, бенефициар должен 
учитывать, в обязательном порядке, и критерии, связанные с запрашиваемым 
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экономическим оператором способом оплаты, местом поставки (у бенефициара, 
производителя, экономического оператора)   Выигравшей должна быть оферта, 
которая действительно даст возможность бенефициару произвести закупку по 
наименьшей цене, с учетом и всех дополнительных затрат бенефициара, связанных с 
закупкой (кредитование экономических операторов в случае авансовых платежей, 
таможенные расходы в случае импорта, транспортные расходы ).   

191. В случае оценки на основе самой выгодной с технико-экономической точки 
зрения оферты, бенефициар, помимо цены и условий оплаты, должен учитывать 
различные критерии, касающиеся закупки, такие как срок поставки (выполнения), 
стоимость использования, услуги после продажи и техническая помощь, 
обязательство по запасным частям, надежность выполнения договора закупки. Все 
технические и финансово-экономические показатели эффективности должны быть 
обязательно установлены бенефициаром в документации по присуждению.  

192. В случае выявления оферты с необычно низкой ценой, Комиссия по закупкам 
обязана обеспечить экономическому оператору возможность обосновать необычно 
низкую цену путем запроса необходимых уточнений по данной оферте и проверки 
представленных разъяснений. Срок представления обоснований для необычно 
низкой цены устанавливается   Комиссией по закупкам и не может быть меньше 3 
рабочих дней. Считается офертой с необычно низкой ценой предложение по продаже 
товаров, выполнению работ или предоставлению услуг по значительно более низкой 
цене по сравнению с офертами других оферентов и оцененной бенефициаром ценой, 
в случае, когда:  

a) бенефициар выявил ошибки, вызвавшие представление необычно низкой цены 
оферты;  

b) оферент не может доказать своего доступа к особой технологии, к более выгодным 
рыночным условиям, позволяющим ему предложить такую низкую цену оферты, или 
получение государственной помощи, оказываемой в законном порядке;  

193. Бенефициар обязан указать в обязательном порядке в документации по 
присуждению, предоставленной экономическим операторам, алгоритм расчета, 
количество баллов и относительную величину значимости, которую он придает 
каждому критерию, выбранному для оценки оферты. В то же время, настоящим 
Положением устанавливается минимальная величина значимости, с учетом и способа 
оплаты, которая не может быть ниже 80 процентов общего количества баллов по 
оценке оферты. 

194. В целях получения наиболее выгодных цен в процессе проводимых закупок, 
бенефициар вправе вести с экономическими операторами, представившими лучшие 
финансовые предложения, переговоры по снижению конечной цены по сравнению с 
ценой, представленной в первоначальных офертах. В этом случае переговоры 
ведутся на основе новых финансовых предложений, представленных данными 
экономическими операторами, с соблюдением процедур представления оферт, 
предусмотренных настоящим Положением. 

195. В случае закупки посредством электронных торгов, уточняется 
математическая формула определения автоматической пере классификации, исходя 
из новых цен и новых представленных значений. Данная формула включает 
перечисление всех критериев, установленных для определения самой выгодной с 
технико-экономической точки зрения оферты, так, как это указано в техническом 
задании. 

196. В ходе каждого этапа электронных торгов бенефициар немедленно сообщает 
всем экономическим операторам информацию, позволяющую им знать свое место в 
классификации.  

197. Бенефициар может сообщать другие сведения о представленных ценах или 
значениях, при условии, что это указано в техническом задании, или о количестве 
участников того этапа торгов. Несмотря на это, не разрешается ни в коем случае 
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разглашать личности экономических операторов во время проведения этапов 
электронных торгов. 

198. Если две или более оферты получают одинаковое количество баллов, 
бенефициар выбирает экономического оператора, оферта которого включает самую 
низкую цену. 

199. При равенстве цен оферт и других условий, бенефициар вправе: 
a) потребовать от экономических операторов представить в закрытом конверте другое 

финансовое предложение; 
b) провести с экономическими операторами, путем диалога, переговоры по снижению 

цены.  
200. На этапе завершения процесса оценки оферт, Комиссия выполняет свои 

действия в следующей последовательности: 
a) составляет и подписывает протокол оценки оферт, по форме, указанной в 

Приложении № 11 к настоящему Положению; 
b) передает ответственным подразделениям бенефициара результаты процесса оценки 

оферт и назначения победителя процедуры закупки для заключения договора закупки; 
 

Глава 7 
Присуждение договора закупки 

201. Экономический оператор, оферта которого была признана выигравшей в 
процессе закупки, обязан заключить договор закупки с бенефициаром:  

a) в случае процедуры закупки посредством открытых торгов – в течение не более 20 
календарных дней со дня направления ему договора на подписание; 

b) в случае использования других процедур закупки в соответствии со сроками и 
условиями заключения договора, установленными бенефициаром в документации по 
присуждению.  

202. До заключения договора закупки выигравший экономический оператор – 
победитель обязан представить бенефициару обеспечение выполнение договора в 
виде обеспечения договора, согласно условиям, предусмотренным в документации 
по присуждению. Это обеспечение представляет собой обеспечение 
количественного, качественного выполнения условий договора в установленные 
сроки. Размер обеспечения договора не может быть выше 15 процентов стоимости 
договора. 

203. Бенефициар возвращает обеспечение договора в течение 15 календарных дней 
со дня подписания подтверждающих документов по выполнению договора, если до 
этого дня не было подано ни одной жалобы. В случае, когда из-за бенефициара 
происходит окончательная остановка выполнения договора закупки, бенефициар 
возвращает обеспечение договора экономическому оператору в течение 15 
календарных дней с момента наступления остановки в выполнении договора. 

204. Запрещается в процессе заключения договора возложение бенефициаром на 
экономического оператора новых условий или требований, которые не были 
предусмотрены в документации по присуждению и которые способствуют к росту 
цен.  

205. В случае, когда выигравший экономический оператор не заключает договор 
закупки в установленный бенефициаром срок или экономический оператор 
отказывается представить обеспечение договора, бенефициар вправе: 

a) заключить договор закупки с экономическим оператором, занявшим второе место в 
классификации; 

b) аннулировать процедуру присуждения договора закупки;  
c) внести оферента в запретный список. 

206. Договор считается заключенным со дня его подписания сторонами и не может 
быть передан выигравшим экономическим оператором другому экономическому 
оператору, но может быть частично выполнен субподрядчиками, если это было 
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указано в составленной и оцененной бенефициаром оферте.  
207. Запрещается изменение условий договора с целью: 

a) завышения цены за единицу предмета закупки; 
b) завышение стоимости договора; 
c) занижения качества товаров, услуг или работ; 
d) ухудшения условий оплаты по сравнению с теми, которые указаны в выигравшей 

оферте. 
208. Условия выполнения договора не могут включать требования, прямо или 

косвенно являющиеся дискриминирующими или способными заставить 
экономического оператора отказаться от заключения договора. 

209. В случае договора закупки, заключаемого более чем на один год, его 
стоимость может корректироваться только согласно положениям, предусмотренным 
в документации по присуждению. 

210. В течение 10 календарных дней после подписания договора закупки, 
бенефициар обязан опубликовать на своей электронной странице информацию о 
заключении договора закупки, с указанием наименования экономического оператора, 
с которым заключен договор.  

211. Бенефициар обязан оформить дело о закупке и в течение всего периода 
внедрения договора закупки дополнять его в соответствии с информацией, 
установленной в Приложении № 12 к настоящему Положению. Дело о закупке 
хранится бенефициаром в течение не менее 5 лет со дня выполнения договора 
закупки.  

Глава 8 
Формы общения 

212. Все сообщения и обмен информацией между бенефициаром и 
экономическими операторами, осуществляемые в ходе процедуры закупки, 
осуществляются в письменном виде и подлежат регистрации в момент передачи и 
получения, и вносятся в дело о закупке.  

213. Сообщения, обмен информацией и их хранение осуществляются таким 
образом, чтобы обеспечить возможность анализа бенефициаром содержания оферт 
только после истечения срока, предусмотренного для их открытия. 

Глава 9 
Разрешение споров и ответственность за нарушение Положения 

214. Споры, возникшие между бенефициаром и экономическими операторами, 
которые участвовали в процедурах закупок, организованных в соответствии 
настоящим Положением, разрешаются сторонами путем переговоров или в 
компетентной судебной инстанции.   

215. За несоблюдение настоящего Положения, Агентство вправе вычесть из 
расчетов тарифов на производство, транспортировку, распределение и регулируемую 
подачу природного газа, электроэнергии и теплоэнергии, на предоставление 
публичной услуги водоснабжения, канализации, сумму увеличения закупок, 
реализованных с нарушением этого положения,  и/или применить предусмотренные 
Законом санкции.   
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Приложение № 1 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г.           

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 
 

Я, нижеподписавшийся (фамилия, имя, удостоверяющий личность документ) 
______________________________, член Комиссии по закупкам 
________________________________(наименование бенефициара), назначенный приказом 
№____________ от __________________, заявляю под личную ответственность следующее: 

1. Понимаю под информацией любой документ, проект, план выполнения, программу, 
базу данных, оферту, смету , прямо или косвенно предоставленные мне в связи с 
проведением процесса закупки в _____________________________________________ 
(наименование бенефициара).  

Буду относиться к любой информации, доступной мне или 
предоставленной/доведенной до моего сведения, как к конфиденциальной, и не передам ее 
третьим сторонам. 

Буду использовать полученную информацию только в целях оценки оферт для 
присуждения договоров закупки, и буду предпринимать все разумные возможные меры для 
воспрепятствования доступу или копированию подконтрольной мне информации, и 
немедленно проинформирую руководство предприятия, если мне станет известно о любом 
случае несанкционированного доступа к любой информации и о том, каким способом этот 
доступ произошел. 

2. Также заявляю, что: 
Не являюсь супругом (супругой) или родственником до третьей степени 

включительно/или свойственником до третьей степени включительно одного из 
руководителей экономических операторов, участвующих в процедурах закупки, проводимых 
Комиссией по закупкам. 

За последние три года у меня не было трудовых договоров или договоров о 
сотрудничестве, я не входил в состав правления или в любой другой руководящий или 
административный орган экономических операторов, участвующих в процедурах закупки, 
проводимых Комиссией по закупкам. 

Я не владею долями или акциями в подписанном уставном капитале ни одного 
экономического оператора, участвующего в процедурах закупки, проводимых Комиссией по 
закупкам. 

У меня нет никакого финансового интереса в проведении процедур закупки 
бенефициара, кроме оплаты труда в качестве работника. 

У меня нет никакого финансового интереса по отношению к любому из 
экономических операторов, участвующих в процедурах закупки, проводимых Комиссией по 
закупкам. 

У меня нет никакой личной привязанности или склонности, способных повлиять на 
мои решения в связи с процедурами закупки, проводимыми Комиссией по закупкам. 

У меня нет никакого личного обязательства или финансовых задолженностей ни 
перед одним из экономических операторов-конкурентов, способных повлиять на мои 
решения в связи с процессом оценки. 

Обязуюсь уведомить бенефициара, если в процессе осуществления процедур закупки, 
проводимых Комиссией по закупкам, возникнет одно из вышеуказанных положений или 
другой потенциальный конфликт интересов, способный повлиять на процесс закупки, 
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проводимый Комиссией по закупкам. 
Даю настоящую декларацию о конфиденциальности и беспристрастности под личную 

ответственность, зная о законных положениях относительно закупок. 
Фамилия и имя ..............…………………………… 
Подпись ....................... 
Дата .......................... 
 

 
Приложение № 2 

к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  
используемых в деятельности обладателей лицензий в 

 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 
 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г.           

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПОДЛЕЖАЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О 
ЗАКУПКАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЕНЕФИЦИАРОМ В 

СЛЕДУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 
 

1. Наименование бенефициара, почтовый, телеграфный, электронный адрес, номера 
телефонов, факса и сведения о представителях бенефициара, от которых можно 
получить информацию, связанную с закупками. 

2. Предмет планируемых закупок согласно Общему словарю государственных 
закупок (CPV); 

3. Общие характеристики, количества, объемы работы, услуги: 
4. Экономические условия, финансовые и технические гарантии, затребованные от 

экономических операторов; 
5. Сроки поставки-выполнения; 
6. Вид запланированных к проведению процедур закупки; 
7. Любая другая важная информация; 
8. Ссылка на конкретный адрес на электронной странице, где будет размещаться 

подробная информация о закупках. 
          
    

                       Приложение № 3 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
        от 26.01.2017 г.      

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

1) Наименование бенефициара, почтовый, телеграфный, электронный адрес, номера 
телефонов, факса и координаты представителей бенефициара, от которых можно получить 
информацию. 
2) Предмет договора закупки:  
a) Для договора закупки товаров или услуг: 
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- наименование, вид договора закупки согласно CPV и место поставки (предоставления); 
- описание предмета закупки (товара, услуги), требования к качеству, количеству, партиям, 
объему  (по каждой категории товаров, услуг); 
- указание основных и дополнительных услуг; 
- предельный срок представления оферт; 
- вид процедур квалификации и закупки; 
- число, время и место открытия поданных оферт; 
- срок действия договора (дата начала и окончания); 
- дополнительная информация (метод получения документации по закупкам, критерии 
предварительного отбора, контактное лицо ). 
b) Для договора закупки работ: 
- наименование, вид договора закупки согласно CPV и место выполнения работ; 
- общее описание работы, объекта строительства, реконструкции, ремонта, объем работы ; 
- информация о требованиях к используемым материалам, оборудованию, механизмам; 
- информация о получении (отправке) технического задания и проекта строительства 
(реконструкции); 
- специфические требования к экономическим операторам; 
- предельный срок представления заявки на участие в торгах; 
- предельный срок представления документов по квалификации; 
- предусмотренная дата проведения квалификации, вид процедуры и критерии 
квалификации; 
- предельный срок представления оферт; 
- дата, время и место открытия поданных оферт; 
- срок действия договора (дата начала и завершения работ); 
- дополнительная информация (метод получения документации по закупкам, контактное 
лицо ). 
3). Следующая юридическая, экономическая, финансовая и техническая информация: 
- условия, касающиеся договора (основные технические, финансовые условия и способы 
оплаты); 
- условия участия; 
- критерии квалификации, оценки оферт; 
- прочая важная информация. 
4) Возможность или невозможность подачи альтернативных оферт. 
 

Приложение № 4 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г.          

 
__________________________________ 
(Наименование экономического оператора) 
полный адрес______________________________ 
тел., факс, e-mail _____________________________________ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИИ 

/Кому/__________________________________________________________________________ 
(наименование бенефициара и полный адрес)  
_______________________________________________________________________________  
настоящим, в результате объявления о закупке, опубликованного в 
_____________________________________________________________________________, 
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(источник опубликования) 
об организации процедуры закупки (квалификации) для присуждения договора (договоров) 
закупки: 
__________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование договора закупки) 
________________________________________________________________________________  
 
прошу об участии в этапе квалификации.  

 С условиями и критериями, которые будут применяться для квалификации, 
ознакомлен, и прилагаю к настоящей заявке затребованные документы по квалификации: 

1. 
2. 
3. 

Дата заполнения 
______________  
Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного представлять экономического оператора: 
_________________________________________________________ 
 (подпись)  
 

           Приложение № 5 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г. 

 
 

Регистр 
оферт на закупку, полученных /кем/ ______________________в_______ году 

                                                                 (наименование бенефициара) 

 
№ 
 

Наименова
ние 
экономиче-
ского 
оператора 

Дата 
регистра
ции 
оферты  
(день, 
месяц, 
год и 
время) 
 

Лицо, 
зарегистри-
ровавшее 
оферту 
(Фамилия, 
имя, 
должность) 

Пред-
мет 
закупки  
(наимен
ование 
товаров/ 
работ/ 
услуг,) 

Способ 
получения 
оферты 
(почта, 
представлен
а операто-
ром на 
месте, по 
факсу, 
электронной 
почте, ) 

Результат рассмотрения 
Комиссия по закупкам 

При 
нято к 
оценке 

Отка-
зано 

Причи
на 
отказа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
1         
2         
...         
 
В графах 7, 8, 9 указывается дата и причина. 
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Приложение № 6 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г. 

   
__________________________________  
                   ( Наименование экономического оператора) 
полный адрес______________________________  
тел., факс, e-mail _____________________________________  
 

ОФЕРТА 
/Кому/_____________________________________________________________________ 

наименование бенефициара и полный адрес  
I. Рассмотрев документацию по закупке относительно__________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
(наименование договора закупки, объявленной бенефициаром) 
представляем оферту на выполнение вышеуказанного договора закупки, а именно: 
 I. Поставка (выполнение, предоставление): 
1._____________________________________________________________________ 
(наименование товаров, работ, услуг, количество, цена за единицу, стоимость без НДС) 
2._____________________________________________________________________ 
3______________________________________________________________________ 
4______________________________________________________________________ 
5______________________________________________________________________ 
II. Общая стоимость оферты на выполнение договора закупки составляет: 
_____________________________________________________________леев, без НДС 
(сумма прописью и цифрами) 
к которой добавляется НДС на сумму ___________________________________________леев, 
                                              (сто прописью и цифрами)  
 
 
Дата заполнения: 
________________________________ 
(Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного 
представлять экономического оператора):  
_______________________________________ 
_______________________  
(подпись) и М.П. 

 
  

           
 

                                                                                                                            Приложение № 7 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
                                                                                                                                     от 26.01.2017 г. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Наименование экономического оператора: ______________________________ 
2. Фискальный код: ______________________________________________________ 
3. Адрес основного местонахождения: _______________________________________ 
4. Телефон:____________ 
Факс: _________________ 
E-mail: ______________ 
5. Решение о регистрации_____________________________________________________  
(номер, дата регистрации)  
_____________________________________________________________________________  
(издавший орган)  
6. Основные сферы деятельности:_______________________________________________ 
                                                   (указать в соответствии с положениями устава оператора)  
___________________________________________________________  
7. Лицензии в данной сфере (сертификаты, разрешения)_________________________ 
                                                                                    (номер, дата, выдавшее учреждение, виды 
деятельности,  
_____________________________________________________________________________ 
 срок действия). 
8. Предприятия, филиалы, которые входят в его состав:___________________________  
                                                                                                         (наименование, адрес)  
9. Аффилированные структуры, предприятия:_____________________________________ 
                                                                (наименование, адрес) 
10. Собственный капитал на день составления последнего баланса___________________ 
                                                                                                (указать размер и дату) 
11. Списочная численность персонала ____________ человек, из них рабочих _____   
человек. 
12. Численность персонала, который будет задействован в выполнении договора, ______ 
человек, из них рабочих ____ человек, в том числе: 
_______________________________________________________________________ 
(указать профессии и категории квалификации) 
13. Балансовая стоимость основных средств______________________________ тыс. леев 
14. Техническое оснащение:____________________________________________________ 
          (указать главные средства, которые будут использоваться при выполнении договора)  
________________________________________  
15. Оборот за последние 3 года (тыс. леев):  
        Год_________________________  тыс. леев 
        Год_________________________  тыс. леев 
        Год  _________________________тыс. леев 
16. Общая сумма долгов экономического оператора __________тыс. леев, 
  в том числе:  перед бюджетом                            тыс. леев 
 
Дата заполнения: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного представлять экономического 
оператора) 
(подпись)  и М.П. 
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Приложение № 8 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг, 

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
от 26.01.2017 г. 

   
 _____________________________________  
    ( наименование  экономического оператора) 
 

АНАЛОГИЧНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 
1. Количество выполненных аналогичных договоров 
_________________________________________________  
2. Стоимость выполненных аналогичных договоров (без НДС): 
    1) Согласно первоначально подписанным договорам ______________________тыс. леев;                                                                          
    2) Окончательная, на день выполнения договоров _______________________тыс. леев 
3. Наименование бенефициаров и их адрес 
_______________________________________________________________________________                                                                                                                
(перечислить бенефициаров, у которых были выполнены аналогичные договоры,  
________________________________________________________________________________ 
и указать их адрес) 
________________________________________________________________________________ 
4. В качестве кого участвовал в выполнении договоров________________________________ 
                                                                    (отметить ниже соответствующий вариант и 
стоимость выполненных договоров по каждому варианту)         
- подрядчика или генерального подрядчика;  
- ассоциированного подрядчика;  
- субподрядчика. 

  

5. Возникшие споры по выполнению договоров, их характер и способ разрешения: 
______________________________________________________________  
6 Средний срок выполнения договоров  (дней,): 
a) предусмотренный договором - 
__________________________________________________________________________  
b) фактически выполненный - 
______________________________________________________________________  
c) причина расхождения договорных сроков (указать,)__________________________________  
7. Основные дополнения (приложения) к первоначально подписанным договорам (указать) 
________________________________________________________________________________
8. Основные исправления и дополнения, внесенные в акты приемки, по сравнению с 
прилагаемыми к договорам сметами 
расходов:______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
9. Прочие важные моменты, которыми экономический оператор подтверждает свой 
аналогичный опыт: ______________________________________________________________ 
  Дата заполнения: __________________ 
  Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного представлять экономического оператора 
Подпись, М.П. 
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         Приложение № 9  
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г.      

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЯМ ОТБОРА 

 
 1. Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________________                                       
(фамилия, имя и должность представителя экономического оператора) 
________________________________________________________________________________  
                        Наименование  и  адрес экономического оператора 
 
заявляю под личную ответственность, что предоставленные бенефициару материалы и 
информация являются верными, и понимаю, что бенефициар вправе затребовать, в целях 
проверки и соответствия сопровождающих оферту сведений и документов, любую 
дополнительную информацию о нашем соответствии условиям отбора, а также об имеющемся 
у нас опыте, компетенции и ресурсах.  
3. Настоящая декларация действительна до __________________________________________  
                                                                                 (указать дату истечения срока действия оферты)  
 
 
Фамилия, имя и должность представителя экономического оператора:______________________  
 
Подпись, М.П. 
 
Дата заполнения: ____________________ 
 

Приложение № 10 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г.      

   
  
 

Протокол №______ 
 

заседания Комиссии по закупкам _________________________ 
                                              (наименование бенефициара) 

по открытию оферт, зарегистрированных  на ______________________ 
                                                        (указать наименование торгов по договору закупки) 
 
Состоявшегося ______________________________, начиная с______________________часов 
                  (день, месяц, год) 
Место проведения заседания 
(адрес)_________________________________________________ 
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Вид процедуры закупки__________________________________________________________ 
Количество представивших оферты экономических операторов, всего __________________, 
 а именно:  
1.Экономический оператор (наименование, юридический адрес)_______________________ 
2.Экономический оператор (наименование, юридический адрес)_______________________ 
3.Экономический оператор (наименование, юридический адрес)_______________________ 
4. Экономический оператор (наименование, юридический адрес) ______________________ 

Спецификация полученных оферт  
Экономи
ческий 
оператор 

Экономи
ческий 
оператор 

Экономи
ческий 
оператор 

Экономич
еский 
оператор 

1. Дата подачи оферты     
2. Содержание технического предложения:     
     
     
     
     
3. Содержание финансового предложения:     
   Цена за единицу     
   Стоимость закупки (без НДС)      
4. Затребованные условия оплаты:     
     
     
5. Срок действия оферты     
6. Соответствие представленных в оферте 
документов требованиям объявленной 
процедуры закупки (указать недостающую 
информацию):  

    

7. Обеспечение оферты (если оно 
предусмотрено условиями закупки) 

    

8. Срок действия обеспечения оферты     
 

Решение Комиссии по закупкам: 
1. Отклонить оферты (указать отклоняемые оферты и причину отклонения): 
________________________________________________________________________ 
2. Аннулировать процедуру закупки (указать причину аннулирования процедуры закупки): 
________________________________________________________________________ 
3. Допустить к оценке следующие оферты (указать допущенную к оценке оферту): 
________________________________________________________________________ 
 
Члены Комиссии (фамилия, имя и подпись): 
1. 
2. 
3. 
 
Представители экономических операторов (фамилия, имя и подпись): 

   1. 
2. 
3. 
 
 Дата составления протокола: 
            __________________________ 
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           Приложение № 11 
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г.      

 
ПРОТОКОЛ №_______ 

заседания Комиссии по закупкам 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование бенефициара) 

по оценке оферт на закупку 
________________________________                                                                           
____________________________                                                                                 
      (место проведения заседания)                                                        (день, месяц, год)  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Оценка полученных оферт на закупку______________________________________________ 
             (указать наименование договора закупки) 
проведенная согласно процедуре закупки____________________________________________ 
                  (указать процедуру закупки) 
Начата  ______________________, согласно объявлению о закупке, опубликованному_______ 
             (день, месяц, год)                                                                                          (указать 
источник, № и дату опубликования) _______________________ 
РАССМОТРЕЛИ: 
1.______________________________________________________________________________
__    (наименование  докладчика,  фамилия и имя лица, представившего отчет об оценке 
оферт) 

Подано оферт в количестве ________ от следующих экономических операторов 
(наименование):  

1.  
2. 
 (...)  
Оферты открыты _______________ /число/ Протоколом  №_________ от__________ 

(прилагается). 
Комиссия рассмотрела содержание каждой оферты на предмет их соответствия 

требованиям, выдвинутым бенефициаром посредством документации по присуждению, и 
установила следующее: 

 
I. Техническое предложение: 

Экономический 
оператор 

Критерии оценки оферт (баллов) 
Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
… 

Общее кол-во баллов 
технического предложения 

1 2 3 4 n 
1.     
2.     
3.     
…     

 
 
 
 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC)

Web: www.amac.md 
E-mail: apacanal@yandex.ru 

1530



II. Финансовое предложение: 

Экономический 
оператор 

Критерии оценки оферт (баллов) 
Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
… 

Общее кол-во баллов 
финансового предложения 

1 2 3 4 n 
1.     
2.     
3.     
…     
В граф. 2, 3, 4 указать критерий оценки согласно документации по закупке. 

Общее количество баллов технического и финансового предложения составляет: 
Экономический оператор_(наименование) ___________________________ баллов 
Экономический оператор_(наименование) ___________________________ баллов 
Экономический оператор_(наименование)____________________________ баллов 
Экономический оператор_(наименование)____________________________ баллов  
В результате оценки, Комиссией по закупкам установлено следующее:  

1. Признается победителем процедуры закупки 
____________________________________                                    
(наименование договора закупки) 
 Экономический 
оператор__________________________________________________________  
                                                                     (наименование, фамилия, имя, адрес) 
со стоимостной офертой в размере _________леев (без НДС) и сроком выполнения договора 
(указать период) ______________________________, набравший в совокупности 
максимальное количество _________ баллов. 

2. Экономический оператор – победитель должен представить обеспечение договора 
и подписать договор закупки в течение ________ дней после его представления 
бенефициаром. 
КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ Фамилия, имя, должность                                                              
Подпись                                                      
1. _____________________________________                            ___________________________ 
2. _____________________________________                            ___________________________ 
3. _____________________________________                            ___________________________ 
 
Дата составления протокола:  ___________________________ 
 Все представленные оферты прилагаются к протоколу.  

 
 

Приложение № 12  
к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг,  

используемых в деятельности обладателей лицензий в 
 электроэнергетическом, теплоэнергетическом, 

 газовом секторе, и операторов, предоставляющих 
 публичную услугу водоснабжения и канализации, 

утвержденному Постановлением  НАРЭ  № 24/2017 
  от 26.01.2017 г.      

 
Содержание дела о закупке 

 
1. Наименование договора закупки, применяемая процедура, дата начала процедуры, дата 
завершения процедуры закупки, лицо, ответственное за составление дела о закупке. 
2. Опись документов дела. 
3. Копия объявления о закупке и примечания об источнике, номере, дате опубликования 
4. Копия документации по закупке. 
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5. Письма по запросу разъяснений, переданные ответы, в том числе подтверждение 
получения ответов экономическими операторами. 
6. Копии деклараций о беспристрастности и деклараций о конфиденциальности членов 
Комиссии по закупкам. 
7. Протокол заседания по открытию оферт. 
8. Полученные оферты.  
9. Протокол Комиссии по закупкам об оценке оферт (включая приложения). 
10. Полученные возражения, решения, принятые бенефициаром по этим возражениям. 
11. Копия подписанного Договора, включая приложения и его дальнейшие изменения. 
12. Сообщения и обмен информацией с экономическими операторами, проведенные в 
процессе закупки.  
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LPM272/1999 
ID intern unic:  311640 
Версия на русском  

Fişa actului juridic  

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 272  
din  10.02.1999 

cu privire la apa potabilă 

Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 167     Data intrarii in 
vigoare : 07.12.2000 

Capitolul I.  DISPOZIŢII GENERALE 

             Articolul 1. Noţiuni principale 

Articolul 2. Obiectivele legii şi domeniul ei de aplicare 

Articolul 3. Atribuţiile autorităţilor publice 

Articolul 4. Principiile politicii statului 

Capitolul II.  ORGANIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ 

 Articolul 5. Sistemele de alimentare cu apă potabilă 

Articolul 6. Mijloacele tehnice 

Articolul 7. Finanţarea 

Articolul 8. Furnizarea apei potabile 

Capitolul III.  CALITATEA APEI POTABILE 

 Articolul 9. Normele de calitate 
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Articolul 10. Protecţia surselor şi sistemelor de alimentare cu apă 

potabilă 

Articolul 11. Controlul calităţii apei potabile 

Articolul 12. Supravegherea de stat 

Articolul 13. Informarea în problemele alimentării cu apă potabilă 

Capitolul IV.  ÎNCĂLCĂRI ŞI RĂSPUNDERI 

 Articolul 14. Încălcări 

 Articolul 15. Răspunderi 

Articolul 16. Repararea prejudiciilor şi a daunelor 

Capitolul V . ACTELE INTERNAŢIONALE 

 Articolul 17. Prioritatea actelor internaţionale 

Capitolul VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Articolul 18 

 MODIFICAT 
HCC30 din 01.11.16, MO478-490/30.12.16 art.111; în vigoare 01.11.16

    LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457 în vigoare 01.01.16     
LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145 
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35 

LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702 
LP1346-XIV din 02.11.00, MO152/07.12.00  

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 
    Articolul 1. Noţiuni principale 
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale: 
    apă potabilă - apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat 
fără a-i prejudicia sănătatea; 
    alimentare cu apă potabilă - activitate de asigurare a necesităţilor de apă potabilă ale 
persoanelor fizice şi juridice; 
    consumator de  apă potabilă - persoană fizică sau  juridică ce utilizează apă potabilă 
pentru satisfacerea necesităţilor (fiziologice,menajere, tehnologice); 
    [Art.1 noţiunea „distribuitor” exclusă prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 
art.145] 
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    fiabilitate a sistemului de alimentare cu apă potabilă - capacitate a sistemului de a 
asigura funcţionarea unui regim de distribuţie a apei potabile corespunzător normelor de 
consum şi normelor de calitate, stabilite pentru apa potabilă; 
    furnizor de apă potabilă  - agent economic care furnizează  în  mod centralizat apă 
potabilă consumatorului; 
    norme de consum al apei  potabile  -  cantitate de apă potabilă calculată, necesară unui 
om  în 24 de ore pentru satisfacerea necesităţilor lui fiziologice şi menajere în condiţii de 
funcţionare normală a sistemului de aprovizionare cu apă şi în condiţii excepţionale; 
    norme sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile - parametrii fizico-chimici, 
microbiologici şi organoleptici cărora trebuie să le corespundă apa potabilă astfel încît 
consumul ei să nu pericliteze sănătatea;  parametrii  sînt stabiliţi în regulile şi 
normele  sanitare, aprobate de Guvern; 
    sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă - ansamblu de construcţii, instalaţii, 
acţiuni şi operaţiuni (procedee) prin care apa captată dintr-o sursă naturală este tratată, 
transportată, înmagazinată şi distribuită consumatorului cu o presiune stabilă, conform 
normelor de cantitate şi calitate în vigoare; 
    sistem necentralizat de alimentare cu apă potabilă - instalaţii şi construcţii (fîntînă, 
izvor, sondă de foraj (fîntînă arteziană) cu/sau fără instalaţii de tratare etc.) de captare şi 
potabilizare a apei fără distribuţie la locul de consum; 
    sistem autonom de alimentare  cu  apă potabilă  -  instalaţii  şi construcţii de captare şi 
potabilizare a apei cu/sau fără distribuţie la locul de consum, aflate în folosinţă individuală 
sau colectivă; 
    sursă de alimentare cu apă potabilă - resursă naturală de apă  care corespunde normelor 
de calitate stabilite şi care se utilizează (sau poate fi utilizată) pentru captarea apei în 
sistemele de alimentare cu apă potabilă; 
    zonă de protecţie sanitară - teritoriu unic, care include sursa  de apă, construcţiile şi 
instalaţiile de alimentare cu  apă, cu regim special de activitate şi de protecţie a apelor. 
    Articolul 2. Obiectivele legii şi domeniul ei de aplicare 
    (1) Prezenta lege reglementează relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi 
stabileşte norme referitoare la asigurarea persoanelor fizice şi juridice cu apă potabilă, la 
funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la calitatea ei, 
răspunderea pentru încălcări în acest domeniu. 
    (2) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra organelor centrale de specialitate şi 
autorităţilor administraţiei publice locale, asupra proprietarilor de sisteme de alimentare cu 
apă potabilă şi consumatorilor de apă potabilă, întreprinderilor şi organizaţiilor care 
efectuează proiectarea, construirea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, 
asupra organelor de stat care exercită controlul şi supravegherea în domeniul alimentării 
cu apă potabilă, precum şi asupra persoanelor fizice şi juridice a căror activitate poate 
influenţa calitatea apei în sursele şi sistemele de alimentare cu  apă potabilă. 
    (3) Relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi asigurarea conformităţii calităţii 
apei potabile cu normele stabilite sînt reglementate de prezenta lege, de legile privind 
protecţia mediului înconjurător privind protecţia consumatorilor, privind asigurarea 
sanitaro-epidemiologică a populaţiei, de Codul apelor, de regulile şi normele sanitare, 
precum şi de alte acte normative. 
    Articolul 3. Atribuţiile autorităţilor publice 
    (1) Atribuţiile Guvernului în domeniul alimentării cu apă potabilă sînt: 

a) elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul alimentării cu apă potabilă;
b) elaborarea, aprobarea, finanţarea şi realizarea programelor de stat privind dezvoltarea

sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă; 
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c) promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice, formarea unei baze normative şi
metrologice unice în domeniul reglementării calităţii apei potabile, proiectării, construcţiei 
şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă potabilă, utilizării şi protecţiei surselor de 
alimentare cu apă potabilă; 

d) stabilirea sarcinilor şi drepturilor organelor centrale de specialitate şi ale autorităţilor
administraţiei  publice locale în domeniul alimentării cu apă potabilă; 

e) exercitarea  controlului de stat asupra respectării standardelor şi normelor în vigoare
privind apa potabilă; 

f) stabilirea modului de certificare şi de acordare a licenţelor în domeniul alimentării cu
apă potabilă; 

g) stabilirea principiilor de bază ale politicii de preţuri  în domeniul alimentării cu apă
potabilă; 

h) colaborarea internaţională în domeniu.
    (2) Atribuţiile organelor centrale de specialitate şi ale autorităţilor administraţiei publice 
locale în domeniul alimentării  cu apă potabilă sînt: 

a) coordonarea activităţii întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate şi
necentralizate de alimentare cu apă potabilă; 

b) elaborarea, aprobarea şi finanţarea programelor şi măsurilor privind funcţionarea,
modernizarea  şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă; 

c) organizarea zonelor  de  protecţie sanitară a surselor de apă potabilă şi controlul
realizării măsurilor de protecţie a apelor; 

d) organizarea contorizării şi evidenţei consumului de apă potabilă
distribuită  prin  sistemele de alimentare cu apă pe baza unor  programe elaborate de 
autorităţile administraţiei publice; 

e) aprobarea limitelor şi  regimului de distribuire  către întreprinderi şi organizaţii a apei
potabile din sistemele centralizate; 

f) informarea operativă  şi veridică a consumatorului  privitor  la calitatea apei potabile;
g) luarea de decizii (conform avizelor organelor de supraveghere de stat) privind

interzicerea temporară a folosirii apei potabile sau a 
exploatării  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  potabilă  în  condiţii excepţionale; 

h) soluţionarea altor probleme privind alimentarea cu apă potabilă, conform legislaţiei
în vigoare. 
    Articolul 4. Principiile politicii statului 
    La baza politicii  statului în domeniul alimentării cu apă potabilă, se află următoarele 
principii: 

a) responsabilitatea statului pentru asigurarea populaţiei cu apă potabilă conform
normelor de consum şi de calitate stabilite; 

b) satisfacerea necesităţilor de apă potabilă prin dezvoltarea preponderentă a sistemelor
centralizate, a căror proiectare, construcţie şi exploatare sînt bazate pe normele unice ale 
standardelor şi  actelor normative în vigoare; 

c) exercitarea controlului de către autorităţileadministraţiei publice şi organele
supravegherii de stat în limitele competenţei lor asupra funcţionării sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă, asupra activităţii întreprinderilor care le exploatează, asupra 
calităţii apei; 

d) prestarea contra plată a serviciilor de alimentare cu apă potabilă în bază de contracte
şi date despre volumul de consum; 

e) raportarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă la obiectivele de
importanţă vitală şi susţinerea de către stat,  prin stimulare economică, a activităţii 
întreprinderilor care le exploatează; 

f) economisirea apei potabile în toate domeniile de activitate.
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Capitolul II 
ORGANIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ 
    Articolul 5. Sistemele de alimentare cu apă potabilă 

(1) Sistemele de alimentare cu apă potabilă pot fi  proprietate a statului, a autorităţilor
administraţiei publice locale (proprietate municipală) sau a persoanelor juridice şi fizice. 

(2) Principalele sisteme de alimentare cu apă potabilă  sînt  cele centralizate, aflate în
proprietatea statului. 

(3) Dacă nu există sisteme centralizate, alimentarea cu apă potabilă se efectuează prin
sisteme necentralizate şi/sau autonome. 

(4) Proiectarea, construirea şi reconstruirea sistemelor centralizate şi necentralizate de
alimentare cu apă potabilă se pun în seama beneficiarului sau a proprietarului, după caz, şi 
se realizează conform planurilor urbanistice generale, planurilor de amenajare  a 
teritoriului  în corespundere cu normele şi regulile în construcţii, cu standardele  de stat, cu 
regulile şi normele sanitare, aprobate în modul stabilit. 

(41) Instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren
public, construite de persoane juridice şi/sau de persoane fizice, indiferent de sursa de 
finanţare, se transmit gratuit la balanţa administraţiei publice locale sau direct operatorului 
serviciului respectiv în conformitate cu decizia consiliului local. 

    [Art.5 al.(41) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
(5) La proiectarea şi construcţia sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare

cu apă potabilă, se ia în considerare  în mod obligatoriu condiţiile de asigurare a fiabilităţii 
acestor sisteme, inclusiv  a surselor de rezervă de alimentare cu apă potabilă, influenţa 
factorilor naturali destabilizatori  (alunecările  de  pămînt, 
subinundaţiile,  epuizarea  straturilor  acvifere) şi  a  factorilor  de origine antropogenă. 

(6) Proiectarea, construirea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă se
efectuează în bază de autorizaţii (licenţe) eliberate în modul stabilit. 

(7) Exploatarea sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă se
efectuează de către întreprinderi specializate, obligate să respecte cu stricteţe standardele, 
regulile şi normele sanitare, prevederile altor acte normative. 

(8) Asigurarea calităţii apei în sistemele autonome de alimentare cu apă potabilă se pune
în sarcina proprietarului. Controlul asupra calităţii apei se face din contul proprietarului în 
bază de contract încheiat cu serviciul igienico-epidemiologic. 

(9) Sistemele  centralizate  de alimentare cu apă potabilă  nu sînt pasibile de privatizare.
(10) Privatizarea  sistemelor  necentralizate de alimentare cu apă potabilă se

efectuează  în bază de proiecte individuale, aprobate de Parlament, la propunerea 
Guvernului. 

(11) Sistemele de alimentare cu apă potabilă sînt supuse înregistrării de stat în
Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară. 
    [Art.5 al.(11) introdus prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 
01.01.16] 
    Articolul 6. Mijloacele tehnice 

(1) În domeniul alimentării cu apă potabilă, pot fi folosite  numai materiale, reactivi,
utilaj, instalaţii, inclusiv  individuale, certificate în mod obligatoriu, conform legislaţiei în 
vigoare.  

(2) Se interzice diminuarea gradului de tratare şi dezinfectare a apei în sistemele
centralizate de alimentare cu apă potabilă chiar şi cu condiţia tratării ei suplimentare în 
instalaţiile tehnice de menaj individuale şi de grup. 

(3) Dacă nu există sisteme centralizate, alimentarea cu apă potabilă a populaţiei,
întreprinderilor industriei alimentare, alimentaţiei publice, instituţiilor medico-sanitare, 

  [Art.5 al.(41) sintagma „gratuit la balanța” declarată neconstituțională prin HCC30 din 
01.11.16, MO478-490/30.12.16 art.111; în vigoare 01.11.16]
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instituţiilor preşcolare şi şcolare se efectuează folosindu-se, după caz,  mijloace tehnice de 
tratare şi dezinfectare a apei, inclusiv individuale. 
    Articolul 7. Finanţarea 

(1) Sursele de finanţare a lucrărilor în domeniul alimentării cu apă potabilă sînt:
a) mijloacele băneşti  depuse de consumatori ca  taxă  pentru  apa potabilă consumată;
b) mijloacele de la bugetul de stat şi bugetele locale;
c) mijloacele băneşti  depuse de persoane juridice şi  fizice sub formă de cote de

participare la dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă; 
d) creditele acordate de bănci şi instituţii financiare internaţionale;
e) alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
(2) În scopuldezvoltării dinamice a sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă,

îmbunătăţirii calităţii acestei ape, Parlamentul poate stimula întreprinderile care le 
exploatează prin credite preferenţiale, acordate conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Serviciile de alimentare cu apă potabilă sînt prestate contra plată. Tarifele la apa
potabilă se calculează după principiul acoperirii  cheltuielilor. 
    [Art.7 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702] 

    Articolul 8. Furnizarea apei potabile 
(1) Furnizarea apei potabile prin sistemele centralizate şi necentralizate se efectuează în

bază de contract, încheiat între furnizor şi consumator în condiţiile legii. 
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 

(2) Contractul de furnizare a apei potabile se încheie în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cu Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, elaborat şi aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică. 
    [Art.8 al.(2) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]  

(3) În cazul ieşirii din funcţiune a sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare
cu apă potabilă pe un termen mai mare de 24 de ore sau al necorespunderii apei normelor 
de calitate, fapt care poate periclita sănătatea oamenilor, organele centrale de specialitate, 
autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de sisteme de alimentare cu apă 
potabilă, întreprinderile care exploatează aceste sisteme sînt obligaţi să ia măsuri pentru 
alimentarea cu apă potabilă în cantităţile  reglementate de normele de consum în condiţii 
excepţionale, folosind  în  acest  scop sursele şi sistemele de rezervă, organizînd livrarea 
apei în cisterne sau a apei îmbuteliate. 
    [Art.8 modificat prin LP1346 din 02.11.00, MO152/07.12.00] 
Capitolul III 
CALITATEA APEI POTABILE 

 Articolul 9. Normele de calitate 
(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă normelor stabilite în actele normative

în vigoare. 
(2) Normele sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile se aprobă de către

Ministerul Sănătăţii. 
(3) Normele de calitate ale apei potabile se asigură prin:
a) alegerea sursei  corespunzătoare de alimentare cu apă potabilă şi a tehnologiei de

tratare a apei; 
b) folosirea de materiale, reactivi şi utilaj certificaţi;
c) respectarea  regulilor de control al calităţii apei potabile, realizarea de programe-

model şi de programe de lucru care să corespundă condiţiilor locale, monitorizarea calităţii 
apei; 
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d) protecţia  surselor de alimentare cu apă potabilă împotriva poluării lor întîmplătoare
sau intenţionate; 

e) alte acţiuni.
    (4) Derogările de la prevederile actelor normative privind calitatea apei potabile pot fi 
permise temporar numai de autorităţile administraţiei publice locale, de comun acord cu 
organele de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologică, cu condiţia că derogările nu se 
fac referitor la parametrii microbiologici, toxicologici şi că ele nu prezintă riscuri pentru 
sănătatea omului. 
    (5) Furnizorii de apă potabilă sînt obligaţi să informeze populaţia despre nivelul 
depăşirii, în apa potabilă furnizată, a conţinutului de ingredienţi  supuşi monitorizării 
obligatorii în conformitate cu  actele normative şi cu standardele în vigoare. 
    (6) Normele de calitate ale  apei potabile şi ale surselor de alimentare cu apă potabilă se 
reexaminează cel puţin o dată în 5 ani. 

 Articolul 10. Protecţia surselor şi sistemelor 
de alimentare cu apă potabilă 

    (1) Protecţia surselor de alimentare cu apă potabilă contra poluării este o condiţie 
obligatorie de menţinere a apei în limitele potabilităţii şi se realizează prin respectarea 
normelor ecologico-sanitare,  prin  măsuri de combatere a epuizării şi poluării resurselor 
de apă, prin respectarea regulilor de exploatare şi prin crearea a trei zone de protecţie 
sanitară a surselor, aducţiunilor şi a obiectivelor sistemelor centralizate şi necentralizate de 
alimentare cu apă potabilă, prin respectarea regimului acestor zone. 
    (2) Crearea zonelor de protecţie sanitară, stabilirea modului de proiectare, organizare şi 
exploatare a acestor zone se fac în conformitate  cu regulile şi normele sanitare, cu 
alte  acte  normative aprobate în modul stabilit. 
    (3) Responsabilă de efectuarea măsurilor şi de respectarea regimului stabilit în zona I de 
protecţie sanitară (cu regim sever) este administraţia întreprinderilor care exploatează 
sistemele de alimentare cu apă potabilă, iar în zonele II şi III (cu regim de restricţie) 
responsabile sînt autorităţile administraţiei publice locale, persoanele juridice şi fizice care 
desfăşoară activităţi în aceste zone. Orice gen de lucrări în zona de protecţie sanitară se 
efectuează numai cu acordul întreprinderilor care exploatează sistemele de alimentare cu 
apă potabilă. 
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145] 
    Articolul 11. Controlul calităţii apei potabile 
    (1) Controlul  calităţii tratării şi dezinfectării apei potabile  în procesul ei de producţie îl 
efectuează  laboratoarele specializate, atestate sau acreditate în modul stabilit, ale 
întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă 
potabilă. Dacă  întreprinderea nu are laborator, controlul  poate  fi efectuat,  în bază de 
contract, la alte laboratoare care dispun de acest drept. 
    (2) Programele-model şi regulile de control al calităţii  apei potabile sînt stabilite în 
standardele de stat. 
    (3) Programele de lucru privind controlul calităţii apei potabile sînt elaborate de 
întreprinderile care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă 
potabilă, ţinîndu-se cont de condiţiile locale, de comun acord cu organele teritoriale de 
supraveghere sanitaro-epidemiologică. 
    (4) Controlul calităţii apei potabile se efectuează cel puţin o dată în an de către serviciile 
sanitaro-epidemiologice din contul proprietarului sistemului de alimentare cu apă potabilă. 
    Articolul 12. Supravegherea de stat 
    (1) Supravegherea de stat în domeniul alimentării cu apă potabilă se efectuează de către: 

a) organele supravegherii sanitaro-epidemiologice - asupra calităţii apei potabile,
conformităţii ei cu normele sanitaro-igienice, cu standardele, asupra stării sanitaro-
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epidemiologice a surselor de apă potabilă şi a zonelor de protecţie sanitară, asupra 
respectării regulilor sanitare de organizare şi întreţinere a obiectivelor de alimentare cu apă 
potabilă; 

b) organele standarde, metrologie şi supraveghere tehnică -  asupra
respectării  standardelor de stat de calitate a apei potabile, metodelor de  control, regulilor 
de certificare a apei  potabile,  regulilor şi normelor de exploatare a surselor de ape 
subterane;  

c) organele de supraveghere în domeniul arhitecturii  şi construcţiilor - asupra
respectării regulilor şi normelor în construcţie la proiectarea şi construirea sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă; 

d) organele de protecţie a mediului înconjurător, serviciile de administrare şi
supraveghere a resurselor de apă - asupra stării surselor de alimentare cu apă potabilă, 
evidenţei volumului de apă folosit pentru alimentarea cu apă potabilă. 
    Articolul 13. Informarea în problemele alimentării cu apă potabilă 
    (1) Consumatorii de apă potabilă au dreptul la informaţii autentice privitoare la calitatea 
ei, publicate în mass-media. 
    (2) Informarea periodică privitor la calitatea apei potabile se face gratuit de către 
întreprinderile de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de organele care 
exercită supravegherea de stat asupra conformităţii calităţii apei potabile normelor 
stabilite. 
    (3) În cazul cînd calitatea apei nu corespunde normelor la indicatorii care pot prejudicia 
sănătatea oamenilor, proprietarii de sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu 
apă potabilă, întreprinderile care le exploatează şi organele supravegherii de stat sînt 
obligaţi să sisteze furnizarea apei şi să informeze de urgenţă consumatorii, să stabilească 
termenele de înlăturare a acestei necorespunderi şi măsurile de precauţie. 
    (4) Informarea despre întreruperile din alimentarea cu apă potabilă se efectuează gratuit 
prin mass-media de către întreprinderile care exploatează sistemele de alimentare cu apă 
potabilă. 
Capitolul IV 
ÎNCĂLCĂRI ŞI RĂSPUNDERI 
    Articolul 14. Încălcări 
    Încălcare în domeniul alimentării cu apă potabilă se consideră: 

a) poluarea surselor de alimentare cu apă potabilă, nerespectarea prevederilor  actelor
normative în vigoare privind întreţinerea  zonelor de protecţie sanitară a surselor de 
alimentare cu apă potabilă; 

b) alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice;
c) deteriorarea reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă,

încălcarea regulilor de utilizare a acestora; 
d) nerespectarea regulilor de ţinere a evidenţei primare şi de stat  a consumului de apă

potabilă, cedarea dreptului de utilizare a apei fără a se respecta legislaţia în vigoare. 
e) neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile despre calitatea apei potabile.
f) conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă.

    [Art.14  lit.f) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35] 
    [Art. 14 modificat prin LP1346 din 02.11.00, MO152/07.12.00] 
    Articolul 15. Răspunderi 
    Încălcările comise în domeniul alimentării cu  apă  potabilă, nerespectarea prevederilor 
din prezenta lege se  pedepsesc  în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    [Art.15 al.(2) exclus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35; al.(1) 
devine alineat unic] 
    Articolul 16. Repararea prejudiciilor şi a daunelor 
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(1) Prejudiciul adus sănătăţii ca urmare a consumului de apă din sistemele de alimentare
cu apă potabilă, inclusiv venitul ratat, se repară de către persoanele vinovate. În afară de 
prejudiciul material, persoana vinovată va repara şi prejudiciul moral. 

(2) Dauna cauzată sistemelor de alimentare cu apă potabilă, pagubele aduse
întreprinderilor exploatatoare de aceste sisteme prin deteriorarea reţelelor şi instalaţiilor de 
alimentare cu apă potabilă, prin nerespectarea regulilor de folosire a acestor sisteme sau 
poluarea surselor de alimentare cu apă se repară integral de către persoanele vinovate, 
benevol sau prin executare a hotărîrii judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Capitolul V 
ACTELE INTERNAŢIONALE 

 Articolul 17. Prioritatea actelor internaţionale 
    În cazul cînd actele internaţionale în domeniul apei potabile ratificate de Republica 
Moldova prevăd alte norme decît cele  stabilite de legislaţia ei internă, se vor aplica 
normele actelor internaţionale. 
Capitolul VI 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
    Articolul 18 
    Guvernul: 
    în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege; 
    va prezenta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 
conformitate cu prezenta lege. 

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV 

    Chişinău, 10 februarie 1999. 
    Nr. 272-XIV. 
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NOTĂ:
 În textul codului, cuvintele “titlu de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valoare mobiliară” 

prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102

Parlamentul adoptă prezentul cod.

Cartea întîi 
DISPOZIŢII GENERALE

T i t l u l I
DISPOZIŢII COMUNE

Capitolul I
LEGISLAŢIA CIVILĂ

Articolul 1. Bazele legislaţiei civile
    (1) Legislaţia civilă este întemeiată pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile 
reglementate de ea, inviolabilităţii proprietăţii, libertăţii contractuale, inadmisibilităţii imixtiunii 
în afacerile private, necesităţii de realizare liberă a drepturilor civile, de garantare a restabilirii 
persoanei în drepturile în care a fost lezată şi de apărare judiciară a lor.
    (2) Persoanele fizice şi juridice sînt libere să stabilească pe bază de contract drepturile şi 
obligaţiile lor, orice alte condiţii contractuale, dacă acestea nu contravin legii.
    (3) Drepturile civile pot fi limitate prin lege organică doar în temeiurile prevăzute de 
Constituţia Republicii Moldova.
    Articolul 2. Raporturile reglementate de legislaţia civilă
    (1) Legislaţia civilă determină statutul juridic al participanţilor la circuitul civil, temeiurile 
apariţiei dreptului de proprietate şi modul de exercitare a acestuia, reglementează obligaţiile 
contractuale şi de altă natură, alte raporturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale conexe lor.
    (2) Raporturile familiale, locative, raporturile de muncă, de exploatare a resurselor naturale şi 
de protecţie a mediului înconjurător, ce corespund prevederilor alin.(1), sînt reglementate de 
prezentul cod şi de alte legi. 
    (3) Raporturile privind realizarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, a altor valori nepatrimoniale sînt reglementate de prezentul cod şi de alte legi.
    (4) Subiecte ale raporturilor juridice civile sînt persoanele fizice şi juridice, cele care practică, 
precum şi cele care nu practică activitate de întreprinzător.

Articolul 21. Consumatorul şi profesionistul
    (1) Are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, 
acţionează predominant în scopuri ce nu țin de activitatea de întreprinzător sau profesională. 
Persoana fizică nu are calitatea de consumator dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are 
calitatea de profesionist. 
    (2) Are calitatea de profesionist orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept 
privat care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează în scopuri ce ţin de activitatea de 
întreprinzător sau profesională, chiar dacă persoana nu are scopul de a obţine un profit din 
această activitate. 
    (3) Persoana care, într-un raport juridic civil, corespunde atît dispoziţiilor alin. (1), cît şi 
dispoziţiilor alin. (2) se consideră consumator dacă recunoaşterea acestei calităţi îi oferă o 
anumită protecţie juridică, iar în celelalte cazuri persoana se consideră profesionist.

[Art.21 introdus prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; în vigoare 30.03.17]
    Articolul 3. Legislaţia civilă
    (1) Legislaţia civilă constă în prezentul cod, în alte legi, în ordonanţe ale Guvernului şi în acte 
normative subordonate legii, care reglementează raporturile prevăzute la art.2 şi care trebuie să 
fie în concordanţă cu Constituţia Republicii Moldova.
    (2) Actele normative subordonate legii se aplică la reglementarea raporturilor civile doar în 
cazurile în care sînt emise în temeiul legii şi nu contravin ei.



    Articolul 4. Uzanţa
    (1) Uzanţa reprezintă o normă de conduită care, deşi neconsfinţită de legislaţie, este general 
recunoscută şi aplicată pe parcursul unei perioade îndelungate într-un anumit domeniu al 
raporturilor civile.
    (2) Uzanţa se aplică numai dacă nu contravine legii, ordinii publice şi bunelor moravuri.
    Articolul 5. Analogia legii şi analogia dreptului
    (1) În cazul nereglementării prin lege ori prin acord al părţilor şi lipsei de uzanţe, raporturilor 
prevăzute la art.2 li se aplică, dacă aceasta nu contravine esenţei lor, norma legislaţiei civile care 
reglementează raporturi similare (analogia legii).
    (2) Dacă aplicarea analogiei legii este imposibilă, drepturile şi obligaţiile părţilor se determină 
în funcţie de principiile generale şi de sensul legislaţiei civile (analogia dreptului).
    (3) Nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limitează drepturile civile sau care 
stabilesc răspundere civilă. 
    (4) Instanţa de judecată nu este în drept să refuze înfăptuirea justiţiei în cauzele civile pe 
motivul că norma juridică lipseşte sau că este neclară.
    Articolul 6. Acţiunea în timp a legii civile
    (1) Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de 
constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii 
juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja 
produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.
    (2) Legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în 
vigoare. 
    (3) De la data intrării în vigoare a legii noi, efectele legii vechi încetează, cu excepţia cazurilor 
în care legea nouă prevede altfel.
    (4) În cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii 
noi, legea veche va continua să guverneze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, 
precum şi orice alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel. 
    (5) În situaţiile prevăzute la alin.(4), dispoziţiile legii noi se aplică modalităţilor de exercitare a 
drepturilor sau de executare a obligaţiilor, precum şi de înstrăinare, preluare, transformare sau de 
stingere a acestora. De asemenea, dacă legea nouă nu prevede altfel, clauzele unui act juridic 
încheiat anterior intrării în vigoare a legii noi contrare dispoziţiilor ei imperative sînt, de la 
această dată, lipsite de orice efect juridic.
    Articolul 7. Legislaţia civilă şi tratatele internaţionale
    Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte 
dispoziţii decît cele prevăzute de legislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatului 
internaţional.

Capitolul II
APARIŢIA DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR CIVILE. 
EXERCITAREA ŞI APĂRAREA DREPTURILOR CIVILE

    Articolul 8. Temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor
                        civile
    (1) Drepturile şi obligaţiile civile apar în temeiul legii, precum şi în baza actelor persoanelor 
fizice şi juridice care, deşi nu sînt prevăzute de lege, dau naştere la drepturi şi obligaţii civile, 
pornind de la principiile generale şi de la sensul legislaţiei civile.
    (2) Drepturile şi obligaţiile civile apar:
    a) din contracte şi din alte acte juridice;
    b) din acte emise de o autoritate publică, prevăzute de lege drept temei al apariţiei drepturilor 
şi obligaţiilor civile;
    c) din hotărîre judecătorească în care sînt stabilite drepturi şi obligaţii;
    d) în urma creării şi dobîndirii de patrimoniu în temeiuri neinterzise de lege;
    e) în urma elaborării de lucrări ştiinţifice, creării de opere literare, de artă, în urma invenţiilor 
şi altor rezultate ale activităţii intelectuale;
    f) în urma cauzării de prejudicii unei alte persoane;
    g) în urma îmbogăţirii fără justă cauză;



    h) în urma altor fapte ale persoanelor fizice şi juridice şi a unor evenimente de care legislaţia 
leagă apariţia unor efecte juridice în materie civilă.
    Articolul 9. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor
    (1) Persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite 
drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu 
ordinea publică şi cu bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă pînă la proba contrară.
    (2) Neexercitarea de către persoanele fizice şi juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce 
la stingerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    Articolul 10. Apărarea judiciară a drepturilor civile
    (1) Apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale judiciară.
    (2) Modul de aplanare a litigiului dintre părţi pînă la adresare în instanţă de judecată poate fi 
prevăzut prin lege sau contract.
    (3) Apărarea drepturilor civile pe cale administrativă se face doar în cazurile prevăzute de 
lege. Hotărîrea emisă pe cale administrativă poate fi atacată în instanţă de judecată.

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile
    Apărarea dreptului civil se face prin:
    a) recunoaşterea dreptului;
    b) restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se 
încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui;
    c) recunoaşterea nulităţii actului juridic;
    d) declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică;
    e) impunerea la executarea obligaţiei în natură;
    f) autoapărare;
    g) repararea prejudiciilor;
    h) încasarea clauzei penale;
    i) repararea prejudiciului moral;
    j) desfiinţarea sau modificarea raportului juridic;
    k) neaplicarea de către instanţa de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate 
publică;
    l) alte căi prevăzute de lege.

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine
                          legii emis de o autoritate publică 
    (1) Actul, emis de o autoritate publică, ce încalcă drepturile şi interesele civile ocrotite de lege 
ale unei persoane fizice sau juridice va fi declarat de către instanţa de judecată nul din momentul 
adoptării lui.
    (2) În cazurile recunoaşterii de către instanţa de judecată a actului, prevăzut la alin.(1), ca fiind 
nul, dreptul încălcat este pasibil de restabilire sau apărare prin alte metode prevăzute de prezentul 
cod şi de alte legi.

Articolul 13. Autoapărarea 
    (1) Nu sînt ilicite acţiunile persoanei care, în scopul autoapărării, ia, sustrage, distruge sau 
deteriorează un bun sau, în acelaşi scop, reţine persoana obligată care ar putea să se ascundă, sau 
înlătură rezistenţa celui obligat să tolereze acţiunea dacă nu se poate obţine asistenţa organelor 
competente şi dacă, fără o intervenţie imediată, există pericolul ca realizarea dreptului să devină 
imposibilă sau substanţial îngreuiată.
    (2) Autoapărarea nu trebuie să depăşească limitele necesare înlăturării pericolului.
    (3) În cazul deposedării de bunuri, trebuie să se solicite imediat sechestrarea acestora dacă nu 
este obţinută executarea silită.
    (4) Dacă este reţinută, persoana obligată trebuie să fie adusă imediat în faţa autorităţii 
competente.
    (5) Persoana care a săvîrşit una dintre acţiunile prevăzute la alin.(1), presupunînd în mod 
eronat că are dreptul la autoapărare, este obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi, 
chiar dacă eroarea nu se datorează culpei sale.

 Articolul 14. Repararea prejudiciilor
    (1) Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului cauzat 



astfel. 
    (2) Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat 
sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor 
sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat).
    (3) Dacă cel care a lezat o persoană într-un drept al ei obţine ca urmare venituri, persoana 
lezată este în drept să ceară, pe lîngă reparaţia prejudiciilor, partea din venit rămasă după 
reparaţie.

 Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale 
   Drepturile personale nepatrimoniale şi alte valori nemateriale sînt apărate în cazurile şi în 
modul prevăzut de prezentul cod şi de alte legi, în limita în care folosirea modalităţilor de 
apărare a drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi din caracterul consecinţelor 
acestei încălcări.

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
                          profesionale
    (1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale.
    (2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, 
demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea corespunde 
realităţii.
    (3) La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei şi demnităţii unei persoane 
fizice şi după moartea acesteia. 
    (4) Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este răspîndită 
printr-un mijloc de informare în masă, instanţa de judecată îl obligă să publice o dezminţire la 
aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program sau ciclu de emisiuni în cel mult 15 zile de la data 
intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti.
    (5) În cazul în care un document emis de o organizaţie conţine informaţii care lezează onoarea, 
demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de judecată o obligă să înlocuiască documentul.
    (6) În alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(4) şi (5), modalitatea de dezminţire a 
informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se stabileşte de către 
instanţa de judecată.
    (7) Persoana lezată în drepturile şi interesele sale, ocrotite de lege, prin publicaţiile unui mijloc 
de informare în masă, este în drept să publice replica sa în respectivul mijloc de informare în 
masă pe contul acestuia
    (8) Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o informaţie ce îi lezează onoarea, 
demnitatea şi reputaţia profesională este în drept, pe lîngă dezminţire, să ceară repararea 
prejudiciului material şi moral cauzat astfel. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul moral 
trebuie sa fie  rezonabil şi să se determine ţinîndu-se cont de:
    a) caracterul informaţiilor răspîndite;
    b) sfera de răspîndire a informaţiilor;
    c) impactul social asupra persoanei;
    d) gravitatea şi întinderea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate;
    e) proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor şi gradul în care reputaţia a fost lezată;
    f) gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului;
    g) măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate;
    h) publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti;
    i) alte circumstanţe relevante pentru cazul dat.

[Art.16 al.(8) modificat prin LP262-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.641]
    (9) Dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi 
reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să 
adreseze în instanţă de judecată o cerere în vederea declarării informaţiei răspîndite ca fiind 
neveridică.

T i t l u l II 
PERSOANELE

Capitolul I 
PERSOANA FIZICĂ



Secţiunea 1
Dispoziţii generale

    [Capitolul I secțiunea 1, titlul introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 17. Noţiunea de persoană fizică

    Persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile.
Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

    (1) Capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile (capacitatea de folosinţă) se recunoaşte în 
egală măsură tuturor persoanelor fizice.
    (2) Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în momentul naşterii şi încetează o dată cu 
moartea.
    (3) Dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune dacă se naşte vie.

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
    Capacitate de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobîndi prin fapta proprie şi de a 
exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa.

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei
                          fizice
    (1) Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data cînd persoana fizică devine majoră, adică la 
împlinirea vîrstei de 18 ani.
    (2) Minorul dobîndeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu. Desfacerea căsătoriei nu 
afectează capacitatea deplină de exerciţiu a minorului. În cazul declarării nulităţii căsătoriei, 
instanţa de judecată îl poate lipsi pe soţul minor de capacitatea deplină de exerciţiu din momentul 
stabilit de ea.
    (3) Minorul care a atins vîrsta de 16 ani poate fi recunoscut ca avînd capacitate de exerciţiu 
deplină dacă lucrează în baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau 
curatorului, practică activitate de întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui 
minor (emancipare) se efectuează prin hotărîre a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, 
adoptatorilor sau curatorului, iar în lipsa unui astfel de acord, prin hotărîre judecătorească.

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a
                          împlinit vîrsta de 14 ani
    (1) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea părinţilor, 
adoptatorilor sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu încuviinţarea autorităţii 
tutelare.
    (2) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani are dreptul fără consimţămîntul părinţilor, 
adoptatorilor sau al curatorului:
    a) să dispună de salariu, bursă sau de alte venituri rezultate din activităţi proprii;
    b) să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă, asupra unei 
invenţii sau unui alt rezultat al activităţii intelectuale apărate de lege;
    c) să facă depuneri în instituţiile financiare şi să dispună de aceste depuneri în conformitate cu 
legea;
    d) să încheie actele juridice prevăzute la art.22 alin.(2).
    (3) Din motive întemeiate minorul poate fi limitat de instanţa de judecată, la cererea părinţilor, 
adoptatorilor sau a curatorului ori a autorităţii tutelare, în drepturile prevăzute la alin.(2) lit.a) şi 
b).
    (4) Minorul care a împlinit vîrsta de 16 ani poate deveni membru de cooperativă.

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu
                         a împlinit vîrsta de 14 ani
    (1) Toate actele juridice pentru şi în numele minorului pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani pot 
fi încheiate doar de părinţi, adoptatori sau tutore, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Minorul în vîrstă de la 7 la 14 ani este în drept să încheie de sine stătător:
    a) acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul încheierii lor;
    b) acte juridice de obţinere gratuită a unor beneficii care nu necesită autentificare notarială sau 
înregistrarea de stat a drepturilor apărute în temeiul lor;
    c) acte de conservare.
    Articolul 221. Restricţii la încheierea actelor juridice 



                             în numele minorului care nu are capacitate 
                             deplină de exerciţiu
    (1) Actele juridice prevăzute la art. 4875 alin. (1), încheiate în numele minorului care nu are 
capacitate deplină de exerciţiu, produc efecte juridice doar după autorizarea de către consiliul de 
familie sau, în absenţa acestuia, de către autoritatea tutelară. Dispozițiile art. 4875 alin. (2)–(5), 
art. 4884–4891, art. 4899 și  art. 48100 se aplică în mod corespunzător.  
    (2) În numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu nu se pot încheia, sub 
sancţiunea nulităţii absolute, actele juridice prevăzute la art. 4876.  
    [Art.221 introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    Articolul 222. Regimul mijloacelor băneşti ale minorului 
                           care nu are capacitate deplină de exerciţiu
    (1) Operaţiunile de încasare, de plată şi de administrare a mijloacelor băneşti efectuate în 
numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu se fac exclusiv prin contul deschis 
pe numele acestuia, dacă legea nu prevede altfel pentru anumite categorii de plăţi.
    (2) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate prescrie ca o 
anumită sumă de bani care aparține minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu să fie 
depusă pe un cont special al acestuia, de pe care se vor efectua extrageri doar cu autorizarea 
consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii tutelare. Dispoziţiile prezentului 
alineat nu se aplică în cazul executării silite asupra mijloacelor băneşti ale minorului.  
    (3) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară este obligată să ia toate 
măsurile necesare pentru a aduce la cunoştinţa instituţiei la care este deschis contul pe numele 
minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu despre regimul special instituit conform 
alin. (2).
    [Art.222 introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii
                          de folosinţă şi de exerciţiu
    (1) Capacitatea civilă este recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor, indiferent de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine 
socială, grad de cultură sau de alte criterii similare.
    (2) Persoana fizică nu poate fi lipsită de capacitate de folosinţă.
    (3) Nimeni nu poate fi limitat în capacitate de folosinţă şi în capacitate de exerciţiu decît în 
cazul şi în modul prevăzut de lege.
    (4) Renunţarea totală sau parţială a unei persoane fizice la capacitatea de folosinţă sau la 
capacitatea de exerciţiu, alte acte juridice îndreptate spre limitarea persoanei în capacitatea de 
folosinţă sau de exerciţiu sînt nule.

Articolul 24. Instituirea măsurii de ocrotire 
                           judiciară
    (1) În condiţiile prezentului cod, în privința persoanei fizice care, în urma unei boli mintale ori 
a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile 
sale ori exprima voinţa poate fi instituită, prin hotărîre judecătorească, măsura de ocrotire 
judiciară sub forma curatelei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei.  
    (2) În toate situaţiile, persoana în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară 
este în drept să încheie de sine stătător actele juridice prevăzute la art. 22 alin. (2).

[Art.24 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de

                         exerciţiu 
    (1) Persoana care, în urma consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri şi de alte 
substanţe psihotrope, înrăutăţeşte starea materială a familiei sale poate fi limitată de către 
instanţa de judecată în capacitatea de exerciţiu. Asupra acestei persoane se instituie curatela.
    (2) Persoana indicată la alin.(1) are dreptul să încheie acte juridice cu privire la dispunerea de 
patrimoniu, să primească şi să dispună de salariu, de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu 
acordul curatorului.
    (3) Dacă au dispărut temeiurile în care persoana fizică a fost limitată în capacitatea de 



exerciţiu, instanţa de judecată anulează limitarea. În baza hotărîrii judecătoreşti, curatela asupra 
ei se anulează.
    [Art.25 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei 
                          fizice
    (1) Persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o 
persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în 
alt mod prevăzut de lege.
    (2) Persoana care practică activitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate invoca 
lipsa calităţii de întreprinzător.
    (3) Asupra activităţii de întreprinzător desfăşurate fără constituirea de persoană juridică se 
aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ dacă din lege 
sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel.

Articolul 27. Răspunderea patrimonială a persoanei fizice
    Persoana fizică răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul său, cu excepţia bunurilor 
care, conform legii, nu pot fi urmărite.

Articolul 28. Numele persoanei fizice
    (1) Orice persoană fizică are dreptul la numele stabilit sau dobîndit potrivit legii.
    (2) Numele cuprinde numele de familie şi prenumele, iar în cazul prevăzut de lege, şi 
patronimicul.
    (3) Numele de familie se dobîndeşte prin efectul filiaţiei şi se modifică prin efectul schimbării 
stării civile, în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, în baza declaraţiei de naştere.

Articolul 29. Utilizarea numelui
    (1) Orice persoană are dreptul la respectul numelui său.
    (2) Persoana fizică dobîndeşte şi exercită drepturile şi execută obligaţiile în numele său.
    (3) Cel care utilizează numele altuia este răspunzător de toate confuziile sau prejudiciile care 
rezultă. Atît titularul numelui, cît şi soţul sau rudele lui apropiate pot să se opună acestei utilizări 
şi să ceară repararea prejudiciului. 
    (4) Persoana fizică este obligată să ia măsuri pentru avizarea debitorilor şi creditorilor săi 
despre schimbarea numelui şi poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea 
acestei obligaţii.

 Articolul 30. Domiciliul şi reşedinţa
    (1) Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau 
principală. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atîta timp cît nu şi-a stabilit un altul.
    (2) Reşedinţa persoanei fizice este locul unde îşi are locuinţa temporară sau secundară.
    (3) Persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la 
locul reşedinţei sale.
    (4) În lipsă de reşedinţă, persoana este considerată că domiciliază la locul unde se găseşte, iar 
dacă acesta nu se cunoaşte, la locul ultimului domiciliu.

Articolul 31. Domiciliul minorului şi al persoanei lipsite
                         de capacitate de exerciţiu
    (1) Domiciliul minorului în vîrstă de pînă la 14 ani este la părinţii săi sau la acel părinte la care 
locuieşte permanent.
    (2) Domiciliul minorului dat în plasament de instanţa de judecată unui terţ rămîne la părinţii 
săi. În cazul în care aceştia au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei minorul va avea 
domiciliul, asupra acestuia decide instanţa de judecată.
    (3) Instanţa de judecată poate, în mod excepţional, avînd în vedere interesul suprem al 
minorului, să-i stabilească domiciliul la bunici sau la alte rude ori persoane de încredere, cu 
consimţămîntul acestora, ori la o instituţie de ocrotire.
    (4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul din părinţi îl reprezintă ori în cazul în 
care se află sub tutelă, este la reprezentantul legal.
    (5) Domiciliul minorului aflat în dificultate, în cazurile prevăzute prin lege, se află la familia 
sau la persoanele cărora le-a fost dat în plasament ori încredinţat.



    (6) Domiciliul persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu este la reprezentantul ei legal.
Secţiunea a 2-a

Tutela şi curatela minorilor
    [Capitolul I secțiunea 2, titlul introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 32. Temeiurile instituirii tutelei şi curatelei 
                           asupra minorilor
    (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică tutelei și curatelei instituite asupra minorilor aflați 
în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care aceștia au dobîndit 
capacitate deplină de exerciţiu.  
    (2) Tutela sau curatela asupra minorului se instituie în cazul în care acestuia i s-a atribuit statut 
de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas fără ocrotire 
părintească. 
    (3) Dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), minorul a fost plasat în serviciul de plasament de 
tip familial sau de plasament de tip rezidenţial, atribuţiile de tutore sau, după caz, curator asupra 
minorului sînt exercitate de instituția în care acesta a fost plasat, cu excepţia cazului în care 
minorul are tutore sau curator.
    [Art.32 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 33. Tutela minorului
    [Art.33 denumirea în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

(1) Tutela se instituie asupra minorilor în vîrstă de pînă la 14 ani.
    [Art.33 al.(1) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) Tutorele este reprezentantul legal al persoanei care se află sub tutelă şi încheie fără mandat 
în numele şi în interesul ei actele juridice necesare.

(3) Dispoziţiile art. 4851 se aplică în mod corespunzător.
[Art.33 al.(3) introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 34. Curatela minorului

    [Art.34 denumirea în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
(1) Curatela se instituie asupra minorilor cu vîrstă cuprinsă între 14 și 18 ani.
[Art.34 al.(1) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

    (2) Curatorul îşi dă încuviinţarea la încheierea actelor juridice pe care persoana fizică ce se 
află sub curatelă nu are dreptul să le încheie de sine stătător.

[Art.34 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (3) Curatorul ajută persoana care se află sub curatelă în realizarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor şi o protejează împotriva abuzurilor unor terţi.

(4) Dispoziţiile art. 4844 se aplică în mod corespunzător.
[Art.34 al.(4) introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
[Art.35 abrogat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 36. Instituirea tutelei şi curatelei asupra 

                         minorului
    [Art.36 denumirea modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (1) Autoritatea tutelară este obligată să hotărască asupra instituirii tutelei sau curatelei asupra 
minorului în termen de o lună de la data primirii informaţiei despre necesitatea instituirii.
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) Pînă la numirea tutorelui sau curatorului, atribuţiile lor sînt exercitate de autoritatea 
tutelară.
  Articolul 37. Obligaţia de informare despre minorii asupra

                          cărora trebuie instituită tutela sau curatela
[Art.37 denumirea modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

    În termen de 5 zile de la data aflării că asupra minorului trebuie instituită tutela sau curatela, 
au obligaţia să înştiinţeze autoritatea tutelară:
    [Art.37 alineat modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    a) cei apropiaţi minorului, precum şi administratorul şi locatarii casei în care locuieşte;
    [Art.37 lit.a) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    b) organul de stare civilă, în cazul înregistrării unui deces, precum şi notarul public, în cazul 



deschiderii unei succesiuni;
[Art.37 lit.b) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

    c) instanţa judecătorească, lucrătorii procuraturii şi ai poliţiei, în cazul pronunţării, aplicării 
sau executării unei sancţiuni privative de libertate;
    d) autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă 
persoană.

Articolul 38. Tutorele şi curatorul minorului
    [Art.38 denumirea modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

(1) Poate fi tutore sau curator al minorului o singură persoană fizică ori soțul și soția împreună 
dacă nu se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4) şi dacă au 
consimțit expres. Dispozițiile art. 4843 și 4845 se aplică în mod corespunzător.

[Art.38 al.(1) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) Atribuţiile de tutore şi curator asupra minorului internat în o instituţie de asistenţă socială 
publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament sau în o altă instituţie similară sînt exercitate de 
aceste instituţii, cu excepţia cazului în care minorul are tutore sau curator.

[Art.38 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
(3) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 381 alin. (7), tutorele și curatorul minorului sînt 

desemnați de autoritatea tutelară de la domiciliul sau reşedinţa temporară a persoanei asupra 
căreia trebuie instituită tutela sau curatela, din oficiu sau la sesizarea persoanelor prevăzute la art. 
37.

[Art.38 al.(3) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (4) Nu poate fi tutore sau curator:
    a) minorul;

b) persoana supusă unei măsuri de ocrotire judiciare;
    [Art.38 al.(4), lit.b) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    c) cel decăzut din drepturile părinteşti; 
    d) cel declarat incapabil de a fi tutore sau curator din cauza stării de sănătate;
    e) cel căruia, din cauza exercitării necorespunzătoare a obligaţiilor de adoptator, i s-a anulat 
adopţia;
    f) cel căruia i s-a restrîns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie 
prin hotărîre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări;
    g) cel ale cărui interese vin în conflict cu interesele minorului pus sub tutelă sau curatelă;

[Art.38 al.(4), lit.g) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    h) cel înlăturat prin act autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în 
momentul morţii, ocrotirea părintească;

i) cel căruia i s-a revocat calitatea de tutore, curator sau ocrotitor provizoriu din culpa sa;
[Art.38 al.(4), lit.i) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

    j) cel care se află în relaţii de muncă cu instituţia în care este internată persoana asupra căreia 
se instituie tutela sau curatela.

Articolul 381. Consiliul de familie al minorului
    (1) Autoritatea tutelară, la instituirea tutelei sau a curatelei asupra minorului, poate institui și 
consiliul de familie al minorului dacă necesitatea de ocrotire a minorului ori consistenţa şi 
valoarea patrimoniului justifică acest lucru şi dacă componenţa familiei permite acest fapt. 
    (2) Membrii consiliului de familie sînt desemnaţi de către autoritatea tutelară pentru durata 
tutelei sau curatelei.  
    (3) Consiliul de familie al minorului este compus din cel puţin 3 membri cu drept de vot. 
Tutorele sau, după caz, curatorul este membru al consiliului din oficiu, fără drept de vot.
    (4) Pot fi membri ai consiliului de familie rudele minorului, iar în absenţa acestora, alte 
persoane care manifestă interes pentru el şi pentru bunăstarea acestuia.
    (5) Autoritatea tutelară va depune eforturi ca ambele linii colaterale de rudenie să fie 
reprezentate în consiliul de familie. 
    (6) Autoritatea tutelară desemnează membrii consiliului de familie bazîndu-se pe dorinţele şi 
sentimentele exprimate de minorul care a împlinit vîrsta de 10 ani, pe relaţiile sale obişnuite, pe 
interesul care îl manifestă candidaţii şi eventualele recomandări ale rudelor.  



    (7) Consiliul de familie desemnează şi revocă tutorele și curatorul minorului.
[Art.381 introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 382. Tutorele supleant și curatorul supleant. 

                            Tutorele special şi curatorul special
    (1) În condiţiile prevăzute la art. 4848, consiliul de familie al minorului sau, în absenţa 
acestuia, autoritatea tutelară poate desemna minorului un tutore supleant sau, după caz, un 
curator supleant.  
    (2) În condiţiile prevăzute la art. 4849, consiliul de familie al minorului sau, în absenţa 
acestuia, autoritatea tutelară poate desemna minorului un tutore special sau, după caz, un curator 
special. 
    (3) Dispoziţiile art. 38 alin. (4) se aplică tutorelui supleant, tutorelui special sau, după caz, 
curatorului supleant, curatorului special.
    [Art.382 introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 39. Caracterul personal şi gratuit al tutelei şi
                          curatelei
    (1) Tutela şi curatela sînt sarcini personale.
    (2) Obligaţiile de tutelă şi curatelă se îndeplinesc gratuit. Tutorele şi curatorul au dreptul să 
ceară compensarea tuturor cheltuielilor aferente îndeplinirii obligaţiilor de tutelă şi curatelă.
    (3) Autoritatea tutelară poate, ţinînd seama de cuantumul şi componenţa patrimoniului celui 
pus sub tutelă sau curatelă, să decidă ca administrarea patrimoniului sau doar a unei părţi din el 
să fie încredinţată unei persoane fizice sau unei persoane juridice competente.

Articolul 40. Obligaţiile tutorelui minorului şi ale 
                           curatorului minorului
    [Art.40 denumirea în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (1) Tutorele şi curatorul sînt obligaţi:
    a) să locuiască împreună cu cel pus sub tutelă şi să comunice autorităţii tutelare schimbarea 
domiciliului. Curatorul şi minorul pus sub curatelă care a atins vîrsta de 14 ani pot locui separat 
doar cu acordul autorităţii tutelare;
    [Art.40 al.(1), lit.a) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    b) să aibă grijă de întreţinerea minorului pus sub tutelă sau curatelă;
    [Art.40 al.(1), lit.b) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    c) să apere drepturile şi interesele minorului pus sub tutelă sau curatelă. 
    [Art.40 al.(1), lit.c) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) Tutorelui şi curatorului le revin drepturile şi obligaţiile de părinte în educarea minorului.

Articolul 41. Administrarea patrimoniului minorului 
                            pus sub tutelă

[Art.41 denumirea în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (1) Tutorele administrează şi dispune eficient de bunurile celui pus sub tutelă, în numele 
acestuia, dacă nu este numit un administrator al bunurilor.

(2) Dispoziţiile art. 4867–4881 se aplică în mod corespunzător tutelei minorului.
    [Art.41 al.(2) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (3) Sumele cuvenite celui pus sub tutelă, sub formă de pensie, ajutor, pensie alimentară şi alte 
venituri curente, se primesc şi se cheltuiesc de către tutore pentru întreţinerea celui pus sub 
tutelă.

[Art.41 al.(4) abrogat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    [Art.41 al.(5) abrogat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

[Art.42 abrogat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
[Art.43 abrogat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 44. Administrarea fiduciară a proprietăţii celui pus

                         sub tutelă
    (1) În cazul necesităţii administrării permanente a bunurilor imobile şi mobile de valoare ale 
persoanei puse sub tutelă, consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară încheie 
un contract de administrare fiduciară a proprietăţii cu administratorul pe care l-a desemnat. În 



astfel de cazuri, tutorele îşi păstrează împuternicirile asupra părţii din averea celui pus sub tutelă 
care nu este transmisă în administrare fiduciară.

[Art.44 al.(1) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) În exercitarea sarcinilor de administrare a proprietăţii persoanei puse sub tutelă, 
administratorul cade sub incidenţa art. 4867–4881.

[Art.44 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (3) Administrarea fiduciară a proprietăţii celui pus sub tutelă încetează în temeiurile prevăzute 
de lege pentru încetarea contractului de administrare fiduciară a proprietăţii, precum şi în cazul 
încetării tutelei.

[Art.45 abrogat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
 Articolul 46. Revocarea calităţii de tutore şi curator. 

                          Revocarea tutelei și a curatelei
    (1) Minorul, precum şi persoanele indicate la art. 37 pot contesta sau denunţa la autoritatea 
tutelară actele şi faptele tutorelui, ale tutorelui supleant și ale tutorelui special, precum și cele ale 
curatorului, ale curatorului supleant și ale curatorului special, care prejudiciază interesele 
minorului. 
    (2) Tutorilor, tutorilor supleanți și tutorilor speciali, precum și curatorilor, curatorilor supleanți 
și curatorilor speciali li se revocă calitatea respectivă dacă au săvîrşit un abuz, o neglijenţă gravă 
sau alte fapte care-i fac nedemni de a fi tutori sau curatori, precum şi dacă nu şi-au îndeplinit 
corespunzător obligațiile. 
    (3) Autoritatea tutelară revocă tutela sau curatela minorului dacă minorul a fost restituit 
părinţilor sau a fost înfiat. 
    (4) În cazul plasării minorului pus sub tutelă sau curatelă într-o instituţie de asistenţă socială 
publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament sau într-o altă instituţie similară, autoritatea 
tutelară revocă tutorele sau curatorul dacă aceasta nu contravine intereselor persoanei puse sub 
tutelă sau curatelă. 
    (5) Consiliul de familie ori, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară revocă tutorele, tutorele 
supleant și tutorele special, precum și curatorul, curatorul supleant și curatorul special, la cererea 
acestora, dacă există motive întemeiate.

[Art.46 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 47. Încetarea tutelei şi curatelei

    (1) La atingerea vîrstei de 14 ani de către minorul pus sub tutelă, tutela asupra lui încetează, 
iar persoana care a avut calitatea de tutore, tutore supleant sau tutore special devine, respectiv, 
curator, curator supleant sau curator special, fără a fi necesară o hotărîre suplimentară în acest 
sens.

[Art.47 al.(1) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) Curatela încetează o dată cu dobîndirea sau restabilirea capacităţii depline de exerciţiu.

Articolul 48. Publicitatea tutelei şi curatelei minorului
    (1) Instituirea, revocarea și modificarea tutelei şi curatelei (inclusiv desemnarea unui alt tutore, 
tutore supleant sau tutore special ori, după caz, a unui alt curator, curator supleant sau curator 
special) devin opozabile terţilor doar după înregistrarea acestor date în modul prevăzut de 
Guvern. Datele respective sînt opozabile terţilor care au luat cunoştinţă de acestea prin altă 
modalitate.
    (2) În termen de 3 zile de la data luării deciziei de instituire, modificare sau revocare a tutelei 
ori curatelei, autoritatea tutelară este obligată să transmită o copie de pe aceasta autorităţii 
competente în scopul efectuării înregistrării respective.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător deciziei consiliului de familie al 
minorului prin care se desemnează sau se revocă tutorele, tutorele supleant sau tutorele special, 
precum și, după caz, curatorul, curatorul supleant sau curatorul special. Autoritatea tutelară va 
transmite autorităţii competente o copie de pe decizia respectivă în scopul efectuării înregistrării, 
cu excepţia cazului contestării acesteia în instanţa de judecată.  
    (4) Tutorele, tutorele supleant și tutorele special, precum și curatorul, curatorul supleant și 
curatorul special sînt în drept de a obţine extrase privind tutela sau, după caz, curatela pe care o 
exercită, precum și privind minorul. În alte cazuri, extrasele privind tutela sau curatela minorului 



sînt eliberate dacă solicitantul are un interes legitim, în modul stabilit prin regulament aprobat de 
Guvern.

[Art.48 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Secţiunea a 3-a

Măsurile de ocrotire contractuale și judiciare
Subsecţiunea 1

Dispoziţii comune
    Articolul 481. Temeiurile, formele şi principiile 
                           ocrotirii
    (1) Persoana fizică care a atins majoratul sau care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pe 
altă cale legală şi care, în urma unei boli mintale ori a unei deficienţe fizice, mintale sau 
psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa poate 
beneficia de o măsură de ocrotire, instituită în funcţie de starea sau situaţia sa. 
    (2) Dacă nu s-a dispus altfel, măsura de ocrotire are ca scop ocrotirea atît a persoanei, cît şi a 
intereselor patrimoniale ale acesteia. Măsura de ocrotire poate fi limitată la unul din aceste două 
domenii.
    (3) Măsurile de ocrotire pot fi contractuale (contractul de asistenţă, mandatul de ocrotire în 
viitor) și judiciare (ocrotirea provizorie, curatela, tutela). 
    (4) Toate măsurile de ocrotire se instituie şi se exercită în condiţiile respectării drepturilor și 
libertăţilor fundamentale şi a demnităţii persoanei. Măsurile de ocrotire urmăresc interesul şi 
bunăstarea persoanei în privința căreia se instituie şi favorizează, pe cît este posibil, autonomia 
acesteia. 
    (5) Viaţa sexuală constituie o componentă a vieţii private şi a libertăţii individuale, iar orice 
restricţie a acesteia trebuie să fie legitimă, adecvată şi proporţională scopului urmărit.
    (6) La luarea oricărei decizii care vizează persoana în privința căreia este instituită o măsură 
de ocrotire (persoana ocrotită) sau interesele patrimoniale ale acesteia, instanţa de judecată, 
autoritatea tutelară și persoana însărcinată cu ocrotirea (asistentul, mandatarul împuternicit prin 
mandat de ocrotire în viitor, ocrotitorul provizoriu, curatorul, tutorele, membrii consiliului de 
familie) vor acorda prioritate dorinţelor şi sentimentelor persoanei ocrotite, exprimate de sine 
stătător sau, la solicitarea acesteia, cu ajutorul persoanei de încredere. Dorințele și sentimentele 
persoanei ocrotite vor avea prioritate, chiar dacă sînt susceptibile de a expune persoana ocrotită 
unui anumit risc, cu excepţia cazului în care ea se expune unui risc grav ce nu poate fi diminuat 
prin întreprinderea anumitor măsuri suplimentare. 
    (7) Persoana de încredere este orice persoană aleasă liber de către persoana ocrotită pentru a fi 
asistată în comunicare. În absenţa unei alegeri, persoana de încredere, solicitată de persoana 
ocrotită, va fi desemnată de către centrul comunitar de sănătate mintală.
    Articolul 482. Competenţa generală a instanţei de judecată 
                           şi a autorităţii tutelare
    (1) Instanţa de judecată şi autoritatea tutelară exercită supravegherea generală a măsurilor de 
ocrotire, conform competenţei prevăzute de lege.
    (2) Instanţa de judecată şi autoritatea tutelară pot vizita sau cere să se efectueze vizite 
persoanelor ocrotite şi celor în privinţa cărora s-a depus o cerere de instituire a măsurii de 
ocrotire.
    (3) Persoanele însărcinate cu ocrotirea sînt obligate să se prezinte ori de cîte ori sînt convocate 
şi să comunice orice informaţie în legătură cu exercitarea ocrotirii persoanei.
    (4) Autoritatea tutelară poate, la cerere sau din oficiu, să emită prescripţii obligatorii 
persoanelor însărcinate cu ocrotirea.
    (5) La cererea motivată a oricărei persoane interesate, după audierea sau citarea acesteia, 
instanţa de judecată poate să revoce calitatea persoanei însărcinate cu ocrotirea în caz de 
neexecutare a obligaţiilor ce îi revin, precum şi în baza altor temeiuri prevăzute de lege.

Articolul 483. Ocrotitorul autorizat
    (1) Poate desfăşura activitate de ocrotitor autorizat persoana care deţine autorizaţia de ocrotitor 
autorizat, eliberată conform prevederilor legale.  
    (2) Autorizaţia de ocrotitor autorizat poate fi solicitată de către persoana fizică cu capacitate 



deplină de exerciţiu, de instituţia de tratament sau de instituţia socială, precum şi de asociaţia 
obştească care, conform statutului, are ca principal gen de activitate apărarea drepturilor şi 
intereselor persoanelor cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice. 
    (3) Autoritatea abilitată să autorizeze, condiţiile și modul de autorizare şi de desfăşurare a 
activităţii de ocrotitor autorizat se stabilesc prin regulament aprobat de Guvern.

Articolul 484. Obligaţiile generale ale persoanei 
                           însărcinate cu ocrotirea
    (1) Persoana însărcinată cu ocrotirea, după posibilitate, informează şi consultă cu regularitate 
persoana ocrotită despre toate aspectele ce ţin de măsura de ocrotire, precum şi îi oferă suport 
sau o consultă la solicitarea persoanei ocrotite ori reieşind din circumstanţe. În cazul în care 
persoana însărcinată cu ocrotirea acţionează în numele persoanei ocrotite, aceasta este obligată să 
se conducă de opinia persoanei reprezentate, în măsura în care persoana ocrotită poate exprima o 
asemenea opinie. 
    (2) Persoana însărcinată cu ocrotirea este obligată să evalueze şi să ia în considerare, după 
posibilitate, dorinţele şi sentimentele din trecut şi prezent ale persoanei ocrotite.
    (3) Persoana însărcinată cu ocrotirea este obligată să ducă o evidenţă separată a patrimoniului 
şi a activităţilor persoanei ocrotite şi să păstreze elementele de probă utile pentru a putea 
demonstra exercitarea corespunzătoare a măsurii de ocrotire. 
    (4) Persoana însărcinată cu ocrotirea este obligată să păstreze confidenţialitatea informaţiilor 
care vizează persoana ocrotită, inclusiv a datelor cu caracter personal, sau care se referă la 
patrimoniul acesteia, cu excepţia cazului în care dezvăluirea acestor informaţii este necesară în 
procesul exercitării măsurii de ocrotire ori pentru supravegherea exercitării acesteia de către 
autoritatea competentă sau instanţa de judecată, precum şi a altor cazuri prevăzute de lege.

Articolul 485. Respectarea instrucţiunilor în vederea 
                           ocrotirii
    (1) Instrucţiunile persoanei fizice cu capacitate deplină de exerciţiu referitoare la ocrotirea 
patrimoniului său în situaţia în care, în urma unei boli mintale sau a unei deficienţe fizice, 
mintale sau psihologice, nu își va putea, în mod deplin, conştientiza acţiunile ori exprima voinţa 
(instrucţiuni în vederea ocrotirii) trebuie să fie respectate de către persoanele însărcinate cu 
ocrotirea şi de instanţa de judecată, cu excepţia cazului în care persoana se expune unui risc grav 
care nu poate fi diminuat prin întreprinderea anumitor măsuri suplimentare. 
    (2) Instrucţiunile în vederea ocrotirii, prin care se desemnează una sau mai multe persoane 
care vor acţiona în calitate de ocrotitor provizoriu, curator, tutore sau de altă persoană însărcinată 
cu ocrotirea, trebuie să fie respectate, cu excepţia cazului în care persoana desemnată refuză 
această calitate, se află în imposibilitate de a o exercita sau dacă persoana care a emis 
instrucțiunile se expune unui risc grav care nu poate fi diminuat prin întreprinderea anumitor 
măsuri suplimentare. 
    (3) Instrucţiunile în vederea ocrotirii se întocmesc, se modifică şi se revocă în formă scrisă, 
sub sancţiunea nulităţii absolute, personal de către persoana care emite instrucțiunile.  
    (4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul în care părinţii sau părintele 
supraviețuitor, nefiind supuși măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei sau a tutelei şi 
exercitînd ocrotirea părintească asupra copilului minor sau asumîndu-şi îngrijirea materială şi 
morală a acestuia, desemnează una sau mai multe persoane care vor acţiona în calitate, după caz, 
de ocrotitor provizoriu, curator sau tutore al copilului în situația în care ei vor deceda ori, în urma 
unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu își vor putea, în mod deplin, 
conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.  
    (5) La cererea persoanei care a întocmit instrucţiunile în vederea ocrotirii, acestea pot fi 
înregistrate în modul prevăzut de Guvern. În caz de modificare sau revocare a instrucţiunilor care 
au fost înregistrate, persoana va cere înregistrarea modificării sau, după caz, radierea 
înregistrării. 
    (6) Omiterea efectuării înregistrării prevăzute la alin. (5) nu afectează validitatea 
instrucţiunilor, a modificării sau, după caz, a revocării lor. 
    (7) Orice persoană poate invoca existenţa instrucţiunilor în vederea ocrotirii. Instanţa de 
judecată va cerceta din oficiu înregistrările prevăzute la alin. (5). 



    (8) Dacă circumstanţele care au stat la baza întocmirii unor instrucţiuni se modifică esenţial, 
astfel încît se poate prezuma că persoana nu ar mai întocmi acele instrucţiuni sau le-ar fi întocmit 
diferit, instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea unei persoane interesate, poate să modifice 
sau să anuleze instrucţiunile respective în cazul în care respectarea acestora va expune persoana 
unui risc grav care nu poate fi diminuat prin întreprinderea anumitor măsuri suplimentare. Înainte 
de a hotărî asupra modificării sau anulării instrucțiunilor, instanţa de judecată va audia persoana 
care a întocmit instrucțiunile şi va constata dorinţele acesteia privind instrucţiunile.  
    (9) Dacă instrucţiunile au fost modificate sau revocate ori dacă a fost anulată modificarea sau 
revocarea acestora, instanţa de judecată le va lua în considerare, cu excepţia cazului în care 
există dubii că acestea reflectă dorinţele şi sentimentele persoanei.  

Articolul 486. Regimul locuinţei persoanei ocrotite
    (1) Drepturile persoanei ocrotite asupra locuinţei, indiferent dacă constituie un domiciliu sau o 
reşedinţă, şi asupra bunurilor mobile cu care este dotată aceasta sînt păstrate la dispoziţia 
persoanei ocrotite atît timp cît este necesar.
    (2) Dreptul de a administra bunurile menţionate la alin. (1) permite doar încheierea 
contractelor de transmitere în folosinţă temporară a bunurilor, care pot fi rezolvite la întoarcerea 
în locuinţă a persoanei ocrotite. Orice clauză în detrimentul persoanei ocrotite este nulă.  
    (3) Dacă devine necesar sau este în interesul persoanei ocrotite să se dispună de drepturile pe 
care le are asupra locuinţei sale sau asupra bunurilor mobile cu care este dotată prin încheierea 
unui act juridic de dispoziţie, de rezoluţiune sau transmitere în folosinţă către terţi, actul juridic 
trebuie autorizat de către consiliul de familie sau, în absența acestuia, de către autoritatea 
tutelară. 
    (4) Dacă actul juridic prevăzut la alin. (3) are drept scop stabilirea persoanei ocrotite într-o 
instituţie de tratament sau instituţie socială, este necesar avizul prealabil al unui medic care nu 
exercită nicio funcţie în acea instituţie. În toate cazurile, bunurile specificate la art. 89 alin. (1) 
lit. a)–h) din Codul de executare trebuie să fie păstrate la dispoziţia persoanei ocrotite, după caz, 
în grija instituţiei în care ea este stabilită.
    (5) Dispoziţiile alin. (1)–(3) nu se aplică în caz de partaj silit sau urmărire silită. 

Articolul 487. Regimul conturilor persoanei ocrotite
    (1) Persoana însărcinată cu ocrotirea nu poate modifica conturile deschise pe numele persoanei 
ocrotite şi nici nu poate deschide conturi la o altă instituţie financiară.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea 
tutelară poate să autorizeze modificarea sau deschiderea contului dacă aceasta este în interesul 
persoanei ocrotite.
    (3) Dacă persoana ocrotită nu deţine niciun cont, persoana însărcinată cu ocrotirea va deschide 
un cont pe numele persoanei ocrotite.
    (4) Operaţiunile de încasare, de plată şi de administrare a mijloacelor băneşti efectuate în 
numele persoanei ocrotite se fac exclusiv prin contul deschis pe numele acesteia, dacă legea nu 
prevede altfel pentru anumite categorii de plăţi. 
    (5) Fructele şi productele generate de banii şi valorile ce aparţin persoanei ocrotite îi revin 
acesteia în exclusivitate.

 Articolul 488. Remunerarea persoanei însărcinate 
                           cu ocrotirea
    (1) Persoanele, altele decît ocrotitorul autorizat, exercită cu titlu gratuit măsurile de ocrotire 
judiciare. 
    (2) Prin derogare de la alin. (1), consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea 
tutelară poate autoriza, luînd în considerare bunurile administrate sau dificultatea exercitării 
măsurii de ocrotire, plata unei remuneraţii în folosul persoanei însărcinate cu ocrotirea, fixîndu-i 
mărimea. Remuneraţia se plăteşte din contul persoanei ocrotite.
    (3) Dacă măsura de ocrotire judiciară se exercită de către un ocrotitor autorizat, finanţarea se 
face total din contul persoanei ocrotite.
    (4) În cazul în care finanţarea măsurii de ocrotire exercitate de către un ocrotitor autorizat nu 
poate fi asigurată integral de către persoana ocrotită, aceasta se va asigura de către stat, în 
limitele şi în condiţiile legii.



    (5) Cu titlu de excepţie, consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate 
să autorizeze alocarea unei remuneraţii ocrotitorului autorizat pentru îndeplinirea unui act sau 
unui șir de acte, cerute prin măsura de ocrotire şi care implică eforturi pe o perioadă îndelungată 
sau sînt de o complexitate înaltă, remunerație care ar completa sumele percepute conform alin. 
(2) şi (3) dacă acestea se adeveresc a fi insuficiente. Această remuneraţie se plăteşte din contul 
persoanei ocrotite. 
    (6) Mandatul de ocrotire în viitor şi contractul de asistenţă sînt cu titlu gratuit, dacă nu s-a 
stipulat altfel.
    Articolul 489. Răspunderea persoanei însărcinate 
                           cu ocrotirea
    (1) Persoana însărcinată cu ocrotirea poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în timpul 
exercitării măsurii de ocrotire.
    (2) Persoana însărcinată cu ocrotirea poartă răspundere pentru încuviințarea încheierii unui act 
juridic de către persoana ocrotită doar în cazul în care a acţionat cu intenţie sau culpă gravă.
    (3) Mandatarul împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor poartă răspundere conform 
dispoziţiilor legale cu privire la mandat.  

Subsecţiunea a 2-a
Asistenţa la luarea deciziei

    Articolul 4810. Asistenţa la luarea deciziei
    (1) Dacă o persoană are nevoie de ocrotire doar prin asistenţă la luarea deciziei, aceasta poate 
să încheie un contract de asistenţă cu persoana care doreşte să o ofere (asistentul). Persoana poate 
avea unul sau mai mulţi asistenţi.  
    (2) Prin contractul de asistenţă, asistentul se obligă să fie prezent la încheierea actelor juridice 
şi la luarea altor decizii de către persoana ocrotită, să îi ofere informaţia şi consultaţia necesare şi 
să o ajute în comunicarea cu terţii, indiferent de forma de comunicare. 
    (3) Dacă persoana ocrotită încheie un act juridic în formă scrisă sau autentică, asistentul poate 
contrasemna, cu indicarea calității şi naturii asistenţei acordate.  
    (4) Contractului de asistenţă i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile legale cu privire la 
mandat, însă calitatea de asistent nu acordă împuternicirea de a reprezenta persoana ocrotită.  
    (5) Asistentul este obligat să notifice autoritatea tutelară despre inițierea şi, după caz, încetarea 
asistenţei.  
    Articolul 4811. Încetarea asistenţei la luarea deciziei
    (1) Orice parte a contractului de asistenţă poate declara rezoluţiunea fără motive.
    (2) În cazul instituirii unei măsuri de ocrotire judiciare, instanţa de judecată pronunţă 
rezoluţiunea contractului de asistenţă.

Subsecţiunea a 3-a
Mandatul de ocrotire în viitor

§ 1. Dispoziţii comune
    Articolul 4812. Mandatul de ocrotire în viitor
    (1) Persoana fizică care a atins majoratul sau care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pe 
altă cale legală (mandantul) poate împuternici unul sau mai mulţi mandatari să o reprezinte în 
situaţia în care, în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, ea nu își 
va putea, în mod deplin, conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.  
    (2) Dacă mandantul a împuternicit mai mulţi mandatari, el poate decide ca aceştia să acţioneze 
împreună, concomitent, separat sau doar pentru a înlocui un alt mandatar. 
    (3) Persoana în privința căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei 
poate încheia un mandat de ocrotire în viitor cu acordul curatorului.  
    (4) Persoana în privința căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei nu 
poate încheia un mandat de ocrotire în viitor nici personal, nici prin reprezentant.  
    (5) Mandatului de ocrotire în viitor i se aplică dispoziţiile legale cu privire la mandat şi 
dispoziţiile legale cu privire la reprezentare în măsura în care nu sînt incompatibile cu 
dispoziţiile prezentei secţiuni. Dispoziţiile art. 252 alin. (2), art. 253, art. 254 alin. (1) şi art. 255 
nu se aplică mandatului de ocrotire în viitor.  
    (6) În măsura în care mandatarul are împuterniciri de administrare a bunurilor mandantului, se 



aplică dispoziţiile legale privind contractul de administrare fiduciară. 
    Articolul 4813. Mandatul de ocrotire în viitor a copilului
    (1) Părinţii sau părintele supravieţuitor, care nu au fost supuși măsurii de ocrotire judiciare sub 
forma tutelei sau curatelei şi care exercită ocrotirea părintească asupra copilului minor ori și-au 
asumat îngrijirea materială şi morală a copilului adult, pot împuternici unul sau mai mulţi 
mandatari să reprezinte acest copil în situaţia în care, în urma unei boli mintale sau deficienţe 
fizice, mintale sau psihologice, copilul nu își va putea, în mod deplin, conştientiza acţiunile ori 
exprima voinţa.  
    (2) Mandatul de ocrotire în viitor a copilului produce efecte în cazul în care părinții fie sînt 
decedați, fie, în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu își pot, 
în mod deplin, conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.  
    (3) Mandatului de ocrotire în viitor a copilului i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile 
legale cu privire la mandatul de ocrotire în viitor.  

Articolul 4814. Forma mandatului de ocrotire în viitor
    (1) Mandatul de ocrotire în viitor se poate conţine într-un contract de mandat, într-o procură 
sau într-un alt act juridic.
    (2) Actul juridic prin care se acordă mandatul de ocrotire în viitor se încheie în formă scrisă, 
sub sancţiunea nulităţii absolute, sau în formă autentică. Mandantul nu poate încheia actul juridic 
respectiv prin reprezentant.  
    (3) Actul juridic prin care se acordă mandatul de ocrotire în viitor a copilului se încheie în 
formă autentică.  

Articolul 4815. Împuternicirile mandatarului
    (1) În cazul în care mandatul de ocrotire în viitor se acordă şi pentru ocrotirea persoanei 
mandantului, mandatarul are drepturile şi obligaţiile tutorelui, iar mandantul are drepturile şi 
obligaţiile persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei, prevăzute la art. 4851

–4855. Orice clauză care derogă de la dispozițiile respective în detrimentul mandantului este 
nulă.  
    (2) Mandatul de ocrotire în viitor poate să prevadă:
    a) dreptul mandatarului de a însoţi mandantul oriunde este necesar şi de a-l asista la luarea 
deciziilor ce țin de sănătatea sa;
    b) împuternicirea mandatarului de a consimţi, în numele mandantului, efectuarea 
investigaţiilor şi intervenţiilor medicale;
    c) instrucţiuni în vederea ocrotirii.  
    (3) Mandatul de ocrotire în viitor poate să prevadă modalitățile de control asupra exercitării 
acestuia.

Articolul 4816. Mandatarul
    (1) Poate fi desemnat în calitate de mandatar orice persoană fizică aleasă de către mandant, 
precum şi orice persoană juridică care deţine calitatea de ocrotitor autorizat.  
    (2) Mandatarul persoană fizică, pe durata executării mandatului de ocrotire în viitor, trebuie să 
dispună de capacitate deplină de exerciţiu, să îndeplinească condiţiile legale pe care trebuie să le 
întrunească tutorele.  
    (3) Dacă nu s-a stipulat altfel, mandatul de ocrotire în viitor se consideră acordat pe termen 
nedeterminat.
    (4) Pe durata executării mandatului de ocrotire în viitor, mandatarul poate fi revocat doar prin 
hotărîrea instanţei de judecată, conform art. 4819.

Articolul 4817. Efectele juridice ale mandatului
                             de ocrotire în viitor
    (1) Pentru ca mandatul de ocrotire în viitor să înceapă să producă efecte, mandatarul îl va 
prezenta autorităţii tutelare împreună cu raportul de expertiză extrajudiciară psihiatrică, efectuată 
în scopul instituirii unei măsuri de ocrotire, eliberat în ultimele 2 luni.  Autoritatea tutelară va 
contrasemna, va ştampila şi va aplica data contrasemnării pe originalul mandatului, după care îl 
va returna mandatarului. Data contrasemnării de către autoritatea tutelară se consideră data la 
care mandatul de ocrotire în viitor a început să producă efecte juridice. 



    (2) Mandatarul este obligat să informeze mandantul despre faptul că mandatul de ocrotire în 
viitor a început să producă efecte.
    (3) Faptul că mandatul de ocrotire în viitor a început să producă efecte nu afectează 
capacitatea de exerciţiu a mandantului.  
    (4) Dispoziţiile privind mandatul de ocrotire în viitor se aplică şi în cazul în care un mandat 
este formulat astfel încît acesta produce efecte înainte de data indicată la alin. (1) şi se prevede 
expres că el va continua să producă efecte juridice chiar şi în cazul în care mandantul, în urma 
unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu își va putea, în mod deplin, 
conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.  

Articolul 4818. Transmiterea executării mandatului 
                             către un terţ
    (1) Mandatarul îşi exercită mandatul personal. Acesta poate acorda împuterniciri speciale unui 
sau mai multor terţi pentru anumite acte juridice.
    (2) Mandatarul răspunde pentru faptele terţului în condiţiile art. 1036 alin. (3)–(5).

Articolul 4819. Încetarea și suspendarea mandatului 
                             de ocrotire în viitor care a început să 
                             producă efecte
    (1) Mandatul de ocrotire în viitor care a început să producă efecte încetează în cazul:
    a) decesului persoanei ocrotite sau al instituirii unei măsuri de ocrotire judiciare în privinţa 
acesteia, dacă hotărîrea instanţei de judecată nu prevede altfel;
    b) decesului mandatarului persoană fizică sau al instituirii unei măsuri de ocrotire judiciare în 
privinţa acesteia; 
    c) intentării procedurii de insolvabilitate față de mandatarul persoană juridică sau al lichidării 
acesteia;
    d) pierderii de către mandatar a calităţii de ocrotitor autorizat;
    e) revocării mandatului de ocrotire în viitor prin hotărîre judecătorească.
    (2) La cererea oricărei persoane interesate, instanța de judecată poate hotărî revocarea 
mandatului de ocrotire în viitor în cazurile în care:
    a) persoana ocrotită își poate conştientiza acţiunile ori exprima voinţa, astfel încît nu mai este 
necesară menţinerea măsurii de ocrotire;
    b) dispoziţiile legale privind reprezentarea între soţi şi privind regimul bunurilor soţilor sînt 
suficiente pentru a ocroti interesele mandantului; 
    c) mandatarul exercită mandatul de ocrotire în viitor într-un mod care lezează interesele sau 
bunăstarea mandantului. În acest caz, instanţa de judecată poate revoca împuternicirile 
mandatarului total sau parţial.  
    (3) Instanţa de judecată poate suspenda efectele mandatului de ocrotire în viitor pe durata 
instituirii ocrotirii provizorii.  
    (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), instanţa de judecată va institui o măsură de ocrotire 
judiciară în temeiul şi modul stabilite de lege. 
    (5) Hotărîrea judecătorească prin care se suspendă sau se revocă mandatul de ocrotire în viitor 
se comunică mandantului şi mandatarului, precum şi autorităţii tutelare. Dacă mandatul de 
ocrotire în viitor a fost înregistrat în modul prevăzut la art. 485 alin. (5), hotărîrea privind 
suspendarea sau revocarea se va expedia pentru a se face înregistrarea sau radierea necesară.  

Articolul 4820. Intervenţia instanţei de judecată în modul 
                             de exercitare a mandatului de ocrotire în
                              viitor
    (1) Orice persoană interesată poate cere instanţei de judecată să anuleze contrasemnarea 
mandatului de ocrotire în viitor, efectuată conform art. 4817 alin. (1), dacă nu au fost întrunite 
condiţiile legale, precum și să interpreteze conținutul acestuia sau să determine condiţiile și 
modul de executare a mandatului de ocrotire în viitor.  
    (2) Înainte de a examina cererea privind anularea mandatului de ocrotire în viitor, instanţa de 
judecată va audia mandatarul şi, după necesitate, mandantul, precum şi va acorda preferință 
dorinţelor şi interesului prioritar ale mandantului şi bunăstării sale.  



Articolul 4821. Acordarea împuternicirilor suplimentare 
                             de către instanţa de judecată
    (1) Dacă, din cauza limitei împuternicirilor acordate, mandatul de ocrotire în viitor nu permite 
ocrotirea suficientă a intereselor personale sau patrimoniale ale persoanei ocrotite, la cererea 
mandatarului instanţa de judecată poate, prin hotărîre judecătorească, să îi acorde împuternicirile 
suplimentare necesare. Dacă se constată prezenţa unui conflict de interese între mandant şi 
mandatar, în temeiul cererii respective instanţa de judecată poate, prin hotărîre judecătorească, să 
împuternicească un mandatar special pentru îndeplinirea unor acte juridice care depăşesc limitele 
mandatului existent.  
    (2) Mandatarul împuternicit prin mandatul de ocrotire în viitor şi mandatarul special 
împuternicit de către instanţa de judecată sînt independenţi şi nu poartă răspundere unul faţă de 
celălalt, fiind obligaţi să se informeze reciproc despre deciziile luate.

Articolul 4822. Obligaţia mandatarului privind inventarierea 
                             patrimoniului mandantului şi întocmirea dării
                             de seamă
    Mandatarului care are împuterniciri de administrare a patrimoniului mandantului îi revin 
obligaţiile prevăzute la art. 4873 şi 4877–4881.

§ 2. Mandatul autentic
Articolul 4823. Întocmirea, modificarea şi revocarea 

                              mandatului autentic
    (1) Dacă mandatul de ocrotire în viitor a fost acordat prin act juridic unilateral încheiat în 
formă autentică, mandatarul îl poate accepta prin contrasemnare.
    (2) Pînă la momentul în care mandatul începe să producă efecte juridice, mandantul îl poate 
modifica, în aceeaşi formă, sau îl poate revoca prin notificarea mandatarului şi notarului privind 
revocarea, iar mandatarul poate să renunţe la mandat prin notificarea mandantului şi notarului. 
Pentru terți, revocarea mandatului respectiv produce efecte din momentul îndeplinirii 
formalităților de publicitate.

Articolul 4824. Formalităţile de publicitate
    Mandatul de ocrotire în viitor acordat printr-un act juridic încheiat în formă autentică se 
supune aceloraşi formalităţi de publicitate ca şi procurile autentice.  

Articolul 4825. Împuternicirile acordate de mandatul
                             autentic
    (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 1032, mandatul de ocrotire în viitor formulat în termeni 
generali împuterniceşte mandatarul la încheierea tuturor actelor juridice prevăzute la art. 4874

–4875.
    (2) Mandatarul poate încheia un act juridic de dispoziţie cu titlu gratuit doar cu autorizarea 
autorităţii tutelare.

§ 3. Mandatul în formă scrisă
Articolul 4826. Întocmirea, modificarea şi revocarea 

                            mandatului în formă scrisă
    (1) Mandatul de ocrotire în viitor acordat prin act juridic încheiat în formă scrisă trebuie datat 
şi semnat personal de către mandant. 
    (2) Mandatarul acceptă mandatul prin contrasemnarea acestuia.
    (3) Pînă la momentul în care mandatul începe să producă efecte, mandantul îl poate modifica 
sau revoca în aceeaşi formă, iar mandatarul poate renunţa la mandat prin notificarea 
mandantului.

Articolul 4827. Limitele împuternicirilor acordate 
                            de mandatul în formă scrisă
    (1) În partea ce ţine de administrarea patrimoniului, mandatul de ocrotire în viitor acordat prin 
act juridic încheiat în formă scrisă se limitează la actele juridice prevăzute la art. 4874.
    (2) Dacă în interesul mandantului sau pentru bunăstarea acestuia este necesară încheierea unui 
act juridic prevăzut la art. 4875 ori a unui act juridic pentru care mandatarul nu este împuternicit 
prin mandatul de ocrotire în viitor, mandatarul poate cere instanţei de judecată să autorizeze 



încheierea de către mandatar a actului juridic respectiv, conform art. 4821.
    (3) Orice clauză din mandatul în formă scrisă care contravine dispoziţiilor alin. (1) şi (2) este 
nulă.

Subsecţiunea a 4-a
Dispoziţii comune privind măsurile 

de ocrotire judiciare
    Articolul 4828. Caracterul subsidiar al măsurilor 
                             de ocrotire judiciare
    (1) Măsura de ocrotire judiciară poate fi instituită de către instanţa de judecată doar în cazul în 
care aceasta este necesară şi dacă persoana nu este ocrotită suficient prin aplicarea dispoziţiilor 
legale privind obligaţia de întreţinere a soţului şi a rudelor, privind regimul bunurilor comune ale 
soţilor, privind asistenţa la luarea deciziei sau prin mandatul de ocrotire în viitor a persoanei 
respective. 
    (2) Măsura de ocrotire judiciară trebuie să fie individualizată şi proporţională gradului în care, 
în urma unei boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, persoana nu își poate 
conştientiza acţiunile ori exprima voinţa.  

Articolul 4829. Persoanele în privinţa cărora poate 
                             fi instituită măsura de ocrotire judiciară
    (1) Măsura de ocrotire judiciară poate fi instituită în privinţa unei persoane cu capacitate 
deplină de exerciţiu.  
    (2) Cererea privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare poate fi depusă şi în privinţa unui 
minor care nu are capacitate deplină de exerciţiu, dar care a împlinit vîrsta de 17 ani. În acest 
caz, măsura de ocrotire judiciară se va considera instituită doar din data la care persoana devine 
majoră.  

Articolul 4830. Cererea de instituire a măsurii de ocrotire 
                             judiciare
    (1) Cererea de instituire a măsurii de ocrotire judiciare poate fi depusă de către:
    a) persoana fizică în privinţa căreia se cere instituirea măsurii de ocrotire judiciare;
    b) soţul persoanei indicate la lit. a);
    c) persoana cu care persoana indicată la lit. a) locuieşte împreună de mai mult de 3 ani;
    d) ruda sau afinul persoanei indicate la lit. a); 
    e) mandatarul împuternicit printr-un mandat de ocrotire în viitor, indiferent dacă mandatul 
produce sau a încetat să producă efecte;
    f) autoritatea tutelară.  
    (2) Autoritatea tutelară poate depune cererea prevăzută la alin. (1) doar dacă persoanele 
indicate la alin. (1) lit. a)–e) au omis să o depună în termen de 3 luni de la data sesizării acestora 
de către autoritatea tutelară.  

Articolul 4831.  Revocarea măsurii de ocrotire judiciare
    (1) La cererea persoanei ocrotite sau a persoanelor indicate la art. 4830 alin. (1), instanţa de 
judecată poate dispune revocarea măsurii de ocrotire judiciare dacă necesitatea acesteia a 
dispărut.
    (2) Orice persoană poate sesiza autoritatea tutelară privind dispariţia necesităţii măsurii de 
ocrotire judiciare. În acest caz, autoritatea tutelară este obligată, fără întîrzieri nejustificate, să 
examineze sesizarea şi, după caz, să ceară revocarea măsurii conform alin. (1).

Articolul 4832. Publicitatea instituirii, modificării şi revocării
                             măsurii de ocrotire judiciare
    (1) Instituirea măsurii de ocrotire judiciare, condiţiile acesteia, modificarea (inclusiv 
desemnarea altui ocrotitor provizoriu, curator sau tutore) şi revocarea acesteia devin opozabile 
terţilor doar după înregistrarea acestor date în modul prevăzut de Guvern.
    (2) În scopul efectuării înregistrării indicate la alin. (1), instanța de judecată va transmite 
autorității competente, în termen de 3 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii prin care se 
instituie, se modifică sau se revocă măsura de ocrotire judiciară, o copie de pe dispozitivul 
hotărîrii respective.  



    (3) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător deciziei consiliului de familie prin 
care se desemnează ori se revocă tutorele, precum şi deciziei consiliului de familie sau, după caz, 
a autorităţii tutelare prin care, în temeiul art. 4872, se limitează împuternicirile tutorelui. 
Autoritatea tutelară este obligată să transmită autorităţii competente o copie de pe această decizie 
în scopul efectuării înregistrării respective, cu excepţia cazului contestării deciziei în instanţa de 
judecată.  
    (4) Persoana are dreptul de a obţine extrase privind măsurile de ocrotire judiciare referitoare la 
propria persoană, la copiii săi minori, precum și la persoana asupra căreia exercită ocrotirea 
provizorie, curatela sau tutela. În alte cazuri, extrase privind măsurile de ocrotire judiciare se 
eliberează, în modul prevăzut de Guvern, dacă solicitantul are un interes legitim.  
    [Prevederile art. 4832 intră în vigoare după crearea condiţiilor necesare, dar nu mai tîrziu de 
2 ani de la data publicării prezentei legi]

Subsecţiunea a 5-a
Ocrotirea provizorie

    Articolul 4833. Instituirea ocrotirii provizorii
    (1) Instanţa de judecată poate institui, prin hotărîre judecătorească, ocrotirea provizorie în 
privinţa persoanei care, în temeiul art. 481 alin. (1), are nevoie de ocrotire temporară sau de 
reprezentare pentru îndeplinirea doar a anumitor acte juridice.  
    (2) Prin derogare de la alin. (1), ocrotirea provizorie poate fi instituită de către instanţa de 
judecată prin încheiere, pentru perioada desfăşurării procedurii de instituire a curatelei sau a 
tutelei.
    (3) În caz de urgenţă, instanţa de judecată poate institui ocrotirea provizorie cu amînarea 
audierii persoanei. Instanţa de judecată va audia persoana în cel mai scurt termen. În cazul în 
care prezența persoanei nu este posibilă din motive obiective, instanța de judecată urmează să 
asigure audierea acesteia la locul aflării ei, constatînd, după caz, imposibilitatea comunicării cu 
aceasta.

Articolul 4834. Efectele juridice ale ocrotirii provizorii 
                             asupra capacității de exercițiu
    (1) Persoana în privința căreia este instituită ocrotirea provizorie îşi păstrează capacitatea 
deplină de exerciţiu.  
    (2) Persoana în privința căreia este instituită ocrotirea provizorie nu poate să încheie de sine 
stătător acte juridice pentru care instanţa de judecată a desemnat un ocrotitor provizoriu conform 
art. 4836.

Articolul 4835. Ocrotirea patrimoniului 
    (1) Contractul prin care persoana ocrotită a însărcinat o altă persoană cu administrarea 
bunurilor continuă să producă efecte pe durata ocrotirii provizorii, cu excepţia cazurilor în care 
instanţa de judecată l-a revocat sau suspendat, cu audierea sau citarea administratorului.  
    (2) În absenţa unui mandat, se aplică regulile privind gestiunea de afaceri.  
    (3) Persoanele care sînt în drept să ceară instituirea curatelei sau tutelei sînt obligate să 
îndeplinească actele de conservare, necesare pentru păstrarea patrimoniului persoanei ocrotite, 
din momentul în care au luat cunoștință atît despre urgenţa acestor acte, cît şi despre instituirea 
ocrotirii provizorii. Dispoziţiile respective se aplică persoanei sau instituţiei de tratament ori 
instituţiei sociale la care este stabilită persoana în privinţa căreia este instituită ocrotirea 
provizorie.  

Articolul 4836. Desemnarea ocrotitorului provizoriu
    (1) Dacă este necesară o ocrotire care depăşeşte condiţiile prevăzute la art. 4835, orice 
persoană interesată poate cere instanţei de judecată să desemneze un ocrotitor provizoriu, în 
condiţiile şi conform modalităţilor prevăzute la art. 4842–4847, în scopul încheierii unui sau mai 
multor acte juridice, inclusiv de dispoziţie, necesare pentru administrarea patrimoniului 
persoanei ocrotite. 
    (2) Ocrotitorul provizoriu poate fi împuternicit de către instanţa de judecată să încheie actele 
juridice şi să săvîrşească alte acţiuni prevăzute la art. 4834.
    (3) Ocrotitorul provizoriu este obligat să depună dare de seamă în privinţa activităţii sale 



persoanei ocrotite şi autorităţii tutelare în condiţiile prevăzute la art. 4877–4881.
    (4) Ocrotitorul provizoriu poate fi împuternicit de către instanţa de judecată cu ocrotirea 
persoanei conform art. 4851–4857. 

Articolul 4837. Termenul şi încetarea ocrotirii provizorii
    (1) Ocrotirea provizorie poate fi instituită pentru un termen nu mai mare de un an şi poate fi 
reînnoită o singură dată în condiţiile prevăzute la art. 4840 alin. (4).
    (2) Dacă nu s-a dispus revocarea în sensul art. 4831, ocrotirea provizorie încetează:
    a) prin expirarea termenului pentru care a fost instituită;
    b) după îndeplinirea actelor juridice pentru care a fost instituită;
    c) din momentul la care se consideră instituită curatela sau tutela.  

Subsecţiunea a 6-a
Măsurile de ocrotire judiciare 
sub forma curatelei şi tutelei 

§ 1. Dispoziţii generale
Articolul 4838. Cazurile cînd pot fi instituite măsurile 

                             de ocrotire judiciare sub forma curatelei 
                             și tutelei
    (1) În privința persoanei care, fără a fi lipsită complet de discernămînt, are nevoie, în temeiul 
dispoziţiilor art. 481 alin. (1), să fie asistată în mod continuu poate fi instituită măsura de ocrotire 
judiciară sub forma curatelei.  
    (2) Curatela se instituie doar dacă prin ocrotirea provizorie nu se va putea asigura ocrotirea 
suficientă a persoanei.  
    (3) În privința persoanei care, în temeiul dispoziţiilor art. 481 alin. (1), trebuie să fie 
reprezentată în mod continuu poate fi instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei. 
    (4) Tutela se instituie doar dacă nici prin ocrotirea provizorie şi nici prin curatelă nu se va 
putea asigura ocrotirea suficientă a persoanei.

Articolul 4839. Termenul măsurilor de ocrotire judiciare
                             sub forma curatelei și tutelei
    (1) Instanţa de judecată stabileşte termenul pentru care se instituie măsura de ocrotire judiciară 
sub forma curatelei sau tutelei, care poate fi de maximum 5 ani.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), în cazul instituirii tutelei, instanța de judecată, în baza 
raportului de expertiză psihiatrică care confirmă că, avînd în vedere stadiul dezvoltării științei, nu 
există semne vădite că starea persoanei se va îmbunătăți, poate stabili, prin hotărîre motivată, un 
termen de pînă la 10 ani.

Articolul 4840. Reînnoirea măsurii de ocrotire judiciare
    (1) Instanţa de judecată poate reînnoi măsura de ocrotire judiciară pentru un termen egal cu 
termenul iniţial.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), în cazul reînnoirii tutelei, instanţa de judecată, în baza 
raportului de expertiză psihiatrică prin care se confirmă că nu există semne vădite că starea 
persoanei se va îmbunătăţi, poate stabili, prin hotărîre motivată, un termen de pînă la 20 de ani. 
    (3) Instanţa de judecată, în orice moment, poate revoca sau modifica măsura de ocrotire 
judiciară, precum și înlocui cu o altă măsură de ocrotire judiciară, după audierea persoanei 
însărcinate cu ocrotirea.
    (4) Instanţa de judecată pronunţă hotărîrea la cererea uneia dintre persoanele indicate la art. 
4830 alin. (1) după examinarea unui certificat medical eliberat de către un medic psihiatru. 
Instanţa de judecată poate dispune, prin încheiere, efectuarea unei expertize judiciare psihiatrice.  

Articolul 4841. Încetarea măsurilor de ocrotire judiciare
                              sub forma curatelei și tutelei
    (1) Măsurile de ocrotire judiciare sub forma curatelei și tutelei încetează la expirarea 
termenului pentru care au fost instituite, dacă nu s-a dispus reînnoirea acestora, la rămînerea 
definitivă a hotărîrii judecătoreşti privind revocarea măsurii respective și în cazul decesului 
persoanei ocrotite.
    (2) Instanţa de judecată poate dispune încetarea măsurii de ocrotire judiciare dacă persoana 



ocrotită domiciliază în afara teritoriului Republicii Moldova, iar acest fapt face imposibilă 
supravegherea şi controlul exercitării măsurii respective.  

§ 2. Persoanele însărcinate cu ocrotirea
Articolul 4842. Incompatibilități la exercitarea măsurilor

                             de ocrotire judiciare sub forma curatelei 
                              și a tutelei
    (1) Sarcina curatelei şi tutelei poate fi îndeplinită doar de persoana care nu se află în una din 
incompatibilităţile prevăzute la art. 38 alin. (4). 
    (2) Lucrătorii medicali şi farmaciştii, precum şi asistenţii medicali care se află în relaţii de 
muncă cu instituţia în care este internată persoana asupra căreia se instituie tutela sau curatela ori 
care prestează servicii acestei persoane, inclusiv la domiciliu, nu pot exercita sarcini de curatelă 
sau tutelă în privinţa pacienţilor săi.  

Articolul 4843. Desemnarea curatorului și tutorelui
    (1) Curatorul și tutorele sînt desemnați de către instanţa de judecată. În cazul în care a fost 
instituit consiliul de familie, tutorele este desemnat de către acesta conform art. 4850 alin. (7).  
    (2) Avînd în vedere situaţia persoanei ocrotite, aptitudinile celor interesaţi, precum şi 
componenţa şi valoarea patrimoniului supus administrării, instanţa de judecată poate desemna 
mai mulţi curatori sau mai mulţi tutori pentru exercitarea comună a măsurii de ocrotire. 
    (3) Fără încuviinţarea celorlalţi curatori sau tutori, curatorul și, respectiv, tutorele poate 
încheia doar actele juridice prevăzute la art. 4874.  
    (4) Instanţa de judecată poate diviza măsura de ocrotire între un curator (sau tutore) însărcinat 
cu ocrotirea persoanei şi un curator (sau tutore) însărcinat cu administrarea patrimoniului, 
precum și poate încredinţa administrarea anumitor bunuri unui curator supleant (sau tutore 
supleant).
    (5) Dacă instanţa de judecată nu a stabilit altfel, persoanele desemnate în aplicarea alin. (2)
–(4) sînt independente şi nu poartă răspundere una faţă de alta, fiind obligate să se informeze 
reciproc despre deciziile luate.

Articolul 4844. Desemnarea în absenţa instrucţiunilor 
                             în vederea ocrotirii
    (1) În absenţa instrucţiunilor în vederea ocrotirii, indicate la art. 485, instanţa de judecată 
desemnează în calitate de curator sau tutore soţul persoanei ocrotite ori pe cel cu care persoana 
ocrotită a locuit cel puţin 3 ani, cu excepţia cazului în care convieţuirea lor a încetat sau dacă un 
alt motiv întemeiat împiedică desemnarea acestuia.  
    (2) Dacă desemnarea curatorului sau tutorelui conform alin. (1) este imposibilă, instanţa de 
judecată desemnează în calitate de curator sau tutore părintele, ruda sau o altă persoană care 
locuieşte cu persoana ocrotită ori care menţine legături puternice şi stabile cu aceasta, cu 
excepţia cazului în care un motiv întemeiat împiedică desemnarea persoanei respective. 
    (3) La desemnarea curatorului și a tutorelui, instanţa de judecată va lua în considerare 
dorințele și sentimentele exprimate de persoana ocrotită, relaţiile sale obişnuite, interesul 
manifestat de candidaţi şi eventualele recomandări ale părinţilor şi rudelor, precum şi ale 
persoanelor din anturajul persoanei ocrotite.

Articolul 4845. Desemnarea ocrotitorului autorizat
    (1) Dacă niciun membru al familiei şi nicio persoană apropiată nu îşi poate asuma exercitarea 
măsurii de ocrotire sub forma curatelei sau a tutelei, instanţa de judecată va desemna un ocrotitor 
autorizat. 
    (2) Ocrotitorul autorizat nu poate refuza încheierea actelor juridice urgente pe care le impune 
interesul persoanei ocrotite sau bunăstarea acesteia, în special a actelor juridice de conservare.  
    (3) Dacă este în interesul persoanei stabilite ori îngrijite într-o instituţie de tratament sau 
instituţie socială, instanţa de judecată poate desemna în calitate de curator sau tutore o persoană 
ori un serviciu din cadrul instituţiei respective, în cazul în care instituţia este ocrotitor autorizat.  

Articolul 4846. Exercitarea personală a curatelei 
                             și a tutelei
    (1) Curatela şi tutela sînt sarcini personale.



    (2) Curatorul şi tutorele, păstrînd răspunderea, pot beneficia de asistenţa terţilor.  
 Articolul 4847.  Renunțarea la calitatea de curator 

                             și de tutore
    Curatorul și tutorele nu pot renunța la calitatea lor dacă aceasta este deținută de mai puţin de 5 
ani, cu excepţia cazului cînd există motive întemeiate (dificultatea exercitării măsurii de ocrotire 
din cauza bolii sau stării de neputinţă a curatorului sau tutorelui, schimbării domiciliului în altă 
ţară, dezacordul cu dorinţele şi sentimentele persoanei ocrotite etc.). Soţul şi copiii persoanei 
ocrotite, precum şi ocrotitorul autorizat pot renunţa la calitatea de curator și tutore doar din motiv 
întemeiat.  

Articolul 4848. Curatorul supleant şi tutorele supleant
    (1) Instanţa de judecată poate, dacă consideră necesar şi sub rezerva împuternicirilor 
consiliului de familie, dacă acesta există, să desemneze un curator supleant sau, după caz, un 
tutore supleant.
    (2) Dacă curatorul sau tutorele este părinte sau rudă a persoanei ocrotite pe o linie colaterală, 
curatorul supleant sau, după caz, tutorele supleant se desemnează, după posibilitate, din cealaltă 
linie colaterală.  
    (3) Dacă niciun membru al familiei şi nicio persoană apropriată nu poate fi  curator supleant 
sau tutore supleant, instanţa de judecată poate desemna un ocrotitor autorizat. 
    (4) Curatorul supleant sau, după caz, tutorele supleant supraveghează actele juridice încheiate 
de curator sau, după caz, de tutore în vederea exercitării măsurii de ocrotire şi informează fără 
întîrziere autoritatea tutelară dacă se constată încălcări în exercitarea acesteia. În caz contrar, el 
va fi obligat să repare prejudiciul cauzat persoanei ocrotite.
    (5) Curatorul supleant sau, după caz, tutorele supleant asistă sau, după caz, reprezintă persoana 
ocrotită dacă interesele ei contravin intereselor curatorului sau, după caz, tutorelui ori dacă 
curatorul sau tutorele nu pot să o asiste sau să o reprezinte din cauza limitei împuternicirilor lor.
    (6) Calitatea de curator supleant și de tutore supleant încetează în momentul încetării calităţii 
de curator și, respectiv, de tutore. Curatorul supleant și tutorele supleant sînt obligaţi să ceară 
substituirea curatorului sau, după caz, a tutorelui în caz de încetare a calităţii acestuia. În caz 
contrar, el va fi obligat să repare prejudiciul cauzat persoanei ocrotite.

Articolul 4849. Curatorul special şi tutorele special
    (1) Dacă nu a fost desemnat curatorul supleant sau, după caz, tutorele supleant, curatorul și 
tutorele ale căror interese contravin intereselor persoanei ocrotite, datorită încheierii unui act 
juridic sau unui șir de acte juridice, precum și curatorul și tutorele care nu pot să asiste sau să 
reprezinte persoana ocrotită din cauza limitei împuternicirilor lor trebuie să solicite consiliului de 
familie sau, în absenţa acestuia, autorităţii tutelare desemnarea unui curator special ori, după, 
caz, a unui tutore special.
    (2) Desemnarea curatorului special și a tutorelui special poate fi efectuată și la cererea oricărei 
persoane interesate ori din oficiu.  
    (3) În cazurile prevăzute la art. 581 din Codul de procedură civilă, curatorul special sau 
tutorele special se desemnează de către instanţa de judecată care examinează pricina la care 
participă persoana ocrotită.

Articolul 4850. Consiliul de familie al persoanei ocrotite
    (1) La instituirea măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei, instanţa de judecată poate 
institui consiliul de familie dacă necesitatea de ocrotire a persoanei sau componența și valoarea 
patrimoniului justifică aceasta şi dacă componenţa familiei şi a anturajului persoanei ocrotite 
permit acest lucru. 
    (2) Membrii consiliului de familie sînt desemnaţi de instanţa de judecată pentru durata tutelei.  
    (3) Consiliul de familie este compus din cel puţin 3 membri cu drept de vot.  Tutorele este 
membru din oficiu al consiliului de familie, fără drept de vot.
    (4) Pot fi membri ai consiliului de familie părinţii şi alte rude ale persoanei ocrotite, precum şi 
alte persoane care manifestă interes pentru persoana ocrotită şi pentru bunăstarea acesteia.
    (5) Instanţa de judecată va asigura, în măsura posibilităților, reprezentarea în consiliu a 
ambelor linii colaterale de rudenie.  
    (6) Instanţa de judecată desemnează membrii consiliului de familie în baza dorinţelor şi 



sentimentelor exprimate de persoana ocrotită, a relaţiilor sale obişnuite, a interesului pe care îl 
manifestă candidaţii şi a eventualelor recomandări ale părinţilor şi rudelor, precum şi ale 
anturajului său.  
    (7) Consiliul de familie desemnează şi revocă tutorele, tutorele supleant şi, după caz, tutorele 
special conform art. 4843–4849.
    (8) În cazul absenţei consiliului de familie, atribuţiile legale ale acestuia sînt exercitate de 
către autoritatea tutelară. Pentru perioada în care nu există un consiliu de familie, tutorele, 
tutorele supleant sau, după caz, tutorele special sînt desemnați şi revocați de către instanţa de 
judecată.  

§ 3. Ocrotirea intereselor personale 
nepatrimoniale

Articolul 4851. Obligaţia de informare despre situaţia 
                             personală
    Tutorele și curatorul sînt obligați să ofere persoanei ocrotite, fără a prejudicia interesele 
acesteia, informaţiile, pe care terţii sînt obligaţi să i le ofere, privind situaţia sa personală, privind 
actele şi deciziile care o vizează, gradul de urgenţă și efectele acestora, precum şi consecinţele 
neîndeplinirii actului sau neluării deciziei dacă persoana ocrotită le refuză.

Articolul 4852. Actele strict personale
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, actele care implică consimţămîntul strict personal al 
persoanei ocrotite nu pot fi încheiate de către persoana însărcinată cu ocrotirea şi nici nu necesită 
încuviinţarea acesteia.  
    (2) Se consideră acte strict personale declaraţia de naştere a copilului, recunoaşterea acesteia, 
actele de ocrotire părintească a copilului, declaraţia de alegere sau schimbare a numelui copilului 
şi consimţămîntul pentru adopţia persoanei ocrotite ori a copilului persoanei respective.

Articolul 4853. Asistenţa și reprezentarea în alte 
                              acte personale 
    (1) În afară de cazurile prevăzute la art. 4852, persoana ocrotită ia de sine stătător decizii 
privitoare la interesele sale personale nepatrimoniale în măsura în care starea sa permite acest 
lucru.
    (2) Dacă starea persoanei ocrotite nu îi permite să ia de sine stătător o decizie, consiliul de 
familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate să prevadă că aceasta va beneficia de 
asistenţa persoanei însărcinate cu ocrotirea fie în toate actele privitoare la persoana sa, fie doar în 
anumite acte indicate expres. Dacă această asistenţă nu este suficientă, instanţa de judecată poate, 
suplimentar, să împuternicească tutorele cu reprezentarea persoanei ocrotite în actele respective.
    (3) Persoana însărcinată cu ocrotirea poate întreprinde în privinţa persoanei ocrotite măsuri de 
protecţie, necesare evitării pericolului generat de comportamentul persoanei ocrotite. Persoana 
însărcinată cu ocrotirea va informa neîntîrziat consiliul de familie despre aceasta sau, în absenţa 
consiliului, autoritatea tutelară.
    (4) În caz de urgenţă, persoana însărcinată cu ocrotirea nu poate, fără autorizarea consiliului de 
familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii tutelare, lua o decizie care are ca efect atingerea 
gravă a integrităţii corporale a persoanei ocrotite ori a intimităţii vieţii private a acesteia.  

Articolul 4854. Soluţionarea conflictului de interese
    (1) Aplicarea dispoziţiilor art. 4851–4855 nu poate avea drept efect derogarea de la dispoziţiile 
legii speciale care impun intervenţia unui reprezentant legal.
    (2) Dacă exercitarea măsurii de ocrotire a fost încredinţată unei persoane ori unei instituţii de 
tratament sau sociale  în condiţiile art. 4845 alin. (3) şi dacă acea persoană ori instituţie trebuie să 
realizeze un act pentru care se cere autorizarea autorităţii tutelare sau a consiliului de familie, 
conform art. 4853 alin. (3) şi (4), sau trebuie să îndeplinească în beneficiul persoanei ocrotite o 
diligenţă ori un act pentru care legea specială cere intervenţia autorităţii tutelare, aceasta din 
urmă poate decide, dacă consideră că există un conflict de interese, să încredinţeze realizarea 
actului respectiv curatorului supleant sau tutorelui supleant, dacă a fost desemnat, iar în absenţa 
acestuia, unui curator special sau unui tutore special.

Articolul 4855. Libertatea de alegere a reşedinţei 



                             şi libertatea de comunicare 
    (1) Persoana ocrotită are dreptul de a alege liber reşedinţa sa.
    (2) Persoana ocrotită are dreptul de a comunică cu terţii, fie că sînt părinţii sau alte persoane. 
Persoana ocrotită are dreptul de a fi vizitată şi, după caz, de a fi găzduită de către aceştia.
    (3) În cazul în care persoana însărcinată cu ocrotirea impune restricții în exercitarea drepturilor 
stabilite la alin. (1) și (2), decide consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară.

Articolul 4856. Autorizarea căsătoriei
    (1) Căsătoria persoanei în privinţa căreia s-a instituit curatela este permisă la propria dorinţă 
dacă instanţa de judecată nu a dispus, în hotărîrea de instituire a curatelei, că aceasta este permisă 
doar cu încuviințarea curatorului sau, în caz de refuz al curatorului, cu autorizarea autorităţii 
tutelare.
    (2) Căsătoria persoanei în privinţa căreia s-a instituit tutela este permisă doar cu autorizarea 
consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii tutelare, după audierea viitorilor soţi 
şi, după caz, a părinţilor.  

Articolul 4857. Darea de seamă asupra ocrotirii intereselor 
                             personale nepatrimoniale
    La momentul instituirii măsurilor de ocrotire judiciare sub forma curatelei și tutelei sau 
ulterior, consiliul de familie ori, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară stabileşte condiţiile în 
care curatorul sau, după caz, tutorele depune darea de seamă privind ocrotirea intereselor 
personale nepatrimoniale ale persoanei ocrotite.  

§ 4. Actele juridice încheiate pe durata curatelei
Articolul 4858. Asistenţa curatorului

    (1) Persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei nu poate, fără asistenţa 
curatorului şi autorizarea autorităţii tutelare, să încheie niciun act juridic prevăzut la art. 4875. 
    (2) La încheierea unui act juridic în formă scrisă sau în formă autentică, asistenţa curatorului 
constă în aplicarea semnăturii lîngă semnătura persoanei ocrotite. 
    (3) Curatorul este obligat să explice persoanei ocrotite conţinutul actului juridic şi efectele 
acestuia, de asemenea este obligat să dea dovadă de diligenţa pe care o manifestă în propriile 
activităţi.  
    (4) Sub sancţiunea nulităţii absolute, orice înştiinţare aferentă actelor prevăzute la art. 4875

transmisă persoanei ocrotite trebuie transmisă şi curatorului.
    (5) Nu se poate autoriza, iar curatorul nu este în drept să încuviinţeze încheierea de către 
persoana ocrotită a actelor juridice prevăzute la art. 4876 alin. (1) lit. a) și b), cu excepţiile 
prevăzute la art. 4876 alin. (2).

Articolul 4859. Împuternicirile de reprezentare 
                             ale curatorului
    (1) Curatorul, în exercitarea atribuţiilor de ocrotire a persoanei ocrotite, nu poate substitui 
persoana ocrotită pentru a acționa din numele acesteia.
    (2) Dacă constată că persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei îşi 
compromite grav interesele, curatorul poate cere instanţei de judecată să fie împuternicit cu 
încheierea unui anume act juridic sau să ceară instituirea tutelei.  
    (3) Dacă curatorul refuză să ofere asistenţă la încheierea unui act juridic pentru care se cere 
asistenţa sa, persoana ocrotită poate cere autorizarea autorităţii tutelare pentru a încheia actul 
juridic respectiv de sine stătător.  

Articolul 4860. Liberalităţile persoanei supuse măsurii
                             de ocrotire judiciare sub forma curatelei
    (1) Persoana ocrotită poate să întocmească testament de sine stătător.  
    (2) Persoana ocrotită  poate face donaţii doar cu asistenţa curatorului.
    (3) Se consideră că curatorul are interes care contravine intereselor persoanei ocrotite dacă el 
este donatar.

Articolul 4861. Determinarea conţinutului capacităţii
                             de exerciţiu 
    La instituirea măsurii de ocrotire judiciare sub forma curatelei, prin derogare de la dispoziţiile 



art. 4858 și în scopul respectării dispozițiilor art. 4828 alin. (2), instanţa de judecată va enumera 
categoriile de acte juridice pe care persoana ocrotită are capacitatea de a le încheia de sine 
stătător ori va enumera categoriile de acte juridice pentru care este necesară asistenţa sau 
reprezentarea curatorului.  

Articolul 4862. Curatela restrînsă
    (1) În orice moment, instanţa de judecată poate dispune instituirea curatelei restrînse. 
    (2) În cazul curatelei restrînse, curatorul doar percepe veniturile persoanei ocrotite pe un cont 
deschis pe numele acesteia. 
    (3) Curatorul asigură de sine stătător plata datoriilor persoanei ocrotite faţă de terţi şi depune 
excedentul pe contul lăsat la dispoziţia persoanei ocrotite sau îl transmite în numerar.  
    (4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 4855, autoritatea tutelară poate autoriza încheierea de 
către curator a contractului de închiriere a spaţiului locativ sau a unui alt contract care asigură o 
locuinţă persoanei ocrotite.  
    (5) Curatela restrînsă este supusă dispoziţiilor art. 4873 şi 4877–4881, care se aplică în mod 
corespunzător. 

§ 5. Actele juridice încheiate pe durata tutelei
Articolul 4863. Împuternicirile de reprezentare 

                             ale tutorelui
    (1) Cu excepţia cazurilor în care legea sau uzanţele împuternicesc persoana supusă măsurii de 
ocrotire judiciare sub forma tutelei să acţioneze de sine stătător și doar în cazul în care persoana 
ocrotită este lipsită în totalitate de discernămînt, tutorele o reprezintă în toate actele juridice.  
    (2) În cazul în care persoana nu este lipsită în totalitate de discernămînt, în scopul respectării 
dispozițiilor art. 4828 alin. (2), instanţa de judecată, în hotărîrea judecătorească privind instituirea 
tutelei, va enumera actele juridice pe care persoana ocrotită are capacitatea să le încheie de sine 
stătător sau cu asistenţa tutorelui, fără a fi necesare alte autorizări.  

Articolul 4864. Administrarea patrimoniului persoanei 
                             supuse măsurii de ocrotire judiciare sub 
                             forma tutelei
    Sub rezerva dispozițiilor art. 4863 alin. (2), persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub 
forma tutelei este reprezentată în actele juridice necesare administrării patrimoniului său conform 
art. 4867–4881.

 Articolul 4865. Reprezentarea în procedurile judiciare
    (1) Tutorele poate reprezenta persoana ocrotită în vederea apărării drepturilor personale 
nepatrimoniale ale acesteia doar după autorizarea consiliului de familie sau, în absenţa 
consiliului, a autorității tutelare ori dacă reprezentarea i-a fost prescrisă de către una dintre 
acestea. 
    (2) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate prescrie tutorelui 
renunţarea la acţiune sau încheierea unui contract de tranzacţie.  

Articolul 4866. Testamentul persoanei supuse măsurii 
                             de ocrotire judiciare sub forma tutelei
    (1) Persoana ocrotită poate să întocmească sau să modifice de sine stătător un testament după 
instituirea tutelei doar cu autorizarea consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii 
tutelare. În acest caz, tutorele nu poate asista şi reprezenta persoana ocrotită.  
    (2) Persoana ocrotită poate revoca de sine stătător testamentul întocmit anterior sau după 
instituirea tutelei.  

Subsecţiunea a 7-a 
Administrarea patrimoniului persoanei supuse 
măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei

§ 1. Dispoziţii generale
    Articolul 4867. Principiile administrării
    (1) Tutorele reprezintă persoana ocrotită în actele necesare administrării patrimoniului 
acesteia.
    (2) În procesul administrării, tutorele este obligat să îngrijească în mod prudent, diligent şi să 



acţioneze exclusiv în interesul şi întru bunăstarea persoanei ocrotite.
Articolul 4868. Rolul tutorelui supleant

    Tutorele supleant supraveghează derularea operaţiunilor pe care tutorele este obligat să le 
realizeze, precum și modul de investire sau reinvestire a capitalului conform prescripţiilor 
consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii tutelare.

Articolul 4869. Intervenţia terţilor
    (1) Terţii pot să informeze autoritatea tutelară despre acţiunile sau omisiunile tutorelui care 
sînt de natură să lezeze interesul sau bunăstarea persoanei ocrotite.
    (2) Dacă la desemnarea tutorelui, terţii cunosc despre unele acţiuni sau omisiuni ale acestuia 
care compromit vădit interesul sau bunăstarea persoanei ocrotite, ei sînt obligaţi să informeze 
autoritatea tutelară despre aceasta.  

§ 2. Competenţa consiliului de familie 
și a autorităţii tutelare

    Articolul 4870. Bugetul anual şi contractarea 
                              profesioniştilor
    (1) Tutorele aprobă bugetul necesar pentru exercitarea tutelei în funcţie de importanţa 
bunurilor persoanei ocrotite, aprobă operaţiunile necesare pentru administrarea acestor bunuri şi 
sumele anuale necesare pentru întreţinerea persoanei ocrotite şi pentru rambursarea cheltuielilor 
de administrare a bunurilor. 
    (2) Tutorele informează consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară despre 
aprobarea bugetului. În caz de dificultate, bugetul este aprobat de către consiliul de familie sau, 
în absenţa acestuia, de către autoritatea tutelară.
    (3) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate împuternici tutorele 
să includă la cheltuieli de administrare remuneraţia administratorilor contractaţi sub propria lui 
răspundere.
    (4) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate împuternici tutorele 
să încheie un contract de administrare a valorilor mobiliare şi a instrumentelor financiare care 
aparţin persoanei ocrotite. Acesta va alege terţul contractant luînd în considerare experienţa 
profesională şi solvabilitatea acestuia. 
    (5) Contractul prevăzut la alin. (4) poate fi rezolvit în numele persoanei ocrotite în orice 
moment.  Orice clauză contrară prezentului articol este nulă.  

Articolul 4871. Efectuarea investiţiilor
    (1) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară determină suma pe care 
tutorele este obligat s-o investească în capitalul (bani, valori mobiliare sau alte instrumente 
financiare, părţi sociale, creanţe etc.) persoanei ocrotite.
    (2) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară prescrie toate măsurile pe 
care le consideră utile la investirea sau reinvestirea capitalului fie în avans, fie pentru fiecare 
operaţiune. 
    (3) Investirea sau reinvestirea se realizează de către tutore în termenul şi în modul prescrise. 
Dacă omite termenul prescris, tutorele va datora persoanei ocrotite dobînzi de întîrziere.  
    (4) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate prescrie ca o 
anumită sumă de bani să fie depusă pe un cont special al persoanei ocrotite, de pe care tutorele 
va putea efectua extrageri doar cu autorizarea acestora.  

Articolul 4872. Limitarea împuternicirilor tutorelui
    (1) Consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară poate stabili categoria de 
acte juridice pe care tutorele nu le poate încheia fără autorizarea acestora.
    (2) În cazul în care consiliul de familie refuză să ofere tutorelui autorizarea necesară, acesta o 
poate solicita de la autoritatea tutelară dacă se constată că încheierea actului juridic este în 
interesul persoanei ocrotite sau pentru bunăstarea acesteia.  

§ 3. Împuternicirile tutorelui
    Articolul 4873. Întocmirea inventarului
    (1) În termen de 3 luni de la instituirea tutelei, tutorele iniţiază, în prezenţa tutorelui supleant, 
dacă acesta a fost desemnat, inventarierea bunurilor persoanei ocrotite şi transmite autorităţii 



tutelare actul inventarierii. Tutorele este obligat să asigure actualizarea inventarului.
    (2) Pentru întocmirea inventarului, tutorele este în drept să obţină toate informațiile şi 
documentele necesare de la orice persoană publică sau privată, fără a-i putea fi opus secretul 
profesional, secretul bancar sau caracterul personal al datelor.  
    (3) Dacă inventarul nu a fost întocmit sau se confirmă că acesta este incomplet ori inexact, 
persoana ocrotită, iar după decesul acesteia – succesorul, poate face dovada valorii şi 
componenţei bunurilor prin orice mijloace de probă.  

Articolul 4874. Actele juridice care nu sînt supuse 
                            autorizării
    (1) Tutorele poate încheia doar actele juridice de conservare şi, sub rezerva dispoziţiilor art. 
4863 alin. (2), actele de administrare necesare administrării patrimoniului persoanei ocrotite.
    (2) Tutorele acţionează de sine stătător în instanţa de judecată pentru a apăra drepturile 
patrimoniale ale persoanei ocrotite.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile legale, contractul de locaţiune încheiat de către tutore în 
calitate de locator nu acordă persoanei ocrotite în calitatea sa de locatar, față de care a încetat 
tutela, niciun drept de preemţiune la expirarea contractului de locaţiune. Aceste dispoziţii nu se 
aplică contractului de locaţiune încheiat înainte de instituirea tutelei şi prelungit de către tutore.

Articolul 4875. Actele juridice supuse autorizării
    (1) Următoarele acte juridice, încheiate în numele persoanei ocrotite, nu produc efecte juridice 
decît după autorizare din partea consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii 
tutelare:
    a) contractul de vînzare-cumpărare şi alte acte juridice de dispoziţie;
    b) contractul de locaţiune şi alte acte juridice de administrare a bunurilor persoanei ocrotite al 
căror termen depăşeşte termenul măsurii de ocrotire;
    с) contractul de tranzacţie;
    d) contractul de partaj al bunurilor comune;
    e) actul de acceptare sau renunţare la moştenire;
    f) contractul de primire a unui împrumut;
    g) contractul dintre tutore sau persoanele afiliate acestuia şi persoana ocrotită, cu excepţia 
actelor cu titlu gratuit, încheiate în folosul persoanei ocrotite. La încheierea acestui act juridic, 
tutorele se consideră că are un interes care contravine interesului persoanei ocrotite.  
    (2) Decizia de autorizare trebuie să determine condiţiile esenţiale ale actului juridic şi, după 
caz, preţul sau altă contraprestaţie. Autorizarea nu este necesară în caz de vînzare silită ori în 
cazul exercitării dreptului de gaj sau ipotecă.
    (3) Autorizarea unui act juridic de dispoziţie privitor la un drept real al persoanei ocrotite 
asupra unui bun imobil sau a unei cote în capitalul unei persoane juridice de drept privat se poate 
acorda doar după evaluarea valorii de piaţă a acestora.  
    (4) Este posibilă dispunerea de dreptul real prevăzut la alin. (3) contra unui preţ sau altei 
contraprestaţii mai mici decît valoarea sa de piaţă doar din motive întemeiate, bazate exclusiv pe 
interesul persoanei ocrotite, care va fi argumentat în decizia de autorizare.  
    (5) Persoana care încheie actul juridic în numele persoanei ocrotite este obligată, fără 
întîrziere, să depună la autoritatea tutelară o copie de pe actul juridic autorizat conform 
dispoziţiilor prezentului articol, precum şi copiile de pe elementele de probă care demonstrează 
executarea obligaţiilor apărute din actul juridic respectiv. 

Articolul 4876. Actele juridice interzise 
    (1) Nu pot fi autorizate, iar tutorele nu este în drept să încheie:
    a) acte privind înstrăinarea gratuită a bunurilor sau a drepturilor persoanei ocrotite, inclusiv 
privind remiterea datoriei, renunţarea gratuită la un drept dobîndit, eliberarea unei garanţii reale 
sau personale constituite în folosul persoanei ocrotite, fără ca obligaţia garantată să fi fost stinsă 
integral, precum şi acte privind constituirea unei garanţii reale sau personale pentru a garanta 
obligaţiile unui terţ;
    b) acte privind dobîndirea de la un terţ a unui drept sau a unei creanţe pe care acesta o are faţă 
de persoana ocrotită;
    c) acte privind exercitarea activității de întreprinzător sau profesionale în numele persoanei 



ocrotite.  
    (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) fac donaţiile neînsemnate pentru îndeplinirea unor 
obligaţii morale.

§ 4. Pregătirea, verificarea şi aprobarea 
dării de seamă

    Articolul 4877. Darea de seamă anuală
    (1) Tutorele întocmeşte anual o dare de seamă privind administrarea patrimoniului, la care se 
anexează documentele primare.
    (2) La întocmirea dării de seamă, tutorele va solicita instituţiilor la care sînt deschise conturi în 
numele persoanei ocrotite descifrarea operaţiunilor pentru anul de referinţă, fără a i se putea 
opune secretul profesional, secretul bancar sau caracterul personal al datelor.
    (3) Tutorele este obligat să asigure confidenţialitatea dării de seamă. Copiile de pe darea de 
seamă şi de pe documentele primare se remit de către tutore persoanei ocrotite, dacă aceasta are 
cel puţin 16 ani, precum şi tutorelui supleant, dacă a fost desemnat, şi, dacă tutorele consideră 
necesar, altor persoane însărcinate cu ocrotirea.
    (4) După audierea persoanei ocrotite şi obţinerea consimţămîntului ei, dacă aceasta a împlinit 
vîrsta de 16 ani şi dacă starea ei permite, autoritatea tutelară poate să autorizeze remiterea 
copiilor de pe darea de seamă şi de pe documentele primare sau o parte din acestea soţului, 
părintelui sau unei alte persoane apropiate dacă aceştia au un interes legitim.
    Articolul 4878. Verificarea dării de seamă
    (1) Tutorele depune anual darea de seamă privind administrarea patrimoniului, împreună cu 
documentele primare, în vederea verificării acestora de către autoritatea tutelară.  
    (2) Dacă a fost desemnat un tutore supleant, el va verifica darea de seamă înainte de 
transmiterea acesteia împreună cu observaţiile sale.
    (3) Pentru verificarea dării de seamă, autoritatea tutelară este în drept să obțină datele 
prevăzute la art. 4877 alin. (2). 
    (4) Autoritatea tutelară poate dispune verificarea dării de seamă de către tutorele supleant, 
dacă acesta a fost desemnat.
    (5) Dacă a fost instituit consiliul de familie, autoritatea tutelară poate dispune verificarea şi 
aprobarea darii de seamă de către acesta.  
    Articolul 4879. Scutirea de obligaţia întocmirii dării 
                             de seamă
    Dacă tutela nu a fost încredinţată unui ocrotitor autorizat, autoritatea tutelară poate, prin 
derogare de la dispoziţiile art. 4877 şi 4878 şi avînd în vedere valoarea neînsemnată a 
patrimoniului persoanei ocrotite, să scutească tutorele de obligația întocmirii dării de seamă.  
    Articolul 4880. Auditarea dării de seamă
    În cazul în care componenţa și valoarea patrimoniului persoanei ocrotite justifică și permit 
efectuarea verificării şi aprobării dării de seamă de către un expert sau auditor, autoritatea 
tutelară poate dispune acest lucru pe cheltuiala persoanei ocrotite și luînd în considerare interesul 
patrimonial al persoanei ocrotite.  
    Articolul 4881. Darea de seamă la încetarea 
                             calităţii de tutore
    (1) La încetarea calității de tutore, tutorele este obligat să întocmească o dare de seamă a 
operaţiunilor intervenite de la întocmirea ultimei dări de seamă anuale şi să o supună verificării 
şi aprobării conform art. 4878 şi 4880.
    (2) În termen de 3 luni de la încetarea calităţii de tutore, tutorele sau succesorii lui sînt obligaţi 
să remită copiile de pe dările de seamă pentru ultimii 3 ani şi de pe darea de seamă indicată la 
alin. (1) persoanei însărcinate cu administrarea bunurilor persoanei ocrotite sau succesorilor 
acesteia și, după caz, persoanei care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu, dacă nu le-a 
primit. 
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul prevăzut la art. 4865.
    (4) Tutorele este obligat să remită persoanelor indicate la alin. (2) documentele primare 
necesare continuării administrării bunurilor persoanei ocrotite sau să asigure devoluţiunea 



patrimoniului succesoral, precum şi actul inventarierii iniţiale şi actualizările întocmite.
[Secțiunea 3 introdusă prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Secţiunea a 4-a
Dispoziţii comune privind tutela și curatela 

minorilor şi măsurile de ocrotire
§ 1. Autoritatea tutelară

Articolul 4882. Autoritatea tutelară şi competenţa 
                             în domeniul măsurilor de ocrotire
    (1) Autorităţi tutelare sînt autorităţile administraţiei publice locale. 
    (2) Autoritatea tutelară de la domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice minore ori a persoanei 
supuse unei măsuri de  ocrotire (denumită în sensul prezentei secțiuni – persoană ocrotită) 
supraveghează activitatea tutorelui, curatorului sau altei persoane însărcinate cu ocrotirea. 
    (3) Autoritatea tutelară:
    a) exercită atribuţiile prevăzute expres de lege în domeniul măsurilor de ocrotire;
    b) îndeplinește alte atribuţii de supraveghere a exercitării măsurii de ocrotire, cu excepţia celor 
date prin lege în competenţa instanţei de judecată şi consiliului de familie;
    c) ţine dosarul personal al persoanei ocrotite, îl transmite instanţei de judecată şi asigură 
restituirea lui după finalizarea procesului.  

Articolul 4883. Procedura aplicabilă autorităţii tutelare
    La luarea deciziei cu privire la tutela și curatela minorului, precum și la măsurile de ocrotire, 
autoritatea tutelara va respecta dispozițiile prezentei secţiuni.  

Articolul 4884. Audierea persoanei ocrotite 
    (1) Autoritatea tutelară trebuie să audieze persoana ocrotită care a împlinit vîrsta de 10 ani. 
Aceasta poate fi însoţită de o altă persoană pe care a ales-o, care nu va avea calitatea de 
reprezentant al său.
    (2) Audierea persoanei ocrotite se poate desfăşura la sediul autorităţii tutelare, la domiciliul 
sau reşedinţa persoanei, în instituţia de tratament sau instituţia socială, precum şi în orice alt loc 
corespunzător. 
    (3) Audierea are loc în şedinţă închisă, la care pot participa persoanele enumerate la art. 4830

alin. (1). Persoana poate solicita să fie audiată în regim individual şi închis, fiind însoţită, la 
dorinţă, de o persoana de încredere. Dacă autoritatea tutelară consideră necesar, persoana ocrotită 
poate fi audiată în prezenţa celorlalţi participanţi.  
    (4) Dacă consideră oportun, autoritatea tutelară poate efectua audierea persoanei în prezenţa 
medicului care o tratează sau în prezenţa altei persoane pertinente.  
    (5) Autoritatea tutelară va depune toate eforturile posibile pentru a constata dorinţele şi 
sentimentele persoanei ocrotite privind decizia care urmează a fi luată, folosind metodele de 
comunicare care corespund stării sau situaţiei persoanei audiate.  
    Articolul 4885. Audierea persoanei ocrotite 
                             la locul aflării
    În cazul în care prezența persoanei nu este posibilă din motive obiective, autoritatea tutelară 
asigură audierea acesteia la locul aflării ei, constatînd prin actul său, după caz, imposibilitatea 
comunicării cu aceasta. 
    Articolul 4886. Dezbaterea în contradictoriu 
                              a chestiunii
    La cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, autoritatea tutelară poate dispune ca 
soluţionarea unei chestiuni să se desfăşoare în contradictoriu. 

Articolul 4887. Dreptul la asistenţă juridică 
    (1) În cadrul oricărei proceduri desfăşurate de autoritatea tutelară, minorul care a împlinit 
vîrsta de 10 ani și persoana supusă unei măsuri de ocrotire îşi pot alege un avocat sau pot solicita 
desemnarea unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, indiferent de opinia sau 
opoziţia persoanei însărcinate cu ocrotirea. 
    (2) Dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de un avocat care acordă asistenţă juridică 
garantată de stat va fi adus la cunoştinţa persoanei ocrotite în textul citaţiei şi la prima prezentare 



a acesteia. 
    (3) Dacă, pe durata desfăşurării procedurii de către autoritatea tutelară, persoana ocrotită nu 
este asistată de avocat, la cererea acesteia, în cazul în care a împlinit vîrsta de 10 ani, autoritatea 
tutelară solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă 
Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat, care va dispune de împuternicirile unui 
reprezentant legal în procedura respectivă. 
    (4) Asistenţa juridică prevăzută la alin. (3) se acordă gratuit. 
    Articolul 4888. Audierea altor persoane
    La cererea participanţilor sau din oficiu, autoritatea tutelară audiază persoanele indicate la art. 
4830 alin. (1). 
    Articolul 4889. Efectuarea constatărilor
    La cererea participanţilor sau din oficiu, autoritatea tutelară poate dispune efectuarea unei 
anchete sociale sau efectuarea unor constatări, evaluări sau expertize. 
    Articolul 4890. Consultarea dosarului personal
    (1) Pot lua cunoştinţă cu materialele dosarului personal şi efectua extrase şi copii de pe acestea 
persoana ocrotită sau persoana însărcinată cu ocrotirea, precum şi avocaţii acestora.  
    (2) În cazul în care cererea de consultare a dosarului este depusă de către persoana ocrotită, 
autoritatea tutelară poate, prin decizie motivată, comunicată persoanei ocrotite, să excludă unul 
sau mai multe acte din dosar dacă acestea ar putea cauza un prejudiciu moral grav.  
    (3) Avocatul persoanei ocrotite poate să facă extrase şi copii de pe materialele dosarului. 
Avocatului i se interzice să transmită copiile astfel obţinute către persoana ocrotită sau terţi. 
    (4) Copiile de pe deciziile consiliului de familie, de pe deciziile autorităţii tutelare şi de pe 
hotărîrile judecătoreşti, aferente tutelei și curatelei minorilor și măsurilor de ocrotire, se păstrează 
în dosarul personal şi se pot elibera doar participanţilor şi persoanelor care au participat la luarea 
deciziilor ori au fost vizate în decizii sau hotărîri. 
    (5) Terţii care justifică un interes legitim pot obţine copii de pe dispozitivul deciziilor şi 
hotărîrilor menţionate la alin. (4) cu autorizarea autorităţii tutelare.  

Articolul 4891. Decizia autorităţii tutelare
    (1) Autoritatea tutelară soluţionează cererile care îi sînt adresate în termen de 30 de zile de la 
data depunerii dacă acestea nu necesită obținerea unor informaţii suplimentare, prezentarea de 
probe suplimentare sau orice altă cercetare, cu excepţia cazurilor în care autoritatea tutelară 
dispune efectuarea unei dezbateri în contradictoriu conform art. 4886. Autoritatea tutelară va 
avertiza petiţionarul despre aceasta şi îl va informa despre data la care se va lua decizia. 
    (2) Deciziile autorităţii tutelare în chestiunile privind tutela și curatela minorilor și măsurile de 
ocrotire trebuie să fie motivate şi adoptate într-un termen care nu va depăşi 3 luni din data 
depunerii cererii respective. Dispozitivul deciziei se comunică persoanei ocrotite, persoanei 
însărcinate cu ocrotirea şi, după caz, membrilor consiliului de familie în termen de 3 luni din data 
luării acesteia.  

§ 2. Consiliul de familie
    Articolul 4892. Convocarea consiliului de familie
    (1) Şedinţa consiliului de familie se convoacă de către autoritatea tutelară la cererea:
    a) a  2 membri din consiliu;
    b) tutorelui sau tutorelui supleant;
    c) minorului pus sub curatelă sau tutelă care a împlinit vîrsta de 10 ani;
    d) persoanei supuse unei măsuri de ocrotire. 
    (2) Înştiinţarea despre şedinţă se expediază membrilor consiliului cu cel puţin 10 zile înainte 
de data desfăşurării şedinţei.  
    (3) Membrii consiliului de familie sînt obligaţi să se prezinte personal la şedinţă. Membrului 
care, fără motiv întemeiat, nu se prezintă la şedinţă i se poate revoca calitatea respectivă.
    (4) Prin hotărîrea judecătorească în baza căreia se desemnează membrii consiliului de familie 
sau printr-o hotărîre ulterioară, la cererea unui membru sau din oficiu, instanţa de judecată poate 
stabili faptul că consiliul adoptă decizii fără participarea autorităţii tutelare.  

Articolul 4893. Şedinţa consiliului de familie



    Şedinţa consiliului de familie este deliberativă şi în cadrul acesteia pot fi adoptate decizii dacă 
la ea participă majoritatea membrilor consiliului cu drept de vot. În cazul în care nu există 
cvorum, autoritatea tutelară poate convoca o şedinţă repetată sau, în caz de urgenţă, poate lua o 
decizie de sine stătător.  

Articolul 4894. Adoptarea deciziei consiliului de familie
                            fără convocarea în şedinţă (prin corespondență)
    (1) Dacă autoritatea tutelară consideră că consiliul de familie se poate pronunţa pe o problemă 
fără a se convoca în şedinţă, aceasta va comunica fiecărui membru textul deciziei, anexînd 
explicaţiile necesare. 
    (2) Membrului care, fără motiv întemeiat, nu îşi exprimă votul i se poate revoca calitatea 
respectivă. 

Articolul 4895. Adoptarea deciziei de către consiliul 
                            de familie
    (1)    Decizia consiliului de familie se adoptă cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot.  
    (2) Fiecare membru al consiliului de familie, cu excepția tutorelui și, după caz, a curatorului, 
are dreptul la un vot, care nu este transmisibil.  
    (3) Membrul consiliului de familie este obligat să declare dacă are un interes direct sau 
indirect în privinţa chestiunii supuse dezbaterii (conflictul de interese) şi să se abţină de la vot. 
Prezența membrului aflat în conflict de interese se ia în calcul la determinarea cvorumului pentru 
adoptarea deciziei, dar votul acestuia nu se ia în considerare la adoptarea deciziei vizate de 
conflictul de interese. Dispoziţiile legale privind conflictul de interese în cazul reprezentării la 
încheierea actelor juridice se aplică în mod corespunzător.  

Articolul 4896. Secretul şedinţelor consiliului 
                            de familie
    (1) Şedinţele consiliului de familie sînt închise. 
    (2) Membrii consiliului de familie sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor în relaţiile 
cu terţii. 
    (3) Persoana ocrotită poate asista la şedinţa consiliului doar cu titlu consultativ, cu excepţia 
cazului cînd autoritatea tutelară consideră că aceasta ar contraveni interesului persoanei ocrotite. 
    (4) Deciziile consiliului de familie trebuie să fie motivate. Dacă decizia nu este adoptată în 
unanimitate, opinia fiecărui membru se va anexa la decizie. 

 Articolul 4897. Întocmirea deciziei consiliului 
                             de familie
    (1) Fiecare membru prezent la şedinţa consiliului de familie trebuie să semneze decizia 
adoptată în cadrul şedinţei. 
    (2) În decurs de 10 zile din data adoptării deciziei, președintele ales al şedinţei consiliului de 
familie depune decizia adoptată la autoritatea tutelară. 

Articolul 4898. Opoziţia autorităţii tutelare
    (1) Dacă autoritatea tutelară constată că decizia consiliului de familie contravine intereselor 
persoanei ocrotite sau dorinţelor şi sentimentelor acesteia, trebuie să facă opoziţie la decizia 
consiliului de familie în termen de 15 zile de la data recepționării conform art. 4897 alin. (2), prin 
luarea unei decizii privind opoziția în acest sens, care nu se supune contestării. 
    (2) Prin cerere motivată, persoana ocrotită sau persoana însărcinată cu ocrotirea poate să facă 
opoziţie la decizia consiliului de familie în termen de 15 zile de la recepţionarea acesteia de către 
autoritatea tutelară conform art. 4897 alin. (2).  
    (3) În cazul existenţei unei opoziţii conform alin. (1) sau (2), autoritatea tutelară, în termen de 
10 zile din data depunerii cererii respective, va convoca consiliul de familie şi va organiza 
desfăşurarea unei noi ședințe, pe care o va prezida, fără a avea drept de vot, pentru a se delibera 
din nou asupra chestiunii faţă de care s-a făcut opoziţia.  
    (4) Decizia consiliului de familie produce efecte juridice după expirarea termenului de 15 zile 
de la recepţionarea acesteia de către autoritatea tutelară conform art. 4897 alin. (2) dacă pe 
parcursul termenului dat nu s-a făcut opoziţie.  



§ 3. Contestarea deciziilor autorităţii tutelare 
și ale consiliului de familie

Articolul 4899. Contestarea în instanţa de judecată
    (1) Deciziile autorităţii tutelare, precum şi deciziile consiliului de familie, adoptate conform 
art. 4898 alin. (3), pot fi contestate în instanţa de judecată în termen de 30 de zile de la data 
adoptării acestora, cu excepţia cazului cînd contestarea se depune de către persoana ocrotită, 
persoana însărcinată cu ocrotirea şi autoritatea  tutelară, în acest caz, termenul de contestare 
curgînd din data comunicării dispozitivului deciziei. În cazul contestării deciziei autorităţii 
tutelare, depunerea unei cereri prealabile nu este necesară. 
    (2) Decizia contestată se anulează de către instanţa de judecată, în tot sau în parte, în cazul în 
care: 
    a) este ilegală în fond ca fiind emisă contrar prevederilor legii; 
    b) este ilegală ca fiind emisă cu încălcarea competenţei; 
    c) este ilegală ca fiind emisă cu încălcarea esenţială a procedurii stabilite.  
    (3) La cererea persoanei care depune contestaţia sau din oficiu, instanţa de judecată, pe lîngă 
anularea deciziei contestate, dispune fie obligarea emitentului să adopte o nouă decizie, fie 
pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti prin care va soluţiona fondul chestiunii vizate de decizia 
contestată.  

Articolul 48100. Persoanele care au dreptul de a depune
                             contestaţie
    (1) Contestaţia poate fi depusă de către persoanele enumerate la art. 4830 alin. (1), precum şi 
de către persoanele însărcinate cu ocrotirea, chiar dacă acestea nu au participat la procedura 
desfăşurată de autoritatea tutelară sau la şedinţa consiliului de familie. 
    (2) Citaţia despre judecarea contestaţiei se va expedia tuturor persoanelor care au dreptul de a 
depune contestaţie şi care vor avea dreptul să participe la examinarea acesteia. 
    (3) Instanţa de judecată care soluţionează contestaţia decide din oficiu asupra suspendării sau 
nesuspendării deciziei contestate, ţinînd cont de interesele persoanei ocrotite.
    [Secțiunea 4 introdusă prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Secţiunea a 5-a
Declararea persoanei dispărute fără veste 

sau decedate
[Secțiunea 5 denumirea introdusă prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 49. Declararea persoanei dispărută fără veste

    (1) Persoana fizică poate fi declarată dispărută fără veste dacă lipseşte de la domiciliu şi a 
trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei. Dispariţia se declară 
de instanţa de judecată la cererea persoanei interesate.
    (2) În cazul imposibilităţii de a se determina ziua primirii ultimelor informaţii despre dispărut, 
termenul pentru declararea dispariţiei fără veste va începe să curgă din prima zi a lunii următoare 
celei în care au fost primite ultimele informaţii despre dispărut, iar în cazul imposibilităţii de a 
determina această lună, de la întîi ianuarie al următorului an.

Articolul 50. Protecţia bunurilor celui dispărut fără veste
    (1) Dacă este necesară administrarea permanentă a patrimoniului persoanei declarate dispărută 
fără veste, instanţa de judecată numeşte un administrator, cu care autoritatea tutelară încheie un 
contract de administrare fiduciară. La cererea persoanei interesate, instanţa de judecată poate 
numi un administrator şi înainte de expirarea unui an din ziua primirii ultimilor ştiri despre locul 
aflării persoanei dispărute.
    (2) Declararea dispariţiei persoanei nu atrage modificarea sau stingerea drepturilor şi 
obligaţiilor acesteia.

Articolul 51. Efectele apariţiei persoanei declarate dispărută
                          fără veste
    (1) Dacă persoana declarată dispărută fără veste apare sau dacă sînt ştiri despre locul aflării ei, 
instanţa de judecată, la cererea persoanei interesate, anulează hotărîrea de declarare a dispariţiei 
şi desfiinţează, după caz, administrarea fiduciară a patrimoniului acesteia.
    (2) Cel declarat dispărut poate cere administratorului fiduciar repararea prejudiciului cauzat 



prin administrarea necorespunzătoare a patrimoniului său.
Articolul 52. Declararea persoanei decedată

    (1) Persoana poate fi declarată decedată prin hotărîre a instanţei de judecată dacă timp de 3 ani 
la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6 luni dacă a dispărut în 
împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei a presupune că a decedat în 
urma unui anumit accident.
    (2) Un militar sau o altă persoană dispărută fără veste în legătură cu acţiuni militare poate fi 
declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la încetarea acţiunilor militare.
    (3) Ziua morţii persoanei declarate decedată se consideră ziua la care hotărîrea judecătorească 
privind declararea decesului ei a rămas definitivă. Dacă o persoană dispărută în împrejurări care 
prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei de a presupune că a decedat în urma unui 
accident este declarată decedată, instanţa de judecată poate să declare ca dată a decesului ziua 
morţii ei prezumate.
    (4) Declararea decesului produce aceleaşi efecte juridice ca şi decesul fizic constatat.

Articolul 53. Efectele apariţiei persoanei declarate decedată
    (1) În cazul apariţiei sau descoperirii locului de aflare a persoanei declarate decedată, instanţa 
de judecată anulează hotărîrea privind declararea decesului ei.
    (2) Independent de momentul apariţiei sale, persoana declarată decedată poate cere de la 
oricare altă persoană să-i restituie bunurile care s-au păstrat şi care au trecut cu titlu gratuit la 
aceasta după declararea decesului său.
    (3) Dobînditorul cu titlu oneros nu este obligat să restituie bunurile dacă nu se dovedeşte că la 
data dobîndirii lor ştia că cel declarat decedat este în viaţă. Dacă bunurile nu s-au păstrat, 
dobînditorul de rea-credinţă este obligat să restituie valoarea lor.
    (4) Dacă bunurile persoanei declarate decedată au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat 
şi au fost vîndute, după anularea hotărîrii de declarare a decesului persoanei i se restituie suma 
realizată din vînzarea bunurilor.

Articolul 54. Înregistrarea de stat a actelor de stare civilă
    (1) Înregistrării de stat sînt supuse următoarele acte de stare civilă:
    a) naşterea;
    b) adopţia; 
    c) stabilirea paternităţii; 
    d) încheierea căsătoriei;
    e) desfacerea căsătoriei;
    f) schimbarea numelui;
    g) decesul.
    (2) Înregistrarea actelor de stare civilă se efectuează de către organele de înregistrare a actelor 
de stare civilă prin înscrierea datelor în registrele actelor de stare civilă şi eliberarea de certificate 
în baza acestor înscrieri.
    (3) Organele care efectuează înregistrarea actelor de stare civilă, procedura de înregistrare a 
acestor acte, procedura de rectificare şi modificare a lor, restabilirea şi anularea înscrierilor 
actelor de stare civilă, forma registrelor actelor de stare civilă şi a certificatelor, precum şi 
modalitatea şi termenele de păstrare a registrelor actelor de stare civilă, se stabilesc prin lege.

Capitolul II 
PERSOANA JURIDICĂ

S e c ţ i u n e a 1 
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 55. Noţiunea de persoană juridică
    (1) Persoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru 
obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi 
patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pîrît în 
instanţă de judecată.
    (2) Persoana juridică poate fi organizată în mod corporativ sau în baza calităţii de membru, 
poate fi dependentă sau independentă de un anumit număr de membri, poate avea scop lucrativ 
sau nelucrativ.



    (3) În funcţie de participare la constituirea patrimoniului persoanei juridice, fondatorii 
(membrii) au sau nu au drepturi de creanţă faţă de ea. Persoane juridice în a căror privinţă 
fondatorii (membrii) au drepturi de creanţă sînt societăţile comerciale şi cooperativele. Persoane 
juridice în a căror privinţă fondatorii (membrii) nu au drepturi de creanţă sînt organizaţiile 
necomerciale.

Articolul 56. Regimul juridic aplicabil persoanelor juridice
                         străine
    Persoanele juridice străine sînt asimilate, în condiţiile legii, cu persoanele juridice ale 
Republicii Moldova.

Articolul 57. Tipurile de persoane juridice
    Persoanele juridice sînt de drept public sau de drept privat care, în raporturile civile, sînt 
situate pe poziţii de egalitate.

Articolul 58. Persoanele juridice de drept public
    (1) Statul şi unităţile administrativ-teritoriale participă la raporturile juridice civile pe poziţii 
de egalitate cu celelalte subiecte de drept. Atribuţiile statului şi ale unităţilor administrativ-
teritoriale se exercită în asemenea raporturi de organele acestora, în conformitate cu competenţa 
lor.
    (2) Organele împuternicite să exercite o parte din funcţiile (atribuţiile) Guvernului posedă 
personalitate juridică doar dacă aceasta decurge din prevederile legii sau, în cazurile expres 
prevăzute de lege, din actele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), persoanele juridice de drept public se pot înfiinţa şi 
altfel, în cazuri expres prevăzute de lege.
    (4) Următoarele articole ale acestui capitol nu se aplică persoanelor juridice de drept public, cu 
excepţia cazurilor prevăzute expres.

Articolul 59. Persoane juridice de drept privat
    (1) Persoanele juridice de drept privat se pot constitui liber doar în una din formele prevăzute 
de lege.
    (2) Persoanele juridice de drept privat pot avea scop lucrativ (comercial) şi scop nelucrativ 
(necomercial).
    Articolul 60. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice
    (1) Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se dobîndeşte la data înregistrării de stat şi 
încetează la data radierii ei din registrul de stat.
    (2) Persoana juridică cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar 
dacă nu este prevăzută în actul de constituire.
    (3) Persoana juridică cu scop nelucrativ poate desfăşura numai activitatea prevăzută de lege şi 
de actul de constituire.
    (4) Persoanele juridice de drept public participă la circuitul civil în măsura în care aceasta este 
necesar atingerii scopurilor sale. Ele sînt asimilate persoanelor juridice de drept privat în măsura 
în care participă la circuitul civil.
    (5) Persoana juridică poate practica anumite tipuri de activităţi, a căror listă este stabilită de 
lege, doar în baza unui permis special (licenţă). Dreptul persoanei juridice de a practica 
activitatea pentru care este necesară licenţă apare în momentul obţinerii ei sau în momentul 
indicat în ea şi încetează o dată cu expirarea licenţei dacă legea nu prevede altfel.
    (6) Persoana juridică poate fi limitată în drepturi doar în cazurile şi în modul prevăzut de lege. 

Articolul 61. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice
    (1) Persoana juridică îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi îşi execută obligaţiile prin 
administrator.
    (2) Au calitatea de administrator persoanele fizice care, prin lege sau prin actul de constituire, 
sînt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama 
persoanei juridice.
    (3) Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive sînt 
supuse prin analogie regulilor mandatului dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.
    (4) În cazul în care organul executiv nu este desemnat, participanţii sau creditorii persoanei 
juridice pot cere instanţei de judecată desemnarea acestuia. Organul executiv desemnat de 



instanţa de judecată este revocat de aceasta în cazul în care organul competent al persoanei 
juridice decide desemnarea organului executiv.

Articolul 62. Actele de constituire ale persoanei juridice
    (1) Persoana juridică activează în baza contractului de constituire sau în baza contractului de 
constituire şi a statutului, sau doar în baza statutului. Persoanele juridice de drept public, iar în 
cazurile prevăzute de lege, şi persoanele juridice de drept privat cu scop nelucrativ activează în 
baza normelor generale cu privire la organizaţiile de tipul respectiv.
    (2) Contractul de constituire a persoanei juridice se încheie, iar statutul se aprobă de către 
fondatorii (membrii) ei. Persoana juridică constituită de către un singur fondator activează în 
baza statutului aprobat de acesta. 
    (3) Actele de constituire ale persoanei juridice trebuie să conţină denumirea şi sediul ei, modul 
de administrare a activităţii şi alte date prevăzute de lege pentru persoanele juridice de tipul 
respectiv. În actele de constituire ale persoanei juridice cu scop nelucrativ se stabileşte obiectul şi 
scopurile activităţii ei.
    Articolul 63. Înregistrarea de stat a persoanei juridice
    (1) Persoana juridică se consideră constituită în momentul înregistrării ei de stat. 
    (2) Persoana juridică de drept public se consideră constituită în momentul intrării în vigoare a 
actului normativ prin care se aprobă regulamentul ori statutul ei sau în momentul indicat în act.
    (3) Persoana juridică este pasibilă de înregistrare de stat în modul prevăzut de lege. Datele 
înregistrării de stat se înscriu în registrul de stat, fiind accesibile oricărei persoane.
    (4) Încălcarea modului, prevăzut de lege, de constituire a persoanei juridice sau faptul că actul 
de constituire nu este în conformitate cu legea atrage refuzul înregistrării de stat a persoanei 
juridice. Nu se admite refuzul înregistrării din motivul inoportunităţii constituirii persoanei 
juridice.
    (5) Persoana juridică este supusă reînregistrării de stat doar în cazurile prevăzute de lege.
    Articolul 64. Publicitatea registrelor de stat ale 
                          persoanelor juridice
    (1) Pînă în momentul în care faptul nu a fost înscris în registrul de stat al persoanelor juridice 
şi nu a fost făcut public, persoana în al cărei interes faptul trebuia înregistrat nu poate să-l opună 
terţilor, cu excepţia cazului cînd demonstrează că terţul cunoştea faptul.
    (2) Dacă faptul este înregistrat şi făcut public, terţul trebuie să-l recunoască în raport cu sine. 
Această prevedere nu este valabilă pentru actele juridice săvîrşite în decursul a 15 zile de după 
momentul cînd faptul a fost făcut public în măsura în care terţul demonstrează că nu a ştiut şi nici 
nu trebuia să ştie despre acest fapt.
    (3) În cazul în care faptul care trebuia înregistrat a fost făcut public în mod greşit, terţul poate 
opune faptul făcut public persoanei în al cărei interes trebuia înregistrat, cu excepţia cazului cînd 
terţul ştia sau trebuia să ştie despre neveridicitate.
    Articolul 65. Durata persoanei juridice
    (1) Persoana juridică este perpetuă dacă legea sau actele de constituire nu prevăd altfel.
    (2) La expirarea termenului stabilit pentru existenţa persoanei juridice, aceasta se dizolvă dacă 
pînă la acel moment actele de constituire nu se modifică.
    Articolul 66. Denumirea persoanei juridice
    (1) Persoana juridică participă la raporturile juridice numai sub denumire proprie, stabilită prin 
actele de constituire şi înregistrată în modul corespunzător.
    (2) Denumirea persoanei juridice trebuie să includă, în limba de stat, forma juridică de 
organizare.
    (3) Persoana juridică nu poate fi înregistrată dacă denumirea ei coincide cu denumirea unei 
alte persoane juridice înregistrate deja.
    (4) Se interzice utilizarea în denumirea persoanei juridice a sintagmelor ce contravin 
prevederilor legale sau normelor morale, precum şi a numelor proprii, dacă acestea nu coincid cu 
numele participanţilor la constituirea organizaţiei şi dacă nu există în acest sens acordul 
persoanei respective sau al moştenitorilor ei cu privire la folosirea numelui.
    (5) Persoana juridică nu poate folosi în denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce în 
eroare cu privire la forma sa. 



    (6) Persoana juridică a cărei denumire este înregistrată are dreptul să o utilizeze. Cel care 
foloseşte denumirea unei alte persoane juridice este obligat, la cererea ei, să înceteze utilizarea 
denumirii şi să îi repare prejudiciul.
    (7) Persoana juridică este obligată să publice un aviz în “Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova” despre modificarea denumirii, sub sancţiunea plăţii de daune-interese.
    (8) În actul emis de persoana juridică trebuie să se menţioneze denumirea, numărul 
înregistrării de stat, codul fiscal şi sediul, sub sancţiunea plăţii de daune-interese.
    Articolul 67. Sediul persoanei juridice
    (1) Persoana juridică are un sediu, indicat în actele de constituire.
    (2) Stabilirea şi schimbarea sediului sînt opozabile terţilor din momentul înregistrării de stat.
    (3) Adresa poştală a persoanei juridice este cea de la sediu. Persoana juridică poate avea şi alte 
adrese pentru corespondenţă.
    (4) Toate documentele şi scrisorile intrate la sediu se consideră recepţionate de către persoana 
juridică. 
    (5) Persoana juridică este obligată să publice un aviz în “Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova” despre modificarea sediului sub sancţiunea plăţii de daune-interese.

Articolul 68. Răspunderea persoanei juridice
 (1) Persoana juridică răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul ce îi aparţine.

    (2) Fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligaţiile persoanei juridice, 
iar persoana juridică nu răspunde pentru obligaţiile fondatorului (membrului), cu excepţiile 
stabilite de lege sau de actul de constituire.
    Articolul 69. Reorganizarea persoanei juridice
    (1) Persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare 
(divizare şi separare) sau transformare.
    (2) Hotărîrea de reorganizare se ia de fiecare persoană juridică în parte, în condiţiile stabilite 
pentru modificarea actelor de constituire.
    (3) În cazurile prevăzute de lege, reorganizarea persoanei juridice prin divizare sau separare se 
efectuează în baza unei hotărîri judecătoreşti.
    (4) Dacă prin fuziune sau dezmembrare se înfiinţează o nouă persoană juridică, aceasta se 
constituie în condiţiile prevăzute de lege pentru forma persoanei juridice respective.
    (5) Reorganizarea produce efecte faţă de terţi numai după data înregistrării de stat a noilor 
persoane juridice, cu excepţia reorganizării prin absorbţie, care produce efecte la data 
înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.
    Articolul 70. Succesiunea de drept în cazul reorganizării 
                          persoanelor juridice
    (1) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile şi obligaţiile fiecăreia din ele trec la 
noua persoană juridică, în conformitate cu actul de transmitere.
    (2) În cazul absorbţiei unei persoane juridice de către alta, drepturile şi obligaţiile persoanei 
juridice absorbite trec la persoana juridică absorbantă în conformitate cu actul de transmitere.
    (3) În cazul divizării persoanei juridice, drepturile şi obligaţiile ei trec la noile persoane 
juridice în conformitate cu bilanţul de repartiţie.
    (4) În cazul separării, o parte din drepturile şi obligaţiile persoanei juridice reorganizate trece, 
la fiecare din persoanele juridice participante la reorganizare (existente sau care iau fiinţă), în 
corespundere cu bilanţul de repartiţie.
    (5) În cazul reorganizării persoanei juridice prin transformare, drepturile şi obligaţiile 
persoanei juridice reorganizate trec la noua persoană juridică în conformitate cu actul de 
transmitere.
    Articolul 71. Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie
    (1) Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie trebuie să conţină dispoziţii cu privire la 
succesiunea întregului patrimoniu al persoanei juridice reorganizate, în privinţa tuturor 
drepturilor şi obligaţiilor faţă de toţi debitorii şi creditorii acesteia, inclusiv obligaţiile contestate 
de părţi.
    (2) Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie se confirmă de fondatorii (membrii) persoanei 
juridice sau de organul persoanei juridice împuternicit cu astfel de atribuţii prin lege sau act de 



constituire, care au decis reorganizarea persoanei juridice, şi se prezintă, împreună cu actele de 
constituire ale persoanelor juridice create, pentru înregistrarea lor de stat sau pentru introducerea 
modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice existente. 
    Articolul 72. Garantarea drepturilor creditorilor persoanei
                         juridice în cazul reorganizării ei
    (1) În termen de 15 zile de la adoptarea hotărîrii de reorganizare, organul executiv al persoanei 
juridice participante la reorganizare este obligat să informeze în scris toţi creditorii cunoscuţi şi 
să publice în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”  şi, în mod gratuit, pe pagina web 
oficială a organului înregistrării de stat un aviz privind reorganizarea.

[Art.72 al.(1) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (2) Creditorii pot, în termen de o lună de la publicarea avizului, să ceară persoanei juridice 
care se reorganizează garanţii în măsura în care nu pot cere satisfacerea creanţelor. Dreptul la 
garanţii aparţine creditorilor doar dacă vor dovedi că prin reorganizare se va periclita satisfacerea 
creanţelor lor. 

[Art.72 al.(2) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (3) Creditorii sînt în drept să informeze organul înregistrării de stat cu privire la creanţele faţă 
de debitorul care se reorganizează. 
    (4) Persoanele juridice participante la reorganizare răspund solidar pentru obligaţiile apărute 
pînă la reorganizarea acestora dacă din actul de transmitere şi din bilanţul de repartiţie nu este 
posibilă determinarea succesorului. 
    (5) Membrii organului executiv al persoanei juridice participante la reorganizare răspund 
solidar, pe parcursul a 3 ani de la data reorganizării, pentru prejudiciul cauzat prin reorganizare 
participanţilor sau creditorilor persoanelor juridice reorganizate.
    Articolul 73. Fuziunea persoanelor juridice
    (1) Fuziunea se realizează prin contopire sau absorbţie.
    (2) Contopirea are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice participante la contopire şi 
trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică ce se înfiinţează. 
    (3) Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi trecerea 
integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.
    (4) În cazurile stabilite de lege, fuziunea poate fi condiţionată de permisiunea organului de stat 
competent.
    Articolul 74. Proiectul contractului de fuziune
    (1) În scopul fuziunii, organul împuternicit al persoanei juridice elaborează proiectul 
contractului de fuziune. 
    (2) În proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice:
    a) forma (felul) fuziunii;
    b) denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice participante la fuziune;
    c) fundamentarea şi condiţiile fuziunii;
    d) patrimoniul care se transmite persoanei juridice beneficiare;
    e) raportul valoric al participaţiunilor;
    f) data actului de transmitere, care este aceeaşi pentru toate persoanele juridice implicate în 
fuziune.
    (3) Dacă persoanele juridice fuzionează prin contopire, în proiectul contractului de fuziune 
trebuie să se indice şi denumirea, sediul şi organul executiv al persoanei juridice ce se constituie. 
La proiectul contractului de fuziune se anexează proiectul actului de constituire al persoanei 
juridice care se constituie.
    (4) Proiectul contractului de fuziune se întocmeşte în scris.
    (5) Dacă contractul de fuziune aprobat este afectat de o condiţie, acesta se desfiinţează cu efect 
retroactiv în cazul în care condiţia nu s-a realizat timp de un an de la data aprobării. Contractul 
poate prevedea un termen mai scurt sau un termen de prevenire.
    Articolul 75. Hotărîrea de fuziune 
    (1) Contractul de fuziune produce efecte numai dacă este aprobat de adunarea generală a 
membrilor fiecărei persoane juridice participante la fuziune.
    (2) Hotărîrea de fuziune se adoptă cu 2/3 din numărul total de voturi ale participanţilor dacă o 



majoritate mai mare nu este prevăzută de actul de constituire.
    Articolul 76. Cererea de înregistrare a fuziunii 
    (1) După expirarea a 2 luni de la publicarea avizului privind fuziunea, organul executiv al 
persoanei juridice absorbite sau al persoanei juridice participante la contopire depune, la organul 
care a efectuat înregistrarea ei de stat, o cerere prin care solicită înregistrarea fuziunii. La cerere 
se anexează:

[Art.76 al.(1) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    a) copia autentificată de pe contractul de fuziune;
    b) hotărîrea de fuziune a fiecărei persoane juridice participante;
    c) dovada oferirii garanţiilor acceptate de creditori sau a plăţii datoriilor;
    d) autorizaţia de fuziune, după caz.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin.(1), organul executiv al persoanei juridice 
absorbante sau al persoanelor juridice care se contopesc depune o cerere de înregistrare la 
organul de stat unde este înregistrată persoana juridică absorbantă sau unde urmează a fi 
înregistrată noua persoană juridică. La cerere se anexează actele indicate la alin.(1). Persoana 
juridică ce se constituie anexează, de asemenea, actele necesare înregistrării persoanei juridice de 
tipul respectiv. 
    Articolul 77. Înregistrarea fuziunii
    (1) Înregistrarea fuziunii se face la organul care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei 
juridice absorbante sau care urmează să înregistreze noua persoană juridică.
    (2) Organul care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice absorbante sau a noii 
persoane juridice informează despre înregistrarea fuziunii organul unde este înregistrată persoana 
juridică absorbită sau persoanele juridice contopite. 
    (3) Organul care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice absorbite sau a persoanelor 
juridice contopite înscrie în registrul de stat data la care s-a produs absorbţia sau contopirea şi 
expediază spre păstrare organului care a înregistrat fuziunea toate actele persoanelor juridice 
dizolvate. 
    (4) După înregistrarea efectuată conform alin.(1), persoanele juridice absorbite sau cele 
contopite se consideră dizolvate şi se radiază din registrul de stat. 
    Articolul 78. Efectele fuziunii
    (1) De la data înregistrării fuziunii, patrimoniul persoanei juridice absorbite sau al persoanelor 
juridice care se contopesc trece la persoana juridică absorbantă sau la noua persoană juridică.
    (2) După înregistrarea fuziunii, persoana juridică absorbantă sau noua persoană juridică 
include în bilanţul său activele şi pasivele persoanei juridice absorbite sau ale persoanelor 
juridice contopite, iar bunurile sînt înregistrate ca bunuri ale persoanei juridice absorbante sau ale 
noii persoane juridice. 
    Articolul 79. Dezmembrarea persoanei juridice 
    (1) Dezmembrarea persoanei juridice se face prin divizare sau separare.
    (2) Divizarea persoanei juridice are ca efect încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor 
şi obligaţiilor ei la două sau mai multe persoane juridice, care iau fiinţă. 
    (3) Separarea are ca efect desprinderea unei părţi din patrimoniul persoanei juridice, care nu 
îşi încetează existenţa, şi transmiterea ei către una sau mai multe persoane juridice existente sau 
care iau fiinţă. 
    Articolul 80. Proiectul dezmembrării 
    (1) Proiectul dezmembrării persoanei juridice este elaborat de organul executiv.
    (2) În proiectul dezmembrării trebuie să se indice: 
    a) forma (felul) dezmembrării;
    b) denumirea şi sediul persoanei juridice care se dezmembrează;
    c) denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice care se constituie în urma dezmembrării sau 
cărora li se dă o parte din patrimoniu;
    d) partea de patrimoniu care se transmite;
    e) numărul de participanţi care trec la persoana juridică ce se constituie;
    f) raportul valoric al participaţiunilor;
    g) modul şi termenul de predare a participaţiunilor persoanelor juridice cu scop lucrativ care se 



dezmembrează şi de primire a participaţiunilor de către persoanele juridice cu scop lucrativ care 
se constituie sau care există, data la care aceste participaţiuni dau dreptul la dividende; 
    h) data întocmirii bilanţului de repartiţie;
    i) consecinţele dezmembrării pentru salariaţi.
    (2) Proiectul dezmembrării se întocmeşte în scris. 
    (3) La proiectul dezmembrării se anexează proiectul actului de constituire al noii persoane 
juridice, după caz. 
    Articolul 81. Aprobarea proiectului dezmembrării
    (1) Proiectul dezmembrării se aprobă de adunarea generală a participanţilor cu 2/3 din 
numărul total de voturi dacă actul de constituire nu prevede o majoritate mai mare.
    (2) Adunarea generală a participanţilor, cu majoritatea indicată la alin.(1), aprobă actul de 
constituire al noii persoane juridice şi desemnează organul ei executiv.
    Articolul 82. Cererea de înregistrare a dezmembrării
    (1) Organul executiv al persoanei juridice care se dezmembrează depune, după expirarea a 2 
luni de la publicarea avizului privind dezmembrarea, o cerere de înregistrare a dezmembrării la 
organul care a efectuat înregistrarea ei de stat şi o alta la organul care va efectua înregistrarea de 
stat a persoanei juridice care se constituie sau unde este înregistrată persoana juridică la care 
trece o parte din patrimoniu. La cerere se anexează proiectul dezmembrării, semnat de 
reprezentanţii persoanelor juridice participante, şi dovada oferirii garanţiilor, acceptate de 
creditori, sau a plăţii datoriilor.
    [Art.82 al.(1) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (2) La cererea depusă organului care va efectua înregistrarea de stat a persoanei juridice care 
se constituie se anexează, de asemenea, actele necesare înregistrării persoanei juridice de tipul 
respectiv.
    Articolul 83. Înregistrarea dezmembrării
    (1) Înregistrarea dezmembrării se face la organul care a efectuat înregistrarea de stat a 
persoanei juridice dezmembrate. Înregistrarea dezmembrării se face numai după înregistrarea 
noilor persoane juridice sau a modificării actului de constituire al persoanei juridice la care trece 
o parte din patrimoniu.
    (2) Organul care urmează să efectueze înregistrarea de stat a noii persoane juridice sau care a 
înregistrat persoana juridică ce primeşte o parte din patrimoniu informează organul unde este 
înregistrată persoana juridică dezmembrată despre înregistrarea noii persoane juridice sau despre 
modificarea actului de constituire al persoanei juridice care primeşte o parte din patrimoniu.
    (3) Organul care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice dezmembrate înregistrează 
dezmembrarea şi, după caz, radiază persoana juridică ce s-a divizat şi informează despre aceasta 
organul unde este înregistrată noua persoană juridică sau organul unde este înregistrată persoana 
juridică ce primeşte o parte din patrimoniu. Acestea din urmă înscriu data la care s-a produs 
dezmembrarea.
    (4) Dezmembrarea produce efecte din momentul înregistrării ei de stat la organul unde este 
înregistrată persoana juridică dezmembrată.
    (5) După înregistrarea efectuată conform alin. (1), persoana juridică divizată se consideră 
dizolvată şi se radiază din registrul de stat.
    Articolul 84. Efectele dezmembrării
    (1) De la data înregistrării dezmembrării, patrimoniul persoanei juridice dezmembrate sau o 
parte din el trece la persoanele juridice constituite sau existente.
    (2) Noua persoană juridică sau cea existentă primeşte prin act de transmitere şi include în 
bilanţul său patrimoniul primit şi, după caz, înregistrează bunurile supuse înregistrării. 
    Articolul 85. Transformarea persoanei juridice
    (1) Transformarea persoanei juridice are ca efect schimbarea formei sale juridice de organizare 
prin modificarea actelor de constituire în condiţiile legii.
    (2) Transformarea persoanei juridice trebuie să întrunească şi condiţiile prevăzute de lege 
pentru forma juridică de organizare în care se transformă. 
    Articolul 86. Dizolvarea persoanei juridice
    (1) Persoana juridică se dizolvă în temeiul:



    a) expirării termenului stabilit pentru durata ei;
    b) atingerii scopului pentru care a fost constituită sau imposibilităţii atingerii lui;
    c) hotărîrii organului ei competent;
    d) hotărîrii judecătoreşti în cazurile prevăzute la art.87;
    e) insolvabilităţii sau încetării procesului de insolvabilitate în legătură cu insuficienţa masei 
debitoare;
    f) faptului că persoana juridică cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un 
participant;
    g) altor cauze prevăzute de lege sau de actul de constituire. 
    (2) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepţia 
cazurilor de fuziune şi dezmembrare ce au ca efect dizolvarea, fără lichidare, a persoanei juridice 
care îşi încetează existenţa şi transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea 
la data fuziunii sau a dezmembrării, către persoanele juridice beneficiare. 
    (3) Persoana juridică continuă să existe şi după dizolvare în măsura în care este necesar pentru 
lichidarea patrimoniului. 
    (4) Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz 
contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această 
prevedere se aplică din ziua expirării termenului stabilit pentru durata societăţii ori de la data la 
care asupra dizolvării a hotărît adunarea generală a participanţilor sau instanţa de judecată. 
    (5) Organul competent al persoanei juridice poate reveni asupra hotărîrii de lichidare sau 
reorganizare dacă patrimoniul nu este repartizat între membrii acesteia sau nu este transmis unor 
alte persoane. 
    (6) La data dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă 
organul competent sau instanţa de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de 
lichidator.
    Articolul 87. Dizolvarea persoanei juridice de către instanţa
                         de judecată 
    (1) Instanţa de judecată dizolvă persoana juridică dacă:
    a) constituirea ei este viciată;
    b) actul de constituire nu corespunde prevederilor legii;
    c) nu se încadrează în prevederile legale referitoare la forma ei juridică de organizare;
    d) activitatea ei contravine ordinii publice;
    d1) nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări de seamă 
contabile, fiscale şi statistice;
    [Art.87 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

d2) capitalul social al ei este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni;
    [Art.87 al.(1), lit.d2) introdusă prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    e) există alte situaţii prevăzute de lege.
    (2) Instanţa de judecată nu dizolvă persoana juridică dacă, în termenul pe care îl acordă, 
persoana va corespunde prevederilor legii.
    (3) Instanţa de judecată poate dizolva persoana juridică dacă aceasta contravine interdicţiilor 
stabilite de prezentul cod pentru forma ei juridică de organizare sau dacă activitatea ei contravine 
grav actului de constituire.
    (4) Dizolvarea persoanei juridice se pronunţă la cererea participantului (asociatului, 
acţionarului, membrului), a procurorului, a organului fiscal sau a organului care a efectuat 
înregistrarea de stat a persoanei juridice.

[Art.87 al.(4) în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    Articolul 88. Administrarea fiduciară
    (1) Instanţa de judecată care examinează cererea privind dizolvarea persoanei juridice poate 
pune bunurile acesteia, la cerere, sub administrare fiduciară. În încheiere se specifică data 
instituirii administrării fiduciare. Instanţa desemnează unul sau mai mulţi administratori fiduciari 
şi determină limitele împuternicirilor şi remuneraţia lor. 
    (2) Dacă instanţa de judecată nu dispune altfel, organele persoanei juridice nu pot emite 
decizii fără acordul prealabil al administratorului fiduciar, iar persoanele cu drept de reprezentare 



a persoanei juridice nu pot încheia acte juridice fără participarea acestuia. 
    (3) Instanţa de judecată poate modifica sau anula în orice moment încheierea sa de instituire a 
administrării fiduciare. Aceasta încetează în momentul în care hotărîrea judecătorească cu privire 
la dizolvare rămîne definitivă.
    (4) Administratorul fiduciar notifică organul care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei 
juridice despre încheierea judecătorească şi comunică despre sine informaţiile care se cer de la 
un administrator.
    (5) Actul juridic încheiat de persoana juridică pînă la înregistrarea administrării fiduciare, fără 
a ţine cont de limitarea impusă prin administrare fiduciară, este valabil dacă cealaltă parte nu ştia 
şi nici nu trebuia să ştie despre instituirea administrării fiduciare.
    Articolul 89. Înregistrarea dizolvării
    (1) În cazul în care persoana juridică se dizolvă în unul din temeiurile prevăzute la art.86 alin.
(1) lit.a)-c), f) şi g), organul ei executiv depune o cerere de dizolvare la organul care a efectuat 
înregistrarea de stat a persoanei juridice respective.     În cazul în care persoana juridică se 
dizolvă prin hotărîre a adunării generale a participanţilor, această hotărîre trebuie anexată la 
cerere.
    (2) În cazul dizolvării prin hotărîre judecătorească, instanţa transmite o copie de pe hotărîrea 
irevocabilă organului care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice ce se dizolvă.
    (3) Cererea de dizolvare depusă de organul executiv al persoanei juridice şi hotărîrea 
judecătorească sînt temeiuri pentru înregistrarea dizolvării. 
    (4) De la data înregistrării dizolvării, în documentele şi informaţiile care emană de la persoana 
juridică, la denumire trebuie adăugată sintagma “în lichidare”. În caz contrar, lichidatorul 
persoanei juridice răspunde personal pentru prejudiciul cauzat terţilor.
    Articolul 90. Lichidatorul persoanei juridice
    (1) Poate fi lichidator orice persoană fizică majoră cu capacitate deplină de exerciţiu care are 
cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliază pe teritoriul ei. Prin lege, pot fi stabilite condiţii 
suplimentare pentru persoana lichidatorului. 
    (2) Lichidatorul notifică despre desemnarea sa organul care a efectuat înregistrarea de stat a 
persoanei juridice şi comunică despre sine informaţiile care se cer de la un administrator. 
Lichidatorul anexează hotărîrea de desemnare în calitate de lichidator. 
    (3) În registrul de stat se înscriu numele, domiciliul, numărul actului de identitate, numărul de 
identificare de stat personal (IDNP) şi semnătura lichidatorului, iar în cazul desemnării în calitate 
de lichidator a unei alte persoane decît administratorul, organul înregistrării de stat înscrie în 
registrul de stat menţiunea privind încetarea activităţii administratorului.

[Art.90 al.(3) în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (4) Lichidatorul are aceleaşi împuterniciri, obligaţii şi responsabilităţi ca şi administratorul în 
măsura în care acestea sînt compatibile cu activitatea de lichidator.
    (5) În cazul desemnării mai multor lichidatori, aceştia reprezintă persoana juridică în comun 
dacă actul de constituire sau hotărîrea prin care sînt desemnaţi nu prevede altfel. 
    (6) Îndată după preluarea funcţiei, lichidatorul împreună cu administratorul face şi semnează 
inventarul şi bilanţul în care constată situaţia exactă a activului şi pasivului.
    (7) Lichidatorul execută şi finalizează operaţiunile curente, evaluează, valorifică şi 
înstrăinează activele societăţii dizolvate sub orice formă prevăzută de lege, reprezintă societatea 
dizolvată în instanţele de judecată, încasează creanţele, inclusiv cele legate de insolvabilitatea 
debitorilor, încheie tranzacţii, concediază şi angajează lucrătorii persoanei juridice, contractează, 
după necesitate, specialişti şi experţi, încheie acte juridice, îndeplineşte orice alte acţiuni în 
măsura în care sînt necesare pentru lichidare.

[Art.90 al.(7) în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (8) În cazul desemnării lichidatorului, administratorul este obligat să-i transmită, iar 
lichidatorul este obligat să primească bunurile, registrele şi actele persoanei juridice şi să 
întreprindă acţiuni de păstrare a lor. Lichidatorul este obligat, de asemenea, să ţină un registru cu 
toate operaţiunile lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor.

[Art.90 al.(8) în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (9) Lichidatorul poate fi revocat oricînd de organul sau de instanţa de judecată care l-a 



desemnat. Prin aceeaşi hotărîre se desemnează un alt lichidator. Lichidatorul revocat prezintă 
lichidatorului succesor un raport cu privire la activitatea pe care a desfăşurat-o. Dacă succesorul 
este desemnat de instanţa de judecată, raportul se prezintă acesteia. 
    (10) Remunerarea lichidatorului este stabilită de organul sau de instanţa de judecată care l-a 
desemnat, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    Articolul 91. Informarea creditorilor
    După înregistrarea desemnării sale, lichidatorul publică în “Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova” şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un aviz 
despre lichidarea persoanei juridice şi, în termen de 15 zile, îl informează pe fiecare creditor 
cunoscut despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor. 

[Art.91 modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    Articolul 92. Termenul de înaintare şi modul 
                         de admitere a creanţelor

[Art.92 titlul în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (1) Termenul de înaintare a creanţelor este de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la 
art. 91. Prin hotărîrea de lichidare se poate prevedea un termen mai lung, dar care nu va depăşi 4 
luni.

[Art.92 al.(1) în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
(11) Cererile de admitere a creanţelor împreună cu documentele justificative privind creanţele 

şi cu actele de constituire de garanţii se depun direct la lichidator, la adresa indicată de acesta. 
[Art.92 al.(11)introdus prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

    (12) Creanţele creditorilor înaintate după expirarea termenului stabilit pentru înaintarea lor se 
execută din contul bunurilor persoanei juridice ce au rămas după executarea creanţelor validate 
înaintate în termenul stabilit.
    [Art.92 al.(12)introdus prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    (2) În cazul în care lichidatorul respinge creanţa, creditorul are dreptul, sub sancţiunea 
decăderii, ca, în termen de 30 de zile de la data cînd a fost informat despre respingerea creanţei, 
să înainteze o acţiune în instanţă de judecată.
    Articolul 93. Bilanţul de lichidare
    (1) În termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a creanţelor, lichidatorul 
este obligat să întocmească bilanţul provizoriu de lichidare, care să reflecte valoarea de bilanţ şi 
valoarea de piaţă a activelor inventariate, inclusiv creanţele înaintate şi validate de lichidator, 
precum şi cele nerecunoscute de lichidator şi/sau care se află pe rol în instanţa de judecată. 
    (2) Evaluarea activelor incluse în bilanţul provizoriu de lichidare se efectuează de către 
lichidator la preţurile medii de piaţă din localitatea amplasării lor. Dacă evaluarea activelor este 
dificilă ori participantul (asociatul, acţionarul, membrul) sau creditorul nu este de acord cu 
valoarea bunului determinată de lichidator, acesta din urmă antrenează în evaluare un evaluator 
în domeniu. În cazul în care în urma evaluării se stabileşte că solicitarea persoanei care a 
contestat valoarea determinată de lichidator a fost întemeiată, cheltuielile de evaluare sînt 
suportate de lichidator. Dacă pînă la data aprobării bilanţului provizoriu de lichidare nicio parte 
nu contestă valoarea de piaţă stabilită de lichidator, evaluarea se prezumă a fi corectă şi 
definitivă.
    (3) Bilanţul provizoriu de lichidare reflectă creanţele înaintate într-un tabel în care se specifică 
temeiul, valoarea şi rangul creanţelor, se precizează dacă acestea sînt chirografare, garantate, sub 
condiţie sau nescadente şi se arată numele/denumirea creditorului, suma solicitată de creditor şi 
suma acceptată de lichidator, precum şi creanţele litigioase.
    (4) Bilanţul provizoriu de lichidare se prezintă, în termen de cel mult 10 zile de la data 
întocmirii, participanţilor (asociaţilor, acţionarilor, membrilor) şi creditorilor cunoscuţi şi se 
aprobă în termen de 30 de zile de către organul sau instanţa care a desemnat lichidatorul.
    (5) Dacă din bilanţul provizoriu de lichidare rezultă un excedent al pasivelor faţă de active, 
lichidatorul depune cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate. Intentarea 
procesului de insolvabilitate faţă de persoana juridică constituie temei pentru încetarea procedurii 
de lichidare a acesteia. Lichidatorul poate continua procedura de lichidare fără a intenta procesul 
de insolvabilitate, cu acordul tuturor creditorilor validaţi, cu condiţia că pe rolul instanţelor de 



judecată nu există cereri privind contestarea refuzului de validare a creanţelor sau termenul de 
contestare nu a expirat, precum şi în cazul în care nu există creditori.
    (6) Lichidatorul, după executarea tuturor creanţelor creditorilor, întocmeşte bilanţul definitiv 
de lichidare şi, odată cu proiectul planului de repartizare a activelor, îl prezintă spre aprobare 
organului sau instanţei de judecată care l-a desemnat.

[Art.93 în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    Articolul 94. Protecţia drepturilor debitorilor
    Hotărîrea de reorganizare sau lichidare în afara procedurii insolvabilităţii nu are ca efect 
scadenţa creanţelor neajunse la scadenţă.

Articolul 941. Lichidarea patrimoniului societăţii
                            dizolvate
    (1) Lichidarea patrimoniului presupune înstrăinarea de către lichidator a bunurilor  societăţii 
dizolvate, în condiţii cît mai avantajoase şi în timpul cel mai potrivit, şi începe după aprobarea 
bilanţului provizoriu de lichidare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), lichidatorul poate efectua, pînă la aprobarea 
bilanţului provizoriu de lichidare, lichidarea tuturor activelor patrimoniale care prezintă riscuri 
iminente de afectare substanţială a sănătăţii publice şi/sau individuale ori a mediului înconjurător 
şi/sau care riscă să piardă din valoare (să se deprecieze). Lichidatorul poate efectua lichidarea 
activelor patrimoniale pînă la aprobarea bilanţului provizoriu de lichidare şi pentru a se evita 
deteriorarea lor, dispariţia din mediul fizic şi/sau virtual, expirarea termenelor de valabilitate a 
activelor, expirarea avizelor de specialitate (certificate, avize, autorizaţii etc.) la acestea, pentru a 
se evita alterarea calităţii şi/sau reducerea atractivităţii pe piaţă ori  ieşirea de pe piaţă a activelor. 
În aceste cazuri, lichidatorul coordonează în prealabil acţiunile sale cu organul sau instanţa de 
judecată care l-a desemnat.
    (3) Lichidarea bunurilor şi/sau drepturilor patrimoniale din patrimoniul societăţii dizolvate, 
grevate de privilegii, ipoteci, garanţii reale mobiliare, gajuri, drepturi de retenţie, de orice alte  
sarcini ori măsuri asigurătorii, se va efectua doar după ce lichidatorul a notificat în prealabil 
creditorii care au constituit privilegiile, ipotecile, garanţiile reale mobiliare, gajurile, drepturile 
de retenţie şi sarcinile de orice alt fel asupra bunurilor şi/sau drepturilor supuse lichidării.
    (4) Lichidarea bunurilor şi/sau drepturilor patrimoniale din patrimoniul societăţii dizolvate, 
care nu sînt grevate, se face fără notificarea prealabilă a creditorilor, iar sumele obţinute din 
înstrăinarea acestora se depun în contul de lichidare al societăţii dizolvate.
    (5) Lichidatorul trebuie să înceapă şi să încheie procedura de lichidare a bunurilor într-un 
interval de timp rezonabil, în funcţie de tipul bunului şi de regulile comerciale practicate pe 
piaţă, care asigură vînzarea la cel mai bun preţ.

[Art.941 introdus prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    Articolul 95. Executarea creanţelor creditorilor
    (1) Lichidatorul nu poate repartiza participanţilor (asociaţilor, acţionarilor, membrilor) activele 
ce li se cuvin în urma lichidării persoanei juridice înainte de a achita creanţele creditorilor.
    (2) Participanţii (asociaţii, acţionarii, membrii) pot cere, chiar şi în procesul lichidării,  ca 
sumele datorate creditorilor validaţi şi creditorilor care nu s-au prezentat pentru a primi 
executarea să fie stinse prin consemnare şi ca activele să fie repartizate proporţional 
participaţiunii lor la capitalul social dacă, în afară de suma necesară pentru îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor persoanei juridice, scadente sau care vor ajunge la scadenţă, mai rămîn disponibile 
cel puţin 10% din suma încasată în procesul de lichidare.
    (3) Pe perioada lichidării este interzisă executarea silită pentru creditori în mod individual. 
Executarea creanţelor creditorilor validaţi din contul activelor persoanei juridice ce se lichidează 
se efectuează doar de către lichidator în următoarea ordine:
    a) creanţele din dăunarea sănătăţii sau din cauzarea morţii, pe calea capitalizării plăţilor 
respective pe unitate de timp;
    b) creanţele salariale faţă de angajaţi şi remuneraţia datorată conform drepturilor de autor;
    c) creanţele pentru creditele acordate de Ministerul Finanţelor (suma principală, dobînda, 
comisionul de angajament, fondul de risc), pentru creditele interne şi externe acordate cu 
garanţie de stat, pentru impozite şi alte obligaţii de plată la bugetul public naţional;



    d) alte creanţe ale creditorilor.
    (4) Achitarea cheltuielilor ce ţin de procedura de lichidare şi care rezultă din acţiunile de 
administrare, valorificare şi distribuire a activelor, precum şi din remunerarea lichidatorului, se 
efectuează concomitent cu achitarea creanţelor creditorilor în ordinea expusă la alin. (3), pentru 
aceasta fiind repartizate cel mult 30% din suma încasată în procesul de lichidare.
    (5) Lichidatorul începe executarea creanţelor creditorilor din ziua aprobării bilanţului 
provizoriu de lichidare.
    (6) Executarea creanţelor creditorilor din fiecare rînd se face proporţional cu suma creanţelor 
fiecărui creditor din rîndul respectiv. Executarea creanţelor din rîndul următor se face după 
executarea în totalitate a creanţelor creditorilor din rîndul precedent.
    (7) După achitarea cheltuielilor prevăzute la alin. (4), creanţele garantate prin gaj, ipotecă 
şi/sau prin alte garanţii reale constituite asupra activelor vîndute se plătesc din suma obţinută, în 
ordine prioritară, înainte de satisfacerea celorlalte creanţe.
    (8) Creanţele neexecutate din cauza insuficienţei de bunuri ale persoanei juridice ce se 
lichidează se consideră stinse. Această normă nu se aplică în cazul în care faţă de persoana 
juridică a fost intentat procesul de insolvabilitate.

[Art.95 în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    Articolul 96. Repartizarea activelor persoanelor juridice cu
                          scop lucrativ
    (1) Activele persoanei juridice cu scop lucrativ dizolvate care au rămas după satisfacerea 
pretenţiilor creditorilor sînt transmise de lichidator participanţilor proporţional participaţiunii lor 
la capitalul social.
    (2) Lichidatorul efectuează calculele şi întocmeşte raportul privind lichidarea, care reflectă 
mărimea şi componenţa activelor rămase. Dacă 2 sau mai mulţi participanţi au dreptul la activele 
persoanei juridice, lichidatorul întocmeşte un proiect de repartizare a activelor, în care stabileşte 
principiile de repartizare.
    (3) Lichidatorul persoanei juridice dizolvate, cu consimţămîntul participanţilor, poate să nu 
înstrăineze bunurile ei dacă nu este necesar pentru satisfacerea creanţelor creditorilor.
    (4) Proiectul de împărţire a activelor, calculele şi raportul privind lichidarea se prezintă spre 
aprobare organului sau instanţei de judecată care a desemnat lichidatorul. Organul sau instanţa 
care a desemnat lichidatorul poate introduce modificări în proiectul de împărţire, luînd în 
considerare voinţa participanţilor.
    Articolul 97. Repartizarea activelor persoanelor juridice cu
                         scop nelucrativ
    (1) Activele care au rămas după satisfacerea creanţelor creditorilor persoanei juridice cu scop 
nelucrativ se repartizează între persoanele care, conform actului de constituire sau, în cazul 
prevăzut de actul de constituire, conform hotărîrii adunării generale, au dreptul la ele.
    (2) Dacă persoana juridică cu scop nelucrativ este constituită pentru satisfacerea exclusivă a 
intereselor participanţilor săi şi actul constitutiv sau hotărîrea adunării generale nu prevăd 
persoanele care au dreptul la activele persoanei juridice cu scop nelucrativ dizolvate, toate 
persoanele care la momentul dizolvării au calitatea de participant la ea beneficiază de dreptul la 
patrimoniul rămas. Între aceste persoane activele se repartizează proporţional. 
    (3) Dacă nu pot fi repartizate conform alin.(1) şi (2), activele trec la stat, care le utilizează la 
realizarea scopurilor statutare ale persoanei juridice cu scop nelucrativ lichidate. 
    Articolul 98. Termenul de repartizare a activelor
    După expirarea termenului de 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare şi 
a planului repartizării activelor, iar în cazul contestării acestor documente, de la data respingerii 
cererii de contestare printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, activele persoanei juridice 
dizolvate pot fi repartizate persoanelor îndreptăţite.

[Art.98 în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    Articolul 99. Radierea persoanei juridice din registru
    (1) După repartizarea activelor nete, lichidatorul trebuie să depună la organul înregistrării de 
stat cererea de radiere a persoanei juridice din registru. 
    (2) Radierea se efectuează în modul şi în termenele prevăzute de lege.



[Art.99 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 100. Redeschiderea procedurii de lichidare
    (1) Dacă, după radierea persoanei juridice, mai apare un creditor sau un îndreptăţit să obţină 
soldul ori dacă se atestă existenţa unor active, instanţa de judecată poate, la cererea oricărei 
persoane interesate, să redeschidă procedura lichidării şi, dacă este necesar, să desemneze un 
lichidator. În acest caz, persoana juridică este considerată ca fiind existentă, dar în exclusivitate 
în scopul desfăşurării lichidării redeschise. Lichidatorul este împuternicit să ceară persoanelor 
îndreptăţite restituirea a ceea ce au primit peste partea din active la care aveau dreptul. 
    (2) Pentru perioada în care persoana juridică nu a existat, se suspendă cursul prescripţiei 
extinctive a dreptului de acţiune a persoanei juridice sau faţă de persoana juridică respectivă.
    Articolul 101. Insolvabilitatea persoanei juridice
    (1) Prin hotărîre judecătorească, persoana juridică poate fi declarată insolvabilă dacă ea nu-şi 
poate onora obligaţiile de plată faţă de creditori. Temeiurile şi modul de declarare de către 
instanţa de judecată a persoanei juridice drept insolvabile se stabilesc prin lege.
    (2) Banca poate fi declarată insolvabilă prin hotărîre a Băncii Naţionale a Moldovei. 
Temeiurile şi modul de declarare de către Banca Naţională a băncii drept insolvabilă se stabilesc 
prin lege.

[Art.101 al.(2) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330; alineatul unic 
devine al.(1)]
    Articolul 102. Filialele persoanei juridice 
    (1) Persoana juridică poate institui filiale în Republica Moldova şi în străinătate dacă legea sau 
actul de constituire nu prevede altfel.
    (2) Filiala nu este persoană juridică. 
    Articolul 103. Reprezentanţa
    (1) Reprezentanţa este o subdiviziune separată a persoanei juridice situată în afara sediului 
acesteia, care o reprezintă şi îi apără interesele.
    (2) Reprezentanţa nu este persoană juridică.
    Articolul 104. Dispoziţii generale cu privire la uniunea
                           persoanelor juridice
    (1) În scopul coordonării activităţii lor, al reprezentării şi apărării intereselor comune, 
persoanele juridice pot crea uniuni. Dacă, prin hotărîre a participanţilor, se preconizează ca 
uniunea să practice activitate de întreprinzător, aceasta se reorganizează în societate comercială 
sau în cooperativă în modul prevăzut de prezentul cod.
    (2) Asociaţii uniunii îşi păstrează independenţa şi personalitatea juridică.
    (3) Patrimoniul transmis uniunii de către fondatori (asociaţi) este proprietate a acesteia. 
Uniunea utilizează acest patrimoniu în scopurile determinate în actul său de constituire.
    (4) Uniunea nu răspunde pentru obligaţiile asociaţilor săi. Aceştia poartă răspundere subsidiară 
pentru obligaţiile uniunii în mărimea şi în modul prevăzut în actul de constituire.
    (5) Particularităţile statutului juridic al uniunii persoanelor juridice se stabilesc de prezentul 
cod şi de legislaţia cu privire la organizaţiile necomerciale.
    Articolul 105. Publicaţiile persoanei juridice
    În cazul în care legea sau actele de constituire prevăd publicarea informaţiei persoanei 
juridice, informaţia se publică în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Actele de 
constituire pot prevedea publicarea informaţiei despre persoana juridică şi în alte mijloace de 
informare în masă.

S e c ţ i u n e a a 2-a
SOCIETĂŢILE COMERCIALE

§ 1. Dispoziţii comune
Articolul 106. Dispoziţii generale cu privire la societăţile

                           comerciale 
    (1) Societate comercială este organizaţia comercială cu capital social constituit din 
participaţiuni ale fondatorilor (membrilor). Patrimoniul creat din aportul fondatorilor 
(membrilor) şi cel dobîndit de societatea comercială în proces de activitate aparţine acesteia cu 
drept de proprietate. În cazurile prevăzute de prezentul cod, societatea comercială poate fi 



fondată de o singură persoană.
    (2) Societatea comercială poate fi constituită doar sub formă de societate în nume colectiv, de 
societate în comandită, de societate cu răspundere limitată şi de societate pe acţiuni.
    (3) Societatea comercială poate fi fondator (membru) al unei alte societăţi comerciale, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de alte legi.
    (4) În calitate de aport la patrimoniul societăţii comerciale pot servi mijloacele băneşti, 
valorile mobiliare, alte bunuri sau drepturi patrimoniale. Evaluarea în bani a aportului membrului 
la societatea comercială se efectuează prin acordul fondatorilor (membrilor) societăţii şi este 
susceptibilă unui control independent exercitat de experţi (audit).
    Articolul 107. Constituirea societăţii comerciale
    (1) Societatea comercială se constituie prin act de constituire autentificat notarial. 
    (2) Fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie să contribuie, în mărimea stabilită de actul 
de constituire, la formarea capitalului social.
    Articolul 108. Actul de constituire al societăţii comerciale
    (1) În actul de constituire al societăţii comerciale trebuie să se indice:
   a) numele, locul şi data naşterii, domiciliul, cetăţenia şi datele din actul de identitate al 
fondatorului persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare al 
fondatorului persoană juridică;
    b) denumirea societăţii;
    c) obiectul de activitate;
    d) participaţiunile asociaţilor, modul şi termenul lor de vărsare;
    e) valoarea bunurilor constituite ca participaţiune în natură şi modul de evaluare, dacă au fost 
făcute asemenea aporturi;
    f) sediul;
    g) structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor societăţii;
    h) modul de reprezentare;
    i) filialele şi reprezentanţele societăţii;
    j) alte date, stabilite de lege pentru tipul respectiv de societate.
    (2) Actul de constituire al societăţii comerciale poate deroga de la prevederile prezentei 
secţiuni doar în cazurile prevăzute expres. 
    (3) Actul de constituire al societăţii comerciale poate prevedea şi alte clauze ce nu contravin 
legii. 
    (4) Actul de constituire al societăţii comerciale se întocmeşte în limba de stat şi se semnează 
de către toţi asociaţii fondatori.
    Articolul 109. Înregistrarea de stat a societăţii comerciale
    (1) Societatea comercială trebuie înregistrată, în modul şi termenul stabilit de lege, la organul 
înregistrării de stat în a cărui rază teritorială se află sediul său.
    (2) Dacă înregistrarea societăţii comerciale nu a avut loc în termen de 3 luni de la data 
autentificării actului de constituire, membrii ei au dreptul să fie degrevaţi de obligaţiile ce rezultă 
din subscripţiile lor, dacă actul de constituire nu prevede altfel.

[Art.109 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349]
    Articolul 110. Nulitatea societăţii comerciale
    (1) Societatea comercială poate fi declarată nulă prin hotărîre judecătorească.
    (2) Hotărîrea privind nulitatea societăţii comerciale poate fi pronunţată numai atunci cînd:
    a) actul de constituire lipseşte sau nu este autentificat notarial;
    b) obiectul societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice;
    c) actul de constituire nu prevede denumirea societăţii, participaţiunile asociaţilor, mărimea 
capitalului social subscris sau scopul societăţii;
    d) dispoziţiile legale privind capitalul social minim nu au fost respectate;
    e) toţi fondatorii au fost incapabili la data constituirii societăţii.
    (3) Dispozitivul hotărîrii de declarare a nulităţii societăţii comerciale se inserează în 
publicaţiile societăţii în termen de 15 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii.
    Articolul 111. Efectele declarării nulităţii societăţii comerciale
   (1) Pe data la care hotărîrea judecătorească de declarare a nulităţii societăţii comerciale rămîne 



definitivă, aceasta se dizolvă şi intră în lichidare. Prin hotărîre judecătorească de declarare a 
nulităţii se desemnează lichidatorul societăţii. 
    (2) Nulitatea societăţii comerciale nu afectează actele juridice încheiate în numele ei, excepţie 
constituind cazul prevăzut la alin.(3).
    (3) Dacă societatea comercială declarată nulă este insolvabilă, lichidarea ei se efectuează 
conform legislaţiei cu privire la insolvabilitate.
    (4) Asociaţii cărora le este imputabilă nulitatea societăţii comerciale răspund nelimitat şi 
solidar faţă de ceilalţi asociaţi şi faţă de terţi pentru prejudiciul cauzat prin nulitatea societăţii.
    Articolul 112. Formarea capitalului social al societăţii 
                           comerciale
    (1) Capitalul social determină valoarea minimă a activelor pe care trebuie să le deţină 
societatea comercială.
    (2) Capitalul social al societăţii comerciale se formează din aporturile fondatorilor, exprimate 
în lei. 
    (3) Capitalul social se vărsă integral în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii 
comerciale.

[Art.112 al.(4) abrogat prin LP53 din 03.04.14, MO99-102/25.04.14 art.253]
    Articolul 113. Aportul la capitalul social al societăţii 
                           comerciale
    (1) Aportul la capitalul social al societăţii comerciale este considerat a fi în bani dacă actul de 
constituire nu prevede altfel.
    (2) Prestaţiile în muncă şi serviciile depuse la înfiinţarea societăţii comerciale şi pe parcursul 
existenţei ei nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

[Art.113 al.(3) abrogat prin LP53 din 03.04.14, MO99-102/25.04.14 art.253]
[Art.113 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

    (4) Pentru aportul la capitalul social al societăţii comerciale nu se calculează dobînzi, cu 
excepţiile stabilite de lege.
    (5) În cazul în care asociatul nu a vărsat în termen aportul, oricare asociat are dreptul să-i ceară 
în scris aceasta, stabilindu-i un termen suplimentar de cel puţin o lună şi avertizîndu-l că e 
posibilă excluderea lui din societate. 
    (6) Dacă nu varsă aportul în termenul suplimentar, asociatul pierde dreptul asupra părţii 
sociale şi asupra fracţiunii vărsate, fapt despre care trebuie notificat. 
    Articolul 114. Aportul în natură la capitalul social al
                           societăţii comerciale
    (1) Aportul în natură la capitalul social al societăţii comerciale are ca obiect orice bunuri aflate 
în circuit civil. 
    (2) Bunurile se consideră a fi transmise cu titlu de proprietate dacă actul de constituire nu 
prevede altfel.
    (3) Nu se pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea capitalului social al societăţii de 
capital creanţele şi drepturile nepatrimoniale. 
    (4) Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii în 
muncă şi la servicii cu titlu de aport social, care însă nu constituie aport la formarea sau la 
majorarea capitalului social. În schimbul acestui aport, asociaţii au dreptul să participe, potrivit 
actului de constituire, la împărţirea beneficiilor şi a activului societăţii, rămînînd totodată obligaţi 
să participe la pierderi.
    (5) Aportul în natură trebuie vărsat în termenul stabilit de actul de constituire, dar nu mai tîrziu 
de termenul indicat la art.112 alin.(3). În cazul majorării capitalului social, aportul se varsă în 
termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai tîrziu de 60 de zile de la adoptarea hotărîrii de 
majorare a capitalului social. 
    (6) Valoarea aportului în natură la capitalul social al societăţii comerciale se aprobă de 
adunarea generală.
    (7) Aportul în creanţe se consideră vărsat numai după ce societatea comercială a obţinut plata 
sumei de bani care face obiectul creanţei.
    Articolul 115. Drepturile membrului societăţii comerciale 



    (1) Membrul societăţii comerciale are dreptul:
    a) să participe la conducerea şi la activitatea societăţii în condiţiile stabilite de lege şi de actul 
de constituire;
    b) să cunoască informaţia despre activitatea societăţii şi să ia cunoştinţă de cărţile contabile şi 
de altă documentaţie în modul prevăzut de lege şi de actul de constituire;
    c) să participe la repartizarea profitului societăţii, proporţional participaţiunii la capitalul 
social;
    d) să primească, în caz de lichidare a societăţii, o parte din valoarea activelor ei rămase după 
satisfacerea creanţelor creditorilor, proporţional participaţiunii la capitalul social;
    e) să întreprindă alte acţiuni prevăzute de lege sau de actul de constituire.
    (2) Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii 
sau a activelor decît cea indicată la alin.(1), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit 
realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.
    (3) Dacă organele de conducere refuză să o facă, membrul societăţii comerciale este în drept 
să ceară, în numele acesteia, celorlalţi membri repararea prejudiciului pe care l-au cauzat.
    Articolul 116. Obligaţiile membrului societăţii comerciale 
    (1) Membrul societăţii comerciale este obligat:
    a) să transmită participaţiunea la capitalul social în ordinea, mărimea, modul şi termenele 
prevăzute în actul de constituire;
    b) să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea societăţii; 
    c) să comunice imediat societăţii faptul schimbării domiciliului sau a sediului, a numelui sau a 
denumirii, altă informaţie necesară exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor societăţii şi 
ale membrului ei;
    d) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege sau de actul de constituire.
    (2) Fără acordul societăţii de persoane, membrul nu are dreptul să practice activităţi similare 
celei pe care o practică societatea. Acordul membrilor se prezumă, pînă la proba contrară, pentru 
activităţile despre care membrii erau informaţi la data acceptării în calitate de membru.
    (3) În cazul în care membrul încalcă prevederile alin.(2), societatea poate cere repararea 
prejudiciului sau cesiunea drepturilor şi obligaţiilor sau a beneficiului care rezultă din actele 
încheiate. Cererea privind repararea prejudiciului sau cesiunea drepturilor şi obligaţiilor sau a 
beneficiului se prescrie în termen de 3 luni de la data la care membrii au aflat sau trebuiau să afle 
despre încheierea actului, dar nu mai tîrziu de un an de la data încheierii actului juridic.
    Articolul 117. Societăţile comerciale afiliate
    Se consideră societăţi comerciale afiliate societăţile care, în raporturile dintre ele, sînt:
    a) întreprinderi în posesiune majoritară şi întreprinderi cu participaţiune majoritară;
    b) întreprinderi dependente şi dominante;
    c) întreprinderi ale concernului;
    d) întreprinderi cu participaţiune reciprocă.
    Articolul 118. Întreprinderea în posesiune majoritară şi
                           întreprinderea cu participaţiune majoritară
    (1) Dacă majoritatea participaţiunilor în capitalul social al unei întreprinderi independente din 
punct de vedere juridic sau majoritatea voturilor în ea aparţin unei alte întreprinderi, prima este o 
întreprindere în posesiune majoritară, iar cea de-a doua este o întreprindere cu participaţiune 
majoritară. 
    (2) Întreprinderea în posesiune majoritară nu este în drept să deţină direct sau indirect 
participaţiuni în capitalul social sau voturi în întreprinderea cu participaţiune majoritară.
    (3) Întreprinderea cu participaţiune majoritară răspunde subsidiar pentru obligaţiile 
întreprinderii în posesiune majoritară dacă ultima a devenit insolvabilă în urma executării 
dispoziţiilor date de întreprinderea cu participaţiune majoritară. 
    Articolul 119. Întreprinderea dependentă şi întreprinderea
                          dominantă
    (1) Întreprindere dependentă este întreprinderea asupra căreia o altă întreprindere 
(întreprinderea dominantă) poate exercita în mod direct sau indirect o influenţă dominantă. 
    (2) Se prezumă că o întreprindere în posesiune majoritară este dependentă de întreprinderea cu 



participaţiune majoritară în ea.
    Articolul 120. Concernul şi întreprinderea concernului
    (1) Dacă mai multe întreprinderi, fără ca să depindă una de alta, sînt reunite sub o conducere 
unică, atunci ele formează un concern. Fiecare este întreprindere a concernului.
    (2) Se consideră că formează un concern întreprinderile între care există un contract prin care 
o întreprindere subordonează administrarea sa unei alte întreprinderi sau se obligă să verse 
întregul venit unei alte întreprinderi ori întreprinderile dintre care una este integrată (încorporată) 
alteia. 
    (3) Se prezumă că întreprinderea dominantă formează cu întreprinderea dependentă un 
concern. 

§ 2. Societatea în nume colectiv
Articolul 121. Dispoziţii generale cu privire la societatea

                            în nume colectiv
    (1) Societate în nume colectiv este societatea comercială ai cărei membri practică, în 
conformitate cu actul de constituire, activitate de întreprinzător în numele societăţii şi răspund 
solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia. Clauza prin care se limitează răspunderea nu este 
opozabilă terţilor.
    (2) Numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 de persoane fizice sau 
juridice. O persoană fizică sau juridică poate fi asociatul numai al unei societăţi în nume colectiv.
    (3) Denumirea societăţii în nume colectiv trebuie să includă sintagma în limba de stat 
“societate în nume colectiv” sau abrevierea “S.N.C.”, numele sau denumirea asociaţilor. Dacă nu 
sînt incluse numele sau denumirea tuturor asociaţilor, în denumirea societăţii trebuie să se 
includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţi şi sintagma în limba de stat “şi 
compania” sau abrevierea “şi Co”.

Articolul 122. Actul de constituire al societăţii în nume 
                           colectiv
    (1) În afară de cele menţionate la art.108 alin.(1), în actul de constituire al societăţii în nume 
colectiv trebuie să se indice: 
    a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor; 
    b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui participant la capitalul 
social; 
    c) răspunderea membrilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aporturilor; 
    d) procedura de adoptare a hotărîrilor de către asociaţi; 
    e) procedura de admitere a noilor asociaţi; 
    f) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate.
    (2) Actul de constituire poate fi modificat numai prin votul unanim al tuturor asociaţilor.

Articolul 123. Conducerea societăţii în nume colectiv
    (1) Conducerea societăţii în nume colectiv se exercită prin acordul tuturor membrilor. În actul 
de constituire al societăţii pot fi prevăzute cazurile în care hotărîrea se adoptă cu majoritatea 
voturilor membrilor.
    (2) Fiecare membru al societăţii în nume colectiv are un singur vot dacă actul de constituire nu 
prevede altfel.

Articolul 124. Administrarea societăţii în nume colectiv
    (1) Fiecare membru al societăţii în nume colectiv are dreptul de a acţiona în numele societăţii 
dacă actul de constituire nu prevede că toţi membrii administrează societatea în comun sau că 
administrarea este delegată unor anumiţi membri sau unor terţi. 
    (2) Împuternicirile administratorului se limitează la domeniul de activitate al societăţii. Pentru 
săvîrşirea de acte ce depăşesc aceste limite este necesar acordul tuturor asociaţilor.
    (3) În cazul administrării în comun, deciziile trebuie luate în unanimitate. Dacă administrarea 
societăţii se deleagă unei sau mai multor persoane, ceilalţi membri, pentru a încheia acte juridice 
în numele societăţii, trebuie să aibă procură de la prima (primele). În raporturile cu terţii, 
societatea nu are dreptul să invoce clauzele actului de constituire prin care se limitează 
împuternicirile membrilor societăţii, cu excepţia cazurilor în care societatea va demonstra că 
terţul, în momentul încheierii actului juridic, cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că membrul 



nu este împuternicit să acţioneze în numele societăţii.
    (4) Fiecare membru al societăţii în nume colectiv, indiferent de faptul este sau nu împuternicit 
să administreze societatea, are dreptul să ia cunoştinţă, personal sau asistat de un expert, de toată 
documentaţia privind administrarea. Clauza prin care se exclude sau se limitează acest drept este 
nulă.
    Articolul 125. Reprezentarea societăţii în nume colectiv
    (1) Dreptul şi obligaţia de a reprezenta societatea în nume colectiv îl au toţi membrii ei.
    (2) Actul de constituire poate stipula dreptul unuia sau mai multor membri de a reprezenta 
societatea. În acest caz, ceilalţi membri nu au dreptul să o reprezinte.
    (3) În cazul în care dreptul de reprezentare aparţine mai multor membri, fiecare are dreptul să 
acţioneze de sine stătător dacă actul de constituire nu prevede că ei trebuie să acţioneze în 
comun.
    (4) În cazul desemnării administratorilor dintre terţi, dreptul de a reprezenta societatea în nume 
colectiv poate fi stipulat în actul de constituire.
    (5) Persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea în nume colectiv sînt obligate să 
notifice despre desemnarea lor organul de stat unde este înregistrată.
    (6) Prevederile actului de constituire care limitează dreptul asociaţilor de a reprezenta 
societatea în nume colectiv nu sînt opozabile terţilor de bună-credinţă. Buna-credinţă se 
prezumă.

Articolul 126. Lipsirea şi renunţarea la dreptul de
                           administrare şi de reprezentare a societăţii
                            în nume colectiv
    (1) Dacă există motive întemeiate, la cererea oricărui membru, instanţa de judecată poate priva 
persoana de dreptul de a administra şi a reprezenta societatea în nume colectiv. Motive 
întemeiate sînt, printre altele, încălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea exercitării 
atribuţiilor.
    (2) Printr-o declaraţie adresată persoanelor cu drept de administrare şi reprezentare, fiecare 
membru poate renunţa în orice moment la dreptul de a administra şi a reprezenta societatea.

Articolul 127. Repartizarea veniturilor şi pierderilor societăţii 
                           în nume colectiv
    (1) Veniturile şi pierderile societăţii în nume colectiv se repartizează între membrii ei 
proporţional participaţiunilor la capitalul social, dacă actul de constituire sau acordul membrilor 
nu prevede altfel. Acordul cu privire la înlăturarea membrului societăţii de la participarea la 
veniturile sau pierderile societăţii este nul.
    (2) Asociatul care a acţionat în interesul societăţii în nume colectiv fără împuternicire are 
dreptul, dacă societatea nu a acceptat actele juridice încheiate de el, să-i ceară compensarea 
cheltuielilor suportate, în limita beneficiului sau a economiilor obţinute de societate ca rezultat al 
acţiunilor lui.
    (3) Dacă, drept urmare a pierderilor suportate, activele nete ale societăţii în nume colectiv vor 
deveni mai mici decît capitalul ei social, venitul obţinut de societate nu va fi repartizat între 
membrii ei pînă cînd valoarea activelor nete nu va depăşi cuantumul capitalului social.

Articolul 128. Răspunderea membrilor societăţii în nume
                           colectiv pentru obligaţiile ei
    (1) Membrii societăţii în nume colectiv poartă răspundere subsidiară solidară cu tot 
patrimoniul lor pentru obligaţiile societăţii.
    (2) Membrul societăţii în nume colectiv care nu este fondatorul ei poartă răspundere în egală 
măsură cu alţi membri pentru obligaţiile apărute pînă la încadrarea lui în societate. 
    (3) Membrul care a ieşit din societatea în nume colectiv poartă răspundere, pentru obligaţiile 
apărute pînă la ieşirea lui din societate, în egală măsură cu membrii rămaşi, în termen de 2 ani 
din ziua aprobării dării de seamă despre activitatea societăţii pentru anul în care a ieşit din 
societate.
    (4) Asociatul faţă de care este introdusă o acţiune pentru obligaţiile societăţii în nume colectiv 
poate opune numai excepţiile la care societatea sau asociatul personal are dreptul.
    (5) Acordul membrilor societăţii în nume colectiv asupra limitării sau înlăturării răspunderii 



prevăzute de prezentul articol este nul.
Articolul 129. Modificarea componenţei membrilor societăţii

                           în nume colectiv
    (1) În caz de retragere a unui membru al societăţii în nume colectiv, de deces, declarare a 
dispariţiei fără veste sau a incapacităţii unui membru persoană fizică, de insolvabilitate, 
deschidere a procedurii de reorganizare în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de lichidare a 
membrului persoană juridică al societăţii sau de urmărire de către un creditor a participaţiunii 
membrului în capitalul social, societatea poate să-şi continue activitatea dacă este prevăzut de 
actul de constituire al societăţii sau dacă hotărîrea privind continuarea activităţii se adoptă în 
unanimitate de către membrii rămaşi.
    (2) Membrul societăţii în nume colectiv poate fi exclus din societate dacă ceilalţi membri cer, 
din motive întemeiate prin unanimitate de voturi, instanţei de judecată excluderea lui.
    (3) Dacă membrul societăţii în nume colectiv a ieşit din ea, participaţiunile la capitalul social 
ale membrilor rămaşi se majorează corespunzător, dacă prin actul de constituire sau prin acordul 
membrilor nu este prevăzut altfel.
    (4) Membrul societăţii în nume colectiv poate transmite, cu acordul celorlalţi membri, 
participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt membru sau unui terţ. O dată cu 
participaţiunea trec, integral sau proporţional părţii transmise, drepturile membrului care a 
transmis participaţiunea.

Articolul 130. Retragerea membrului din societatea în nume
                           colectiv
    (1) Membrul societăţii în nume colectiv are dreptul să se retragă din ea cu condiţia informării 
celorlalţi membri cu cel puţin 6 luni pînă la data retragerii.
    (2) Acordul dintre membrii societăţii în nume colectiv asupra renunţării la dreptul de retragere 
din societate este nul.

Articolul 131. Efectele retragerii membrului din societatea
                           în nume colectiv
    (1) Membrului care s-a retras din societatea în nume colectiv i se achită valoarea părţii din 
patrimoniu proporţional participaţiunii lui în capitalul social dacă actul de constituire nu prevede 
altfel. 
    (2) Prin înţelegere dintre membrul care se retrage din societatea în nume colectiv şi membrii 
rămaşi, achitarea valorii patrimoniului poate fi înlocuită cu transmiterea lui în natură. 
    (3) Partea din patrimoniul societăţii în nume colectiv sau valoarea acestei părţi, ce i se cuvine 
membrului care se retrage, se determină conform bilanţului întocmit la momentul retragerii.

Articolul 132. Decesul sau reorganizarea membrului societăţii 
                           în nume colectiv
    (1) Succesorii membrului societăţii în nume colectiv decedat sau reorganizat pot deveni, dacă 
actul de constituire nu interzice, asociaţi cu acordul tuturor membrilor. Actul de constituire poate 
prevedea o majoritate de voturi pentru adoptarea deciziei de acceptare a succesorului în calitate 
de asociat.
    (2) Dacă membrii societăţii în nume colectiv nu acceptă succesorii în calitate de asociaţi, 
societatea este obligată să le plătească partea din activele nete, determinată la data decesului sau 
reorganizării, proporţională părţii din capitalul social deţinute de asociatul decedat sau 
reorganizat.
    (3) Succesorul membrului societăţii în nume colectiv poartă răspundere, în limitele 
patrimoniului care a trecut la el, de obligaţiile pentru care, în conformitate cu art.128 alin.(2) şi 
(3), purta răspundere membrul decedat sau reorganizat.

Articolul 133. Urmărirea participaţiunii membrului din
                           capitalul social al societăţii în nume colectiv
    (1) Urmărirea participaţiunii din capitalul social al membrului societăţii în nume colectiv 
pentru datoriile lui nelegate de participarea la societate (datorii personale) se permite doar în 
cazul insuficienţei unui alt patrimoniu al acestuia pentru onorarea datoriilor. Creditorii unui 
astfel de membru sînt în drept să ceară societăţii separarea unei părţi din patrimoniul ei 
proporţional participaţiunii debitorului la capitalul social pentru urmărirea acestei părţi. Partea 



din patrimoniul societăţii susceptibilă separării sau valoarea ei se determină conform unui bilanţ 
întocmit la momentul înaintării pretenţiilor creditorilor cu privire la separare. 
    (2) Urmărirea patrimoniului proporţional participaţiunii membrului la capitalul social 
condiţionează excluderea membrului din societatea în nume colectiv şi atrage efectele prevăzute 
la art.128 alin.(2) şi (3).

Articolul 134. Dizolvarea societăţii în nume colectiv
    (1) În afară de cazurile prevăzute la art.86 alin.(1), societatea în nume colectiv se dizolvă dacă 
în ea rămîne un singur membru.
    (2) Ultimul membru rămas al societăţii în nume colectiv are dreptul ca, în termen de 6 luni, să 
reorganizeze societatea, în modul prevăzut de prezentul cod. 

Articolul 135. Reorganizarea societăţii în nume colectiv
    (1) În cazul reorganizării societăţii în nume colectiv în societate pe acţiuni, în societate cu 
răspundere limitată sau în cooperativă, asociaţii continuă, în termen de 3 ani, să răspundă solidar 
şi nelimitat pentru obligaţiile născute pînă la reorganizare. 
    (2) Asociatul nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care, pînă la expirarea termenului 
de 3 ani, înstrăinează dreptul de participaţiune la capitalul social. 

§ 3. Societatea în comandită
    Articolul 136. Dispoziţii generale cu privire la societatea
                           în comandită
    (1) Societate în comandită este societatea comercială în care, de rînd cu membrii care practică 
în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru 
obligaţiile acesteia (comanditaţi), există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) 
care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă în limita aportului depus 
riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii.
    (2) Persoana poate fi comanditat doar într-o singură societate în comandită. Membrul societăţii 
în nume colectiv nu poate fi comanditat în societatea în comandită. Comanditatul din societatea 
în comandită nu poate fi membru al societăţii în nume colectiv.
    (3) Denumirea societăţii în comandită trebuie să includă sintagma în limba de stat “societate în 
comandită” sau abrevierea “S.C.”, numele sau denumirea comanditaţilor. Dacă nu sînt incluse 
numele sau denumirea tuturor comanditaţilor, în denumirea societăţii trebuie să se includă 
numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre comanditaţi şi sintagma în limba de stat “şi 
compania” sau abrevierea “şi Co”. Dacă în denumirea societăţii este inclus numele sau 
denumirea comanditarului, acesta poartă răspundere solidară nelimitată.
    (4) Dispoziţiile cu privire la societatea în nume colectiv sînt aplicabile societăţii în comandită 
în măsura în care prezentul cod nu conţine norme exprese cu privire la societatea în comandită.

Articolul 137. Actul de constituire al societăţii în comandită
    În afară de cele menţionate la art.108 alin.(1), în actul de constituire al societăţii în comandită 
trebuie să se indice: 
    a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor; 
    b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui comanditat în capitalul 
social; 
    c) răspunderea comanditaţilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aportului; 
    d) volumul comun al aporturilor depuse de comanditaţi; 
    e) procedura de adoptare a hotărîrilor de către asociaţi; 
    f) procedura de admitere a noilor asociaţi; 
    g) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate.

Articolul 138. Conducerea administrativă şi reprezentarea
                           societăţii în comandită
    (1) Conducerea societăţii în comandită se exercită de către comanditaţi. Modul de conducere, 
de administrare şi de reprezentare a societăţii de către comanditaţi este stabilit de aceştia în 
conformitate cu prevederile prezentului cod referitoare la societatea în nume colectiv.
    (2) Comanditarii nu au dreptul să participe la conducerea şi administrarea societăţii în 
comandită, să o reprezinte fără procură, să conteste acţiunile comanditaţilor în legătură cu 
administrarea sau cu reprezentarea societăţii exercitate în limitele activităţii ei obişnuite. În cazul 



în care acţiunile depăşesc limitele activităţii obişnuite, este necesar acordul tuturor asociaţilor.
Articolul 139. Drepturile şi obligaţiile comanditarului

    (1) Comanditarul are dreptul:
    a) să primească partea ce i se cuvine din veniturile societăţii proporţional participaţiunii sale la 
capitalul social, în modul prevăzut de actul de constituire;
    b) să ia cunoştinţă de dările de seamă şi de bilanţurile anuale şi să le verifice cu datele din 
registre şi din alte documente justificative;
    c) să se retragă din societate la sfîrşitul anului financiar şi să primească o parte din activele ei 
proporţional participaţiunii sale la capitalul social, în modul stabilit de actul de constituire;
    d) să transmită participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt comanditar ori, 
dacă este stipulat de actul de constituire, unui terţ. 
    (2) Regulile privind interdicţia concurenţei, prevăzute la art.116 alin.(2), nu se aplică 
comanditarului dacă actul de constituire nu prevede altfel.
    (3) Aportul integral la capitalul social se confirmă prin certificatul de participare eliberat de 
societatea în comandită.

[Art.139 al.(3) în redacția LP53 din 03.04.14, MO99-102/25.04.14 art.253]
    (4) Actul de constituire al societăţii în comandită poate prevedea şi alte drepturi şi obligaţii ale 
comanditarului.

 Articolul 140. Răspunderea în cazul acceptării calităţii de
                            comanditar
    Persoana care devine comanditar al unei societăţi existente poartă riscul pierderilor în limita 
participaţiunii sale şi pentru obligaţiile născute pînă la momentul dobîndirii calităţii de asociat. 
Clauza contrară este inopozabilă terţilor.

Articolul 141. Reducerea participaţiunii comanditarului
    (1) Reducerea participaţiunii unui comanditar nu este opozabilă terţilor pînă la înscrierea 
reducerii în registrul de stat. 
    (2) Reducerea participaţiunii nu este opozabilă creditorilor ale căror creanţe s-au născut pînă la 
momentul înregistrării reducerii.

Articolul 142. Înstrăinarea participaţiunii comanditarului
    (1) Participaţiunea comanditarului poate fi înstrăinată unor terţi şi poate trece succesorilor fără 
acordul asociaţilor dacă actul de constituire nu prevede altfel. 
    (2) Comanditarii au dreptul de preemţiune în cazul înstrăinării participaţiunii de către alt 
comanditar. Regulile privind înstrăinarea participaţiunii în societatea cu răspundere limitată se 
aplică în modul corespunzător. 
    (3) Prin înstrăinarea integrală a participaţiunii încetează calitatea de comanditar.

Articolul 143. Dizolvarea societăţii în comandită
    (1) În afară de cazurile prevăzute la art.86 alin.(1), societatea în comandită se dizolvă dacă nu 
mai are nici un comanditat sau nici un comanditar şi dacă, în decursul a 6 luni de la retragerea 
ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s-a reorganizat sau nu a acceptat un alt 
comanditat sau comanditar.
    (2) În cazul dizolvării societăţii în comandită, inclusiv ca urmare a insolvabilităţii, 
comanditarii au dreptul preferenţial faţă de comanditaţi la recuperarea aporturilor din patrimoniul 
societăţii rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor. 

Articolul 144. Reorganizarea societăţii în comandită
    (1) În cazul reorganizării societăţii în comandită în societate pe acţiuni, în societate cu 
răspundere limitată sau în cooperativă, comanditaţii continuă, în termen de 3 ani, să răspundă 
solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute pînă la reorganizare.
    (2) Comanditatul nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care înstrăinează, pînă la 
expirarea termenului de 3 ani, dreptul la participaţiune la capitalul social. 

§ 4. Societatea cu răspundere limitată
Articolul 145. Dispoziţii generale cu privire la societatea 

                           cu răspundere limitată
    (1) Societate cu răspundere limitată este societatea comercială al cărei capital social este 
divizat în părţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu 



patrimoniul societăţii. 
    (2) Societatea cu răspundere limitată poate fi constituită de una sau de mai multe persoane. 
    (3) Membrii societăţii cu răspundere limitată nu poartă răspundere pentru obligaţiile acesteia. 
Ei suportă riscul pierderilor, ce rezultă din activitatea societăţii, în limitele participaţiunii lor la 
capitalul social.
    (4) Asociatul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul subscris răspunde subsidiar pentru 
obligaţiile societăţii, în limita părţii nevărsate.
    (5) Societatea cu răspundere limitată are denumire deplină şi poate avea denumire abreviată. 
Denumirea deplină şi cea abreviată trebuie să includă sintagma în limba de stat “societate cu 
răspundere limitată” sau abrevierea “S.R.L.”

 Articolul 146. Actul de constituire al societăţii cu răspundere
                           limitată
    În afară de cele menţionate la art.108 alin.(1), în actul de constituire al societăţii cu răspundere 
limitată trebuie să se indice:
    a) cuantumul capitalului social;
    b) valoarea nominală a participaţiunilor.

Articolul 147. Capitalul social al societăţii cu răspundere
                            limitată 
    (1) Mărimea capitalului social al societăţii cu răspundere limitată se stabileşte de către 
fondatori în statut.

[Art.147 al.(1) în redacția LP53 din 03.04.14, MO99-102/25.04.14 art.253]
    (2) Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este divizat în părţi sociale.

Articolul 148. Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere
                             limitată
    (1) Societatea cu răspundere limitată este obligată să formeze un capital de rezervă de cel 
puţin 10% din cuantumul capitalului social.
    (2) Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată poate fi folosit doar la acoperirea 
pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. 
    (3) Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată se formează prin vărsăminte anuale 
din beneficiul ei, în proporţie de cel puţin 5% din beneficiul net, pînă la atingerea mărimii 
stabilite de actul de constituire. 
    (4) Dacă valoarea activelor nete ale societăţii cu răspundere limitată se reduce sub nivelul 
capitalului social şi al capitalului de rezervă, vărsămintele în capitalul de rezervă reîncep. 

Articolul 149. Partea socială a asociatului societăţii cu
                            răspundere limitată
    (1) Partea socială a asociatului societăţii cu răspundere limitată reprezintă o fracţiune din 
capitalul ei social, stabilită în funcţie de mărimea aportului la acest capital. 
    (2) Asociatul deţine o singură parte socială. Părţile sociale pot avea mărimi diferite şi sînt 
indivizibile dacă actul de constituire nu prevede altfel.
    (3) În cazul în care un asociat dobîndeşte o altă parte socială sau o fracţiune din partea socială 
a unui alt asociat, partea socială a primului se majorează proporţional valorii părţii sociale 
dobîndite.
    (4) Actul de constituire al societăţii cu răspundere limitată poate restrînge mărimea maximă a 
părţii sociale a asociaţilor. Limitarea nu se poate stabili doar faţă de un asociat anume. 
    (5) Dacă actul de constituire nu prevede altfel, asociaţii pot schimba coraportul între părţile 
sociale.
    (6) Societatea cu răspundere limitată eliberează asociatului care a vărsat aportul integral un 
certificat prin care se atestă deţinerea părţii sociale şi mărimea ei.
    (7) Contribuţiile suplimentare la capitalul social se efectuează în conformitate cu prevederile 
statutului, proporţional aporturilor fiecărui asociat. Actul de constituire poate limita obligaţia de 
a vărsa contribuţii suplimentare la o anumită sumă stabilită proporţional aporturilor. 

Articolul 150. Partea socială a soţilor în societatea cu
                           răspundere limitată
    (1) Asupra părţii sociale a soţilor în societatea cu răspundere limitată dobîndite în timpul 



căsătoriei se aplică regimul juridic al proprietăţii comune în devălmăşie.
    (2) Soţul asociatului nu poate cere divizarea părţii sociale şi nici primirea sa în societate dacă 
actul de constituire nu prevede altfel.

Articolul 151. Dobîndirea de părţi sociale proprii de către
                           societatea cu răspundere limitată 
    (1) Societatea cu răspundere limitată poate dobîndi, dacă au fost achitate integral, părţi sociale 
proprii doar:
    a) în baza hotărîrii adunării generale a asociaţilor, adoptate la cererea asociatului care şi-a 
propus spre vînzare partea socială sau o parte din ea;
    b) de la succesorii asociatului decedat;
    c) în cazul executării silite a creanţelor creditorului asociatului;
    d) în cazul excluderii asociatului.
    (2) Partea socială poate fi dobîndită de societatea cu răspundere limitată doar din contul 
activelor care depăşesc mărimea capitalului social şi a altor fonduri pe care societatea este 
obligată să le constituie şi din care nu se permite să se facă plăţi asociaţilor.
    (3) Societatea cu răspundere limitată care a dobîndit o parte socială în capitalul său social nu 
este în drept să obţină pentru această parte socială o parte din profitul repartizat şi nici să 
participe la vot în cadrul adunării asociaţilor.
    (4) Societatea cu răspundere limitată este obligată să micşoreze capitalul social proporţional 
valorii părţii sociale dobîndite în cazul în care partea socială nu este înstrăinată în termen de 6 
luni din momentul dobîndirii.

Articolul 152. Înstrăinarea părţii sociale în societatea 
                            cu răspundere limitată
    (1) Partea socială sau o fracţiune a părţii sociale poate fi înstrăinată liber soţului, rudelor şi 
afinilor în linie dreaptă fără limită şi în linie colaterală pînă la gradul doi inclusiv, celorlalţi 
asociaţi şi societăţii dacă actul de constituire nu prevede altfel.
    (2) Asociatul nu poate înstrăina partea socială pînă la vărsarea integrală a aportului subscris, 
cu excepţia cazului de succesiune. 
    (3) În cazul înstrăinării părţii sociale unor alte persoane decît cele menţionate la alin.(1), 
asociaţii au dreptul de preemţiune. Înstrăinarea se face în acest caz în condiţiile alin.(4)–(9).
    (4) Asociatul care intenţionează să înstrăineze parţial sau integral partea socială transmite o 
ofertă scrisă administratorului societăţii. Acesta aduce oferta la cunoştinţa tuturor asociaţilor în 
termen de 15 zile de la data transmiterii.
    (5) Asociaţii trebuie să-şi formuleze în scris acceptarea şi să o transmită administratorului în 
termen de 15 zile de la data primirii ofertei. Asociatul indică mărimea fracţiunii din partea 
socială, pe care intenţionează să o dobîndească.
    (6) Dacă există mai mulţi solicitanţi, fiecare dobîndeşte o fracţiune a părţii sociale în mărimea 
solicitată. În cazul dezacordului dintre ei, partea socială este distribuită proporţional părţii sociale 
deţinute de fiecare.
    (7) Dacă, în termen de 30 de zile de la data transmiterii ofertei, asociaţii sau societatea nu a 
procurat partea socială, aceasta poate fi înstrăinată unui terţ la un preţ care să nu fie mai mic 
decît cel indicat în ofertă.
    (8) În cazul vînzării părţii sociale sau a unei fracţiuni din ea cu încălcarea dreptului de 
preemţiune, fiecare asociat poate, în decursul a 3 luni de la data încheierii actului juridic, să ceară 
pe cale judiciară ca drepturile şi obligaţiile cumpărătorului să treacă la el.
    (9) Actul juridic de înstrăinare a părţii sociale se autentifică notarial.
    (10) Orice clauză contrară prevederilor alin.(2)–(9) este nulă. 

Articolul 153. Urmărirea părţii sociale de către creditorii
                            asociatului 
    (1) Creditorii asociatului pot urmări partea socială numai în temeiul unui titlu executoriu dacă 
creanţele nu pot fi satisfăcute din contul altor bunuri ale asociatului.
    (2) Dreptul creditorilor asupra părţii sociale se exercită cu respectarea dispoziţiilor art.152.

Articolul 154. Excluderea asociatului societăţii cu răspundere
                           limitată



    (1) Adunarea generală a asociaţilor, administratorul, unul sau mai mulţi asociaţi pot cere 
excluderea din societatea cu răspundere limitată a asociatului:
    a) care a fost pus în întîrziere şi nu a vărsat integral aportul subscris în perioada suplimentară;
    b) care, fiind administrator, comite fraudă în dauna societăţii, foloseşte bunurile societăţii în 
scop personal sau al unor terţi.
    (2) Excluderea asociatului se face numai prin hotărîre judecătorească.
    (3) Asociatului exclus i se restituie, în termen de 6 luni, aportul vărsat, fără dobîndă, dar numai 
după repararea prejudiciului cauzat. Obligaţia de reparare a prejudiciului subzistă în partea 
neacoperită prin aportul vărsat. 

Articolul 155. Conducerea, administrarea şi reprezentarea
                            societăţii cu răspundere limitată
    Normele cu privire la conducerea, administrarea şi reprezentarea societăţii cu răspundere 
limitată sînt stabilite prin lege şi statutul său. 

§ 5. Societatea pe acţiuni
Articolul 156. Dispoziţii generale cu privire la societatea pe

                           acţiuni
    (1) Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este divizat în acţiuni 
şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.
    (2) Societatea pe acţiuni poate fi constituită de una sau de mai multe persoane.
    (3) Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile societăţii. Ei suportă, în limitele participaţiunii lor 
la capitalul social, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii. 
    (4) Acţionarul care nu a vărsat în termen aportul subscris răspunde subsidiar pentru obligaţiile 
societăţii, în limita părţii nevărsate.
    (5) Societatea pe acţiuni are denumire deplină şi poate avea denumire prescurtată. în 
denumirea deplină şi prescurtată trebuie să se includă sintagma în limba de stat “societate pe 
acţiuni” sau abrevierea “S.A.”.

Articolul 157. Actul de constituire al societăţii pe acţiuni
    În afară de cele menţionate la art.108 alin.(1), în actul de constituire al societăţii pe acţiuni 
trebuie să se indice:
    a) numele sau denumirea fondatorilor;
    b) cuantumul capitalului social;
    c) numărul, tipul şi valoarea nominală a acţiunilor; clasele de acţiuni şi numărul de acţiuni de 
fiecare clasă;
    d) mărimea aportului şi numărul de acţiuni atribuit fiecărui fondator; 

[Art.157 lit.e) exclusă prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
f) modul de ţinere a registrelor societăţii;

    [Art.157 lit.f) abrogată prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 
30.03.18]
    g) ordinea de încheiere a contractelor cu conflict de interese.

Articolul 158. Capitalul social al societăţii pe acţiuni
    (1) Mărimea minimă a capitalului social al societăţii pe acţiuni este stabilită prin lege.
    (2) Capitalul social al societăţii pe acţiuni se formează prin plasarea acţiunilor între acţionari şi 
reprezintă valoarea aporturilor în mijloace băneşti şi în natură vărsate proporţional numărului şi 
valorii acţiunilor subscrise.

[Art.158 al.(2) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (3) Acţiunile emise la constituirea societăţii pe acţiuni se plasează integral între fondatori.
    (4) Fondatorii sînt obligaţi să plătească acţiunile subscrise pînă la înregistrarea societăţii pe 
acţiuni dacă aportul este în mijloace băneşti sau în termen de 30 de zile de la înregistrarea de stat 
dacă aportul este în natură.

[Art.158 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(5) În cazul în care valoarea activelor nete ale societăţii pe acţiuni, la expirarea a 2 ani 

financiari consecutivi, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acţionarilor 
nu a luat nici o hotărîre conform legii, societatea se dizolvă.
    [Art.158 al.(5) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]



Articolul 159. Plasarea emisiunii suplimentare de acţiuni
(1) Emisiunea suplimentară de acţiuni poate fi publică sau închisă.

    [Art.159 al.(1) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
  (2) Condiţiile emisiunii suplimentare de acţiuni sînt stabilite prin lege şi sînt aceleaşi pentru 

toţi subscriitorii. 
 Articolul 160. Capitalul de rezervă al societăţii pe acţiuni

    (1) Societatea pe acţiuni este obligată să constituie un capital de rezervă de cel puţin 10% din 
mărimea capitalului social.

(2) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor societăţii pe acţiuni şi/sau 
la majorarea capitalului social al acesteia.
    [Art.160 al.(2) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
   (3) Capitalul de rezervă se formează prin vărsăminte anuale din beneficiul societăţii pe acţiuni, 
în proporţie de cel puţin 5% din beneficiul net, pînă la atingerea mărimii stabilite de actul de 
constituire. 

[Art.160 al.(4) exclus prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
 Articolul 161. Acţiunile

    (1) Acţiuni sînt părţile în care este divizat capitalul social al societăţii pe acţiuni în 
conformitate cu actul de constituire. 
    (2) Acţiunea atestă dreptul acţionarului de a participa la conducerea societăţii, de a primi 
dividende şi o parte din valoarea bunurilor societăţii în cazul lichidării acesteia, precum şi alte 
drepturi prevăzute de lege sau de actul de constituire al societăţii.
    [Art.161 al.(2) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]

(3) Societăţile pe acţiuni sînt în drept să emită acţiuni nominative. Clasele acţiunilor sînt 
determinate prin actul de constituire. Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe 
suport de hîrtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

 (3) Societăţile pe acţiuni sînt în drept să emită acţiuni nominative. Clasele acţiunilor sînt 
determinate prin actul de constituire. Acţiunile nominative pot fi emise în formă 
dematerializată, prin înscriere în cont.
    [Art.161 al.(3) modificat prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 
30.03.18]
    [Art.161 al.(3) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
    (4) Acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decît valoarea lor nominală.
    (5) Nu pot fi emise acţiuni noi pînă cînd nu sînt plătite cele din emisiunea precedentă.
    (6) Acţiunile se emit cu valoare totală nu mai mică decît mărimea capitalului social.
    (7) Acţiunea este indivizibilă. Dacă o acţiune este deţinută de mai multe persoane, acestea sînt 
considerate un singur acţionar şi îşi exercită drepturile prin reprezentant.
    (8) Tipurile acţiunilor, regimul juridic şi modul lor de circulaţie sînt reglementate de lege.

Articolul 162. Dobîndirea de acţiuni proprii 
                           (acţiunile de tezaur)
    (1) Acţiunea de tezaur este acţiunea dobîndită de societatea pe acţiuni emitentă de la acţionarul 
său.
    (2) Societatea pe acţiuni nu poate dobîndi acţiuni proprii, nici direct, nici prin persoane care 
acţionează în nume propriu, dar pe seama acestei societăţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
lege şi, cu respectarea dispoziţiilor prezentului articol.
    [Art.162 al.(2) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
  (3) Valoarea acţiunilor proprii dobîndite de societatea pe acţiuni nu poate depăşi 10% din 

capitalul social subscris.
[Art.162 al.(3) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]

    (4) Se pot dobîndi numai acţiuni achitate integral şi numai în cazul în care capitalul social 
subscris este vărsat integral.
    [Art.162 al.(4) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
    (5) Acţiunea proprie poate fi dobîndită de societatea pe acţiuni doar din contul activelor nete 
care depăşesc mărimea capitalului social şi a altor fonduri pe care societatea este obligată să le 
constituie şi din care nu se permite să se plătească drepturile acţionarilor.



    [Art.162 al.(5) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
    [Art.162 al.(6) exclus prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
  (7) Restricţiile prevăzute la alin.(2) - (5) nu se aplică atunci cînd dobîndirea de către societate 

a unui număr determinat de acţiuni proprii, eliberate integral, se face în una din următoarele 
situaţii:
    a) cu scopul de a reduce capitalul social, prin anularea unui număr de acţiuni proprii de o 
valoare corespunzătoare reducerii;
    b) pentru cedarea către personalul şi acţionarii societăţii a unui număr de acţiuni proprii, în 
limitele şi în condiţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor;
    c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotărîri judecătoreşti pronunţate 
într-o procedură de urmărire silită împotriva unui debitor al societăţii;
    d) cu titlu gratuit;
    e) în scopul regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră, în cazul în care acesta 
scade mai jos decît valoarea de piaţă a acţiunilor, numai cu avizul Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare.

[Art.162 al.(7), lit.e) modificată prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
f) pentru răscumpărarea acţiunilor la cererea acţionarilor, în cazurile prevăzute de lege.

    [Art.162 al.(7) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
 (8) Acţiunea de tezaur nu dă societăţii dreptul la vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, 

dreptul la dividend şi nici dreptul la o parte din patrimoniu în cazul lichidării societăţii.
Articolul 163. Obligaţiunile 
(1) Societatea pe acţiuni poate emite obligaţiuni nominative.

    [Art.163 al.(1) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102] 
(2) Valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate de societate nu trebuie să depăşească 

mărimea capitalului social.
    (3) Obligaţiunea acordă deţinătorului său dreptul la dobînda promisă de emitent, iar la sfîrşitul 
perioadei pentru care este emisă şi dreptul la valoarea nominală a acesteia. Obligaţiunile pot fi 
convertite în acţiuni. 
    (4) Obligaţiunea nu poate fi emisă pentru o perioadă mai mică de un an. 
    (5) Obligaţiunile se emit numai prin ofertă publică şi se achită numai cu mijloace băneşti. 
Achitarea în rate a obligaţiunii nu se admite.

[Art.163 al.(5) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (6) Obligaţiunile nu pot fi plasate în scopul constituirii, întregirii sau majorării capitalului 
social.
    (7) Tipul obligaţiunilor, regimul juridic şi modul lor de circulaţie sînt reglementate de lege. 
    Articolul 164. Registrul acţionarilor şi registrul deţinătorilor 
                           de obligaţiuni 
    (1) Societatea emitentă de acţiuni şi obligaţiuni nominative ţine registrul deţinătorilor de 
acţiuni şi registrul deţinătorilor de obligaţiuni.
    (2) Dacă societatea are mai mult de 50 deţinători de acţiuni sau obligaţiuni, registrele 
sînt ţinute de un registrator independent.
    (3) Registrul acţionarilor şi registrul deţinătorilor de obligaţiuni trebuie să conţină:
     a) denumirea, sediul şi numărul de identificare de stat (IDNO) al societăţii emitente, 
numărul de înregistrare al fiecărei emisiuni acordat de Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare;

[Art.164 al.(3), lit.a) modificată LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
    [Art.164 al.(3), lit.a) modificată prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
  b) numele, alte date din actul de identitate, domiciliul acţionarului sau al deţinătorului 

de obligaţiuni persoană fizică; denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) şi sediul 
acţionarului sau deţinătorului de obligaţiuni persoană juridică ori deţinătorului nominal 
de acţiuni sau obligaţiuni;

[Art.164 al.(3), lit.b) modificată prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]
c) numărul de acţiuni sau obligaţiuni, tipul, clasa şi valoarea nominală a acţiunilor sau 

obligaţiunilor deţinute de fiecare acţionar sau deţinător de obligaţiuni;



    d) data la care fiecare acţionar sau deţinător de obligaţiuni a dobîndit sau a înstrăinat 
acţiuni sau obligaţiuni.
    [Art.164 al.(3) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]

 (4) Registrul trebuie să aibă o rubrică specială în care se menţionează sechestrul, gajul 
sau o altă grevare a acţiunilor sau obligaţiunilor fiecărui acţionar sau deţinător de 
obligaţiuni.

[Art.164 abrogat prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 30.03.18]
[Art.164 modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

    [Art.164 modificată prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    [Art.164 modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
    Articolul 165. Certificatul de acţiuni sau obligaţiuni
    (1) Societatea pe acţiuni este obligată să elibereze certificate de acţiuni sau de obligaţiuni 
deţinătorilor de acţiuni sau de obligaţiuni materializate.
    (2) Certificatul confirmă că persoana căreia îi este eliberat deţine un anumit număr de 
acţiuni sau de obligaţiuni ale societăţii emitente.

[Art.165 abrogat prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 30.03.18]
    [Art.165 modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]

Articolul 166. Dreptul de înstrăinare a acţiunii şi obligaţia
                           de răscumpărare
    (1) Acţionarul este în drept să înstrăineze liber, în condiţiile legii, acţiunile deţinute.
    (2) Societatea este obligată să răscumpere acţiunile plasate de ea în cazul:
    a) împlinirii termenului de răscumpărare stabilit la emiterea acţiunilor;
    b) introducerii în actul de constituire a unor clauze care limitează drepturile acţionarului;

c) încheierii unor tranzacţii de proporţii în modul stabilit de lege;
    [Art.166 al.(2), lit.c) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102] 
   d) reorganizării societăţii dacă răscumpărarea acţiunilor se impune.

e) altor situaţii prevăzute de lege.
[Art.166 al.(2), lit.e) introdusă prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102] 
(3) Acţionarul are dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în cazurile stabilite de lege.
[Art.166 al.(3) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102] 

    (4) Acţionarul nu are dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în cazul cînd s-a adoptat o 
hotărîre de dizolvare a societăţii.
    [Art.166 al.(4) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102] 
  (5) Hotărîrea de răscumpărare a acţiunilor se adoptă de către adunarea generală a acţionarilor 

dacă actul de constituire nu atribuie această funcţie consiliului societăţii.
    (6) Acţiunile se răscumpără la preţul de piaţă dacă legea nu prevede altfel.
   [Art.166 al.(6) modificat prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102] 

Articolul 167. Drepturile suplimentare ale acţionarilor 
                            care deţin 5% din acţiuni
    Acţionarii care deţin 5% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot au dreptul:
    a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor;
    b) să propună candidaţi în consiliul societăţii şi pentru funcţia de cenzor;
    c) să ceară convocarea şedinţei extraordinare a consiliului societăţii;

d) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.
    [Art.167 lit.d) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102] 

Articolul 168. Drepturile suplimentare ale acţionarilor 
                           care deţin 10% din acţiuni
    Acţionarii care deţin 10% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot au dreptul:
    a) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra societăţii;
    b) să ceară determinarea costului plasării acţiunilor din emisiunea suplimentară dacă cererea 
este bazată pe concluzia unui auditor;
    c) să ceară, în numele societăţii, repararea prejudiciului cauzat acesteia de membrii organelor 
ei.

Articolul 169. Conducerea, administrarea şi reprezentarea



                            societăţii pe acţiuni
    Normele cu privire la conducere, administrare şi reprezentare a societăţii pe acţiuni sînt 
stabilite prin lege şi actul de constituire.

Articolul 170. Asigurarea accesului acţionarilor la informaţiile
                            societăţii pe acţiuni
    (1) Societatea pe acţiuni este obligată să publice, cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea 
adunării generale anuale a acţionarilor, în publicaţiile sale bilanţul contabil anual, bilanţul 
profitului şi pierderilor, valoarea contabilă a acţiunilor şi a obligaţiunilor, alte date, conform 
legii.
    (2) Societatea pe acţiuni este obligată să pună la dispoziţia acţionarilor, în condiţiile legii şi ale 
actului de constituire, informaţii despre conducerea, administrarea şi reprezentarea societăţii, 
despre situaţia financiară şi altele, inclusiv actul de constituire, certificatul de înregistrare a 
societăţii şi a acţiunilor, regulamentele societăţii, procesele-verbale ale adunărilor generale, ale 
consiliului, lista membrilor consiliului, a administratorilor, contractele cu registratorul, cu 
auditorul, dările de seamă contabile şi fiscale, rapoartele cenzorului.
    (2) Societatea pe acţiuni este obligată să pună la dispoziţia acţionarilor, în condiţiile legii 
şi ale actului de constituire, informaţii despre conducerea, administrarea şi reprezentarea 
societăţii, despre situaţia financiară şi altele, inclusiv actul de constituire, certificatul de 
înregistrare a societăţii şi a acţiunilor, regulamentele societăţii, procesele-verbale ale 
adunărilor generale, ale consiliului, lista membrilor consiliului, a administratorilor, 
contractele cu auditorul, dările de seamă contabile şi fiscale, rapoartele cenzorului.

[Art.170 al.(2) modificat prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 
30.03.18]
    (3) La cererea acţionarilor, societatea este obligată să elibereze, pe cheltuiala solicitanţilor, 
copii şi extrase de pe documentele indicate la alin.(2).

S e c ţ i u n e a a 3-a
COOPERATIVELE

Articolul 171. Dispoziţii generale cu privire la cooperative
    (1) Cooperativă este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii 
corporative în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune ale membrilor săi, a 
intereselor lor economice şi a altor interese legale.
    (2) Cooperativa nu poate avea mai puţin de 5 membri. Calitatea de membru de cooperativă o 
poate avea persoana fizică de la vîrsta de 16 ani şi persoana juridică.
    (3) Membrul cooperativei suportă riscul ce rezultă din activitatea acesteia în limita 
participaţiunii deţinute în patrimoniul ei, inclusiv partea nevărsată.
    (4) Denumirea cooperativei trebuie să conţină cuvîntul “cooperativă” şi să indice în limba de 
stat scopul principal al activităţii sale.
    (5) Particularităţile şi statutul juridic al diferitelor tipuri de cooperative, precum şi drepturile şi 
obligaţiile membrilor lor se stabilesc de prezentul cod şi de alte legi.

Articolul 172. Statutul cooperativei
    (1) În statutul cooperativei trebuie să se indice:
    a) denumirea;
    b) obiectul de activitate şi scopul;
    c) sediul;
    d) aporturile membrilor în capitalul social, modul şi termenul de vărsare a acestora;
    e) prestaţia în bani sau în alte bunuri la care pot fi obligaţi membrii, precum şi natura şi 
valoarea acestor prestaţii; 
    f) structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de conducere ale 
cooperativei; g) modul de reprezentare;
    h) regulile de convocare a adunării generale a membrilor;
    i) filialele şi reprezentanţele societăţii;
    j) alte date stabilite de lege.
    (2) Nu sînt valabile, decît în cazul includerii în statut, dispoziţiile cu privire la:
    a) aporturile în natură, obiectul acestora şi preţul pentru care sînt acceptate, precum şi 



membrul care le face;
    b) răspunderea individuală a membrilor; 
    c) derogările de la lege privind intrarea în cooperativă, retragerea şi excluderea membrului;
    d) întinderea şi restricţiile dreptului de vot al membrului;
    e) calculul şi destinaţia excedentului activ al exerciţiului financiar şi în cazul lichidării;
    f) cota în a cărei limită unii membri pot participa la capitalul social.
    (3) Statutul poate prevedea şi alte clauze ce nu contravin legii. 
    (4) Statutul se întocmeşte în limba de stat şi se semnează de către toţi membrii fondatori. 

Articolul 173. Înregistrarea cooperativei 
    Înregistrarea de stat a cooperativelor se efectuează în modul stabilit pentru societăţile 
comerciale.

Articolul 174. Capitalul social al cooperativei
    (1) Cooperativa are un capital social variabil. El reprezintă suma tuturor participaţiunilor 
membrilor cooperativei în conformitate cu statutul ei.
    (2) Pînă la înregistrarea cooperativei, membrul este obligat să depună integral participaţiunea 
sa dacă legea sau statutul cooperativei nu prevede altfel.
    (3) Membrii cooperativei sînt obligaţi ca, în termen de 2 luni după aprobarea bilanţului 
contabil anual, să recupereze, prin contribuţii suplimentare, pierderile cooperativei. În cazul 
neîndeplinirii acestei obligaţii, cooperativa poate fi desfiinţată prin hotărîre judecătorească, la 
cererea creditorilor. Membrii cooperativei poartă răspundere subsidiară solidară pentru 
obligaţiile ei în limitele părţii netransmise a contribuţiei suplimentare a fiecărui membru.
    (4) Patrimoniul rămas după lichidarea cooperativei se repartizează între membrii acesteia în 
conformitate cu statutul ei.

Articolul 175. Conducerea cooperativei
    (1) Organul suprem de conducere al cooperativei este adunarea generală a membrilor ei. În 
cooperativa cu peste 50 de membri poate fi creat un consiliu de observatori, care va exercita 
controlul asupra activităţii organelor ei executive. Membrii consiliului de observatori nu au 
dreptul să activeze în numele cooperativei. 
    (2) Organele executive ale cooperativei – consiliul de administraţie şi preşedintele 
cooperativei – exercită administrarea curentă şi se subordonează consiliului de observatori şi 
adunării generale. 
    (3) Preşedinte al cooperativei, membri ai consiliului de observatori şi ai consiliului de 
administraţie pot fi doar membrii cooperativei. Aceeaşi persoană nu poate fi concomitent 
membru al consiliului de observatori şi al consiliului de administraţie sau preşedinte al 
cooperativei.
    (4) Competenţa organelor de conducere ale cooperativei şi modul de emitere a deciziilor se 
stabilesc de lege şi de statutul cooperativei.
    (5) De competenţa exclusivă a adunării generale ţin:
    a) modificarea statutului;
    b) formarea consiliului de observatori şi ridicarea împuternicirilor membrilor lui, atribuirea şi 
ridicarea împuternicirilor organelor executive ale cooperativei, dacă acest drept nu este atribuit 
prin statut consiliului de observatori;
    c) aprobarea dărilor de seamă anuale şi a bilanţului contabil anual, repartizarea pierderilor;
    d) deciderea asupra reorganizării şi lichidării cooperativei.
    (6) Prin legislaţia cu privire la cooperative şi prin statutul cooperativei, competenţei exclusive 
a adunării generale pot fi atribuite şi alte chestiuni. Problemele a căror soluţionare intră în 
competenţa exclusivă a adunării generale sau a consiliului de observatori nu pot fi date în 
competenţa organelor executive ale cooperativei.
     (7) Membrul cooperativei are dreptul la un singur vot în adunarea generală.

Articolul 176. Dobîndirea calităţii de membru
    (1) Cooperativa poate primi oricînd noi membri. 
    (2) Statutul cooperativei poate stabili unele condiţii particulare la admiterea a noi membri.

Articolul 177. Încetarea calităţii de membru al cooperativei 
                           şi restituirea participaţiunii



    (1) Calitatea de membru al cooperativei încetează prin retragere, excludere, deces sau 
lichidare.
    (2) Membrul are dreptul să se retragă din cooperativă pînă la adoptarea deciziei de dizolvare. 
    (3) Membrului care se retrage din cooperativă i se compensează valoarea participaţiunii sau i 
se transmite patrimoniu corespunzător participaţiunii sale. Calculele se efectuează conform 
bilanţului de la data retragerii, iar dacă retragerea are loc pe parcursul exerciţiului financiar, 
restituirea se face conform ultimului bilanţ.
    (4) Membrul cooperativei poate, dacă statutul nu prevede altfel, să înstrăineze oricînd 
participaţiunea sa către un alt membru sau un terţ care urmează să devină membru, retrăgîndu-se 
astfel din cooperativă fără a cere partea sa din patrimoniu.
   (5) Membrul cooperativei poate fi exclus prin hotărîre a adunării generale în cazul neexecutării 
sau al executării neconforme a obligaţiilor atribuite prin statutul cooperativei, precum şi în alte 
cazuri prevăzute de lege sau de statutul cooperativei. Membrul exclus din cooperativă are dreptul 
la restituirea participaţiunii în conformitate cu alin.(3).
   (6) Participaţiunea se transmite prin succesiune dacă statutul cooperativei nu prevede altfel. În 
cazul în care nu pot deveni membri ai cooperativei, succesorilor li se achită valoarea 
participaţiunii.
    (7) Urmărirea participaţiunii pentru datorii personale se permite doar în cazul insuficienţei 
unui alt patrimoniu al membrului cooperativei pentru achitarea lor în modul prevăzut de lege sau 
de statutul cooperativei.

Articolul 178. Reorganizarea şi lichidarea cooperativei
    Cooperativa se reorganizează şi lichidează în modul stabilit pentru societatea comercială.

S e c ţ i u n e a a 4-a
ÎNTREPRINDERILE DE STAT ŞI ÎNTREPRINDERILE 

MUNICIPALE
Articolul 179. Întreprinderile de stat şi întreprinderile

                           municipale
    (1) Întreprinderile de stat se fondează şi se dotează de către Guvern sau de alte organe abilitate 
prin lege.
    (2) Întreprinderile municipale se fondează şi se dotează de către autorităţile administraţiei 
publice locale.
    (3) Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale sînt persoane juridice şi răspund pentru 
obligaţii cu tot patrimoniul lor.
    (4) Statul şi unităţile administrativ-teritoriale nu poartă răspundere pentru obligaţiile 
întreprinderilor de stat şi ale întreprinderilor municipale. Aceste întreprinderi nu poartă 
răspundere pentru obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    (5) Particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderilor de stat şi 
întreprinderilor municipale se reglementează de prezentul cod, de legislaţia cu privire la 
întreprinderile de stat şi la întreprinderile municipale, cu privire la administraţia publică locală, 
de alte acte normative, precum şi de statutele-model ale acestor întreprinderi. 

S e c ţ i u n e a a 5-a
ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE

    Articolul 180. Dispoziţii generale cu privire la organizaţiile
                           necomerciale
    (1) Organizaţie necomercială este persoana juridică al cărei scop este altul decît obţinerea de 
venit.
    (2) Organizaţii necomerciale sînt: 
    a) asociaţia;
    b) fundaţia;
    c) instituţia.

Articolul 181. Asociaţia
    (1) Asociaţie este organizaţia necomercială constituită benevol de persoane fizice şi juridice 
asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii 
publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale.



    (2) Asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă 
organizaţie social-politică, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte forme în 
condiţiile legii.
    (3) În asociaţie, calitatea de membru se consemnează.
    (4) Patrimoniul transmis asociaţiei de către fondatori (asociaţi) este proprietatea ei. Asociaţia 
utilizează acest patrimoniu în scopurile stabilite în statut.
    (5) Membrii nu-şi păstrează drepturile asupra patrimoniului transmis asociaţiei în proprietate, 
nici asupra cotizaţiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu 
răspunde pentru obligaţiile membrilor săi.
    (6) Particularităţile constituirii, ale activităţii, statutul juridic al diferitelor tipuri de asociaţii se 
stabilesc prin lege.

Articolul 182. Fundaţia
    (1) Fundaţie este organizaţia necomercială, fără membri, înfiinţată de una sau mai multe 
persoane fizice şi juridice, dotată cu patrimoniu distinct şi separat de cel al fondatorilor, destinat 
atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire. 
    (2) Fundaţia poate fi constituită şi prin testament.

Articolul 183. Instituţia
    (1) Instituţie este organizaţia necomercială constituită de fondator (fondatori) pentru 
exercitarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţămînt şi altor funcţii cu 
caracter necomercial, finanţată parţial sau integral de acesta (aceştia).
    (2) Patrimoniul se consideră transmis de fondator instituţiei cu drept de proprietate dacă actul 
de constituire nu prevede altfel.
    (3) Pot avea calitate de fondator persoanele fizice şi cele juridice, inclusiv persoanele juridice 
de drept public.
    (4) Fondatorul răspunde pentru obligaţiile instituţiei în măsura în care patrimoniul acesteia nu 
este suficient pentru stingerea lor.
    (5) Instituţia poate fi publică sau privată.

Articolul 184. Instituţia publică
    (1) Instituţia publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi este finanţată, 
integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă.
    (2) Instituţia publică nu are dreptul să instituie alte persoane juridice, cu excepţia uniunilor de 
persoane juridice şi a instituţiilor create de către instituţiile de învăţămînt superior de stat cu 
autonomie universitară cu acordul fondatorului.

[Art.184 al.(2) în redacţia LP155 din 28.06.13, MO173-176/09.08.13 art.582] 
Articolul 185. Instituţia privată

    (1) Instituţia privată se constituie în baza hotărîrii persoanei fizice sau juridice de drept privat, 
care o dotează potrivit scopului preconizat.
    (2) Hotărîrea de constituire a instituţiei private se autentifică notarial.

Articolul 186. Statutul organizaţiei necomerciale
    (1) Organizaţia necomercială acţionează în bază de statut dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Statutul trebuie să fie semnat de toţi fondatorii dacă legea nu prevede altfel.
    (3) În statutul organizaţiei necomerciale trebuie să se indice:
    a) denumirea;
    b) scopul şi obiectul de activitate;
    c) sediul;
    d) numele, domiciliul, data naşterii, cetăţenia şi alte date din actele de identitate ale 
fondatorilor;
    e) condiţiile şi modul de admitere în organizaţia necomercială, modul de retragere şi de 
excludere a membrilor (pentru asociaţii);
    f) modul de formare a patrimoniului, contribuţiile fondatorilor şi cotizaţiile periodice ale 
membrilor;
    g) modul de desemnare şi de revocare a membrilor organelor;
    h) modul de constituire şi de lichidare a filialelor;
    i) modul şi condiţiile de reorganizare;



    j) modul de lichidare a organizaţiei;
    k) alte date stabilite de lege pentru tipul respectiv de organizaţie necomercială.
    (4) Statutul poate prevedea şi alte clauze care nu contravin legii. 

Articolul 187. Genurile de activitate ale organizaţiilor 
                            necomerciale
    (1) Organizaţiile necomerciale sînt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de 
lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.
    (2) Activitatea care, conform legii, este supusă licenţierii va fi practicată de organizaţiile 
necomerciale doar după obţinerea licenţei.

 Articolul 188. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale
    (1) Organizaţia necomercială este în drept să desfăşoare activitatea economică ce rezultă 
nemijlocit din scopul prevăzut în statut.
   (2) Pentru practicarea activităţii economice care nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în 
statut, organizaţiile necomerciale pot fonda societăţi comerciale şi cooperative.
    (3) Dreptul unor anumite categorii de organizaţii necomerciale de a fonda societăţi comerciale 
şi cooperative poate fi limitat prin lege.

Articolul 189. Conducerea, administrarea şi reprezentarea
                            organizaţiei necomerciale
    Normele de conducere, administrare şi reprezentare a organizaţiei necomerciale sînt stabilite 
prin lege şi statutul ei.

Articolul 190. Conflictul de interese
    (1) Organizaţia necomercială trebuie să evite, în activitatea sa, conflictele de interese, iar în 
cazul apariţiei, le va soluţiona în conformitate cu art.191.
    (2) Se consideră că există conflict de interese în cazul încheierii unui act juridic referitor la 
patrimoniul organizaţiei necomerciale între aceasta şi persoana interesată. 
    (3) În sensul prezentului articol, sînt consideraţi persoane interesate: conducătorul organizaţiei, 
membrii organelor ei de conducere şi control, angajaţii, precum şi orice altă persoană care, 
datorită relaţiilor specifice cu organizaţia necomercială, poate condiţiona luarea de decizii 
privind încheierea de acte juridice în numele organizaţiei cu sine sau cu persoane cu care se află 
în raporturi de rudenie de pînă la gradul trei inclusiv, în relaţii de muncă, sau cu persoane al căror 
creditor este.

Articolul 191. Soluţionarea conflictului de interese
    (1) Actele juridice cu conflict de interese trebuie să fie aprobate în prealabil de organul suprem 
al organizaţiei necomerciale dacă prin statut nu s-a stabilit competenţa unui alt organ colegial.
    (2) Persoana interesată este obligată să repare prejudiciul adus organizaţiei necomerciale prin 
încheierea unui act juridic cu conflict de interese dacă acesta nu a fost aprobat de organul 
competent.
    (3) Pe lîngă reparaţia prejudiciului, persoana interesată trebuie să restituie organizaţiei 
necomerciale tot venitul obţinut ca urmare a încheierii actului juridic cu conflict de interese. 
Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea mai multor persoane interesate, ele vor purta 
răspundere solidară faţă de organizaţia necomercială.

Capitolul III
PARTICIPAREA REPUBLICII MOLDOVA  ŞI A 

UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE 
LA RAPORTURILE REGLEMENTATE DE 

LEGISLAŢIA CIVILĂ
    Articolul 192.Republica Moldova şi unităţile ei administrativ-
                          teritoriale ca subiecte de drept civil
    (1) Republica Moldova şi unităţile ei administrativ-teritoriale participă la raporturile 
reglementate de legislaţia civilă pe principiul egalităţii participanţilor la aceste raporturi – 
persoane fizice şi juridice.
    (2) Subiectelor menţionate la alin.(1) se aplică normele care reglementează participarea 
persoanelor juridice la raporturile reglementate de legislaţia civilă dacă din lege sau din 
specificul acestor subiecte nu reiese altfel.



Articolul 193. Modalitatea de participare a Republicii
                           Moldova şi a unităţilor ei administrativ-
                           teritoriale la raporturile reglementate de
                           legislaţia civilă
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale pot să dobîndească şi să exercite drepturi şi 
obligaţii patrimoniale şi personale nepatrimoniale în numele Republicii Moldova, precum şi să o 
reprezinte în instanţă de judecată, în limitele competenţei.
   (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot să dobîndească şi să exercite drepturi şi 
obligaţii patrimoniale şi personale nepatrimoniale în numele unităţilor administrativ-teritoriale în 
limitele competenţei.
    (3) În cazul şi în modul prevăzut de lege, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova, de 
hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi de actele autorităţilor administraţiei publice locale, în 
numele lor pot acţiona, prin autorizare specială, persoane fizice şi juridice. Regulile mandatului 
se aplică în măsura în care nu contravin esenţei raportului juridic sau nu este stipulat expres 
altfel. 

 Articolul 194. Răspunderea civilă a Republicii Moldova şi a
                           unităţilor ei administrativ-teritoriale
    (1) Republica Moldova şi unităţile ei administrativ-teritoriale răspund pentru obligaţii cu toate 
bunurile ce le aparţin cu drept de proprietate privată.
    (2) Republica Moldova nu poartă răspundere pentru obligaţiile unităţilor administrativ-
teritoriale. 
    (3) Unităţile administrativ-teritoriale nu poartă răspundere pentru obligaţiile Republicii 
Moldova.
    (4) Dispoziţiile alin.(2) şi (3) nu se răsfrîng asupra cazurilor în care Republica Moldova a 
acordat garanţii pentru obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale sau acestea au acordat 
garanţii pentru obligaţiile Republicii Moldova.
    (5) Particularităţile răspunderii civile a Republicii Moldova şi a unităţilor administrativ-
teritoriale în raporturi cu persoane fizice şi juridice străine sau cu alte state sînt stabilite prin lege. 

T i t l u l III
ACTUL JURIDIC ŞI REPREZENTAREA

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE 

LA ACTUL JURIDIC
Articolul 195. Noţiunea actului juridic

    Act juridic civil este manifestarea de către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate spre 
naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile.

Articolul 196. Actul juridic unilateral, bilateral şi multilateral
    (1) Actul juridic unilateral este manifestarea de voinţă a unei singure părţi. Actul juridic 
unilateral poate da naştere la obligaţii pentru terţi numai în cazurile prevăzute de lege. 
    (2) Actului juridic unilateral se aplică în modul corespunzător dispoziţiile privind obligaţiile şi 
contractele dacă aceasta nu contravine legii sau caracterului unilateral al actului juridic.
    (3) Actul juridic bilateral este manifestarea de voinţă concordantă a două părţi.
    (4) Actul juridic multilateral este manifestarea de voinţă a trei sau a mai multe părţi.

Articolul 197. Actul juridic cu titlu gratuit şi actul juridic
                           cu titlu oneros
    (1) Act juridic cu titlu gratuit este actul prin care se procură unei părţi un folos patrimonial 
fără a se urmări obţinerea în schimb a unui alt folos patrimonial.
    (2) Act juridic cu titlu oneros este actul prin care se procură unei părţi un folos patrimonial 
pentru obţinerea în schimb a unui alt folos patrimonial.

Articolul 198. Actele juridice de conservare, de administrare 
                            şi de dispoziţie
    (1) Act juridic de conservare este actul prin care se urmăreşte preîntîmpinarea pierderii unui 
drept subiectiv civil.
    (2) Act juridic de administrare este actul prin care se urmăreşte o obişnuită punere în valoare a 



unui bun sau patrimoniu.
    (3) Act juridic de dispoziţie este actul care are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui drept 
sau grevarea cu sarcini reale a unui bun.

Capitolul II
CONDIŢIILE DE VALABILITATE 

ALE ACTULUI JURIDIC
    Articolul 199. Consimţămîntul
    (1) Consimţămînt este manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei de a încheia un act 
juridic. 
    (2) Consimţămîntul este valabil dacă provine de la o persoană cu discernămînt, este exprimat 
cu intenţia de a produce efecte juridice şi nu este viciat.
    Articolul 200. Momentul de producere a efectelor
                            consimţămîntului 
    (1) Manifestarea de voinţă care trebuie recepţionată de cealaltă parte produce efecte în 
momentul în care parvine acesteia, indiferent de faptul dacă a luat sau nu cunoştinţă de 
conţinutul ei. 
    (2) Manifestarea de voinţă nu produce efecte în cazul în care celeilalte părţi i-a parvenit 
anterior sau îi parvine în acelaşi timp o declaraţie de retractare.
   (3) Valabilitatea manifestării de voinţă nu este afectată de decesul persoanei care şi-a exprimat 
voinţa, sau de lipsirea ei de capacitate de exerciţiu, dacă aceste evenimente au avut loc după 
exprimarea voinţei. 

Articolul 201. Imposibilitatea determinării esenţei 
                           consimţămîntului
    Actul juridic se consideră neîncheiat în cazul în care esenţa consimţămîntului nu poate fi 
determinată cu certitudine nici din exprimarea exteriorizată şi nici din alte circumstanţe ale 
încheierii sale.

Articolul 202. Acordul terţului la încheierea şi executarea
                           actului juridic
    (1) Dacă efectul unui act juridic care trebuie îndeplinit faţă de altcineva depinde de acordul 
unui terţ, acordul sau dezacordul poate fi exprimat atît faţă de o parte, cît şi de cealaltă.
    (2) Acordul nu necesită formele stabilite pentru actul juridic.

Articolul 203. Acordul prealabil pentru încheierea actului
                            juridic
    Acordul prealabil este revocabil pînă la încheierea actului juridic în măsura în care nu reiese 
altfel din raportul juridic în a cărui bază a fost dat acordul prealabil. Revocarea poate fi 
exprimată atît faţă de o parte, cît şi de cealaltă.

Articolul 204. Acordul ulterior pentru încheierea actului 
                           juridic
    (1) Acordul ulterior (confirmarea), în lipsa unor dispoziţii contrare, are efect retroactiv din 
momentul încheierii actului juridic.
    (2) Prin retroactivitate nu se desfiinţează actele de dispoziţie pe care cel care a dat confirmarea 
le-a făcut anterior confirmării sau care au avut loc în cursul executării silite, al îndeplinirii 
măsurii sechestrului ori au fost luate de administratorul insolvabilităţii.

Articolul 205. Efectele actului de dispoziţie al celui 
                            neîndreptăţit
    (1) Un act de dispoziţie încheiat cu privire la un lucru de o persoană neîndreptăţită produce 
efecte dacă este încheiat cu încuviinţarea celui îndreptăţit.
    (2) Actul de dispoziţie al celui neîndreptăţit produce efecte dacă cel îndreptăţit îl confirmă sau 
dacă cel care încheie actul dobîndeşte ulterior bunul sau îl moşteneşte de la cel îndreptăţit şi 
răspunde nelimitat pentru obligaţiile succesorale. În cazul dobîndirii sau moştenirii, dacă au fost 
încheiate succesiv mai multe acte de dispoziţie incompatibile între ele, produce efecte doar actul 
care a fost încheiat primul.

Articolul 206. Obiectul actului juridic
    (1) Obiect al actului juridic este obligaţia persoanei care a încheiat actul juridic. 



    (2) Obiectul actului juridic trebuie să fie licit, să se afle în circuit civil şi să fie determinat sau 
determinabil cel puţin în specia sa.
    (3) Pot constitui obiect al actului juridic şi bunurile viitoare.

Articolul 207. Cauza actului juridic
    (1) Actul juridic civil încheiat fără cauză ori fondat pe o cauză falsă sau ilicită nu poate avea 
nici un efect.
    (2) Cauza actului juridic se prezumă pînă la proba contrară. 
    (3) Este ilicită cauza care contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri. 
    Articolul 208. Forma actului juridic
    (1) Actul juridic poate fi încheiat verbal, în scris sau în formă autentică. 
    (2) Forma este o condiţie de valabilitate a actului juridic numai în cazurile expres prevăzute de 
lege.
    (3) Actul juridic care poate fi încheiat verbal se consideră încheiat şi în cazul în care 
comportamentul persoanei arată vădit voinţa de a-l încheia. 
    (4) Tăcerea se consideră exprimare a voinţei de a încheia actul juridic în cazurile prevăzute de 
lege sau de acordul părţilor. 
    (5) Orice modificare adusă unui act juridic trebuie să îmbrace forma stabilită pentru acel act.
    (6) Promisiunea de a încheia un act juridic nu trebuie să îmbrace forma cerută pentru acel act.
    Articolul 209. Forma verbală a actului juridic
    (1) Actul juridic pentru care legea sau acordul părţilor nu stabileşte formă scrisă sau autentică 
poate fi încheiat verbal.
    (2) Actul juridic care se execută chiar la încheierea lui poate fi încheiat verbal. Excepţie fac 
actele juridice pentru care se cere formă autentică sau actele juridice pentru care forma scrisă 
este cerută pentru valabilitate. 
    Articolul 210. Forma scrisă a actului juridic
    (1) Trebuie să fie încheiate în scris actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele 
juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului actului juridic 
depăşeşte 1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului.
    (2) În cazul în care, conform legii sau învoielii între părţi, actul juridic trebuie încheiat în scris, 
el poate fi încheiat atît prin întocmirea unui singur înscris, semnat de părţi, cît şi printr-un schimb 
de scrisori, telegrame, telefonograme, altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat.
    (3) Utilizarea mijloacelor tehnice la semnarea actului juridic este permisă în cazul şi în modul 
stabilit de lege ori prin acordul părţilor.
    (4) Dacă, din cauza unei deficienţe fizice, boli sau din alte cauze, persoana nu poate semna cu 
propria mînă actul juridic, atunci, în baza împuternicirii date de ea, actul juridic poate fi semnat 
de o altă persoană. Semnătura terţului trebuie să fie certificată de notar sau de o altă persoană 
împuternicită prin lege, arătîndu-se cauza în a cărei virtute cel care a încheiat actul juridic nu a 
putut semna cu propria mînă.

Articolul 211. Efectele nerespectării formei scrise a 
                            actului juridic
    (1) Nerespectarea formei scrise a actului juridic face să decadă părţile din dreptul de a cere, în 
caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.
    (2) Nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai în cazul în care 
acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul părţilor.

Articolul 212. Forma autentică a actului juridic
    Forma autentică a actului juridic este obligatorie:
    a) dacă actul juridic are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile, cu excepţia cazurilor 
prevăzute expres de lege;
    b) în cazurile prevăzute prin acordul părţilor, chiar dacă legea nu cere formă autentică;
    c) în alte cazuri stabilite de lege.

[Art.212 în redacţia LP116 din 23.05.13, MO146-151/12.07.13 art.456]
    Articolul 213. Efectele nerespectării formei autentice 
    (1) Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic.
    (2) Dacă una dintre părţi a executat total sau parţial actul juridic pentru care se cere formă 



autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială, instanţa de judecată 
are dreptul, la cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, să îl declare valabil 
dacă el nu conţine elemente care contravin legii. În cazul acesta, nu se cere autentificarea 
notarială ulterioară a actului juridic.
    (3) Partea care s-a eschivat neîntemeiat de la autentificarea notarială a actului juridic este 
obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat prin întîrzierea autentificării.

Articolul 214. Înregistrarea actului juridic
    (1) Actul juridic ce are ca obiect bunuri imobile urmează să fie înregistrat în modul stabilit 
prin lege.
    (2) Poate fi stabilită prin lege condiţia înregistrării unor alte acte juridice.

Articolul 215. Efectele eschivării de la înregistrarea 
                           actului juridic
    (1) Dacă actul juridic ce urma să fie înregistrat este încheiat în forma cerută de lege, însă 
partea obligată se eschivează de la înregistrarea acestuia sau dacă a expirat termenul stabilit de 
lege pentru înregistrare, instanţa de judecată, la cererea părţii interesate, este în drept să dispună 
prin hotărîre înregistrarea actului juridic. În cazul acesta, actul juridic se înregistrează în baza 
hotărîrii instanţei de judecată.
    (2) Partea care s-a eschivat neîntemeiat de la înregistrarea actului juridic este obligată să 
repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat prin întîrzierea înregistrării actului juridic. 

Capitolul III 
NULITATEA ACTULUI JURIDIC

    Articolul 216. Actele juridice nule şi anulabile 
    (1) Actul juridic este nul în temeiurile prevăzute de prezentul cod (nulitate absolută).
    (2) Actul juridic poate fi declarat nul, în temeiurile prevăzute de prezentul cod, de către 
instanţa de judecată sau prin acordul părţilor (nulitate relativă).
    Articolul 217. Nulitatea absolută a actului juridic
    (1) Nulitatea absolută a actului juridic poate fi invocată de orice persoană care are un interes 
născut şi actual. Instanţa de judecată o invocă din oficiu.
    (2) Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată prin confirmarea de către părţi a actului lovit de 
nulitate. 
    (3) Acţiunea în constatare a nulităţii absolute este imprescriptibilă.
    Articolul 218. Nulitatea relativă a actului juridic
    (1) Nulitatea relativă a actului juridic poate fi invocată doar de persoana în al cărei interes este 
stabilită sau de succesorii ei, de reprezentantul legal sau de creditorii chirografari ai părţii 
ocrotite pe calea acţiunii oblice. Instanţa de judecată nu poate să o invoce din oficiu.
    (2) Nulitatea relativă poate fi acoperită prin voinţa expresă sau tacită a persoanei în al cărei 
interes este stabilită nulitatea. Voinţa de a confirma actul juridic lovit de nulitate trebuie să fie 
certă şi evidentă.
    (3) Pentru confirmarea actului juridic lovit de nulitate relativă, voinţa nu trebuie să fie 
exprimată în forma cerută pentru încheierea actului juridic respectiv.
    (4) Dacă fiecare parte poate invoca nulitatea actului juridic sau dacă mai multe persoane pot 
cere declararea nulităţii, confirmarea actului juridic de către o persoană nu le împiedică pe 
celelalte să invoce nulitatea.
    Articolul 219. Efectele nulităţii actului juridic
    (1) Actul juridic nul încetează cu efect retroactiv din momentul încheierii. Dacă din conţinutul 
său rezultă că poate înceta numai pentru viitor, actul juridic nu va produce efecte pentru viitor.
    (2) Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic nul, iar în cazul 
imposibilităţii de restituire, este obligată să plătească contravaloarea prestaţiei.
    (3) Partea şi terţii de bună-credinţă au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul 
juridic nul.
    Articolul 220. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, 
                           ordinii publice sau bunelor moravuri 
    (1) Actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sînt nule dacă legea nu 
prevede altfel.



    (2) Actul juridic sau clauza care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sînt nule.
    (3) Nulitatea clauzei nu atrage nulitatea întregului act juridic dacă se poate presupune că acesta 
ar fi fost încheiat şi în lipsa clauzei declarate nulă.

Articolul 221. Nulitatea actului juridic fictiv sau simulat
    (1) Actul juridic încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice (actul juridic fictiv) este nul.
    (2) Actul juridic încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic (actul juridic simulat) este 
nul. Referitor la actul juridic avut în vedere de părţi se aplică regulile respective.
    (3) În cazul trecerii bunului dobîndit în baza unui act juridic fictiv la un terţ de bună-credinţă, 
se consideră că trecerea a avut loc în baza unui temei juridic valabil. 

Articolul 222. Nulitatea actului juridic încheiat 
                             de o persoană în privinţa căreia 
                             este instituită o măsură de ocrotire 
                             judiciară 
    (1) Actul juridic încheiat de o persoană în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire 
judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) poate fi declarat nul de instanţa de judecată dacă, 
conform legii sau hotărîrii judecătoreşti, actul juridic putea fi încheiat valabil în numele 
persoanei doar prin intermediul ocrotitorului provizoriu, curatorului sau tutorelui său. 
    (2) Persoana cu capacitate deplină de exerciţiu este obligată să repare prejudiciul cauzat 
celeilalte părţi prin încheierea actului juridic declarat nul dacă se demonstrează că a ştiut sau 
trebuia să ştie că în privința celeilalte părți este instituită o măsură de ocrotire judiciară.
    [Art.222 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 223. Nulitatea actului juridic încheiat 
                           de un minor care nu a împlinit vîrsta 
                           de 14 ani 
    (1) Actele juridice încheiate de un minor care nu a împlinit vîrsta de 7 ani sînt nule. 
    (2) Actele juridice încheiate de un minor în vîrstă de la 7 la 14 ani, cu excepţia celor prevăzute 
la art. 22 alin. (2), sînt nule. 
    (3) Persoana cu capacitate deplină de exerciţiu este obligată să repare prejudiciul cauzat 
minorului dacă nu demonstrează că nu a ştiut şi nu trebuia să ştie că cealaltă parte nu are 
capacitate deplină de exerciţiu în vederea încheierii actului juridic.   
    [Art.223 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 224. Nulitatea actului juridic încheiat 
                           de o persoană fără discernămînt 
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, actul juridic încheiat de o persoană într-un moment în care nu 
putea să conştientizeze pe deplin acţiunile sale ori să îşi exprime voinţa poate fi declarat nul de 
instanţa de judecată. 
    (2) Actul juridic nu este anulabil în temeiul dispoziţiilor alin. (1) dacă:
    a) face parte din categoria actelor juridice prevăzute la art. 22 alin. (2); 
    b) a fost încheiat în numele persoanei de către reprezentantul său împuternicit;
    c) a fost încheiat de către persoana ocrotită cu încuviinţarea ocrotitorului provizoriu, 
curatorului sau tutorelui ori a mandatarului împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor sau, 
după caz, cu autorizarea consiliului de familie ori a instanţei de judecată în cazul în care, 
conform legii sau hotărîrii judecătoreşti, actul juridic putea fi încheiat valabil doar cu 
încuviinţarea sau autorizarea respectivă.  
    (3) Moştenitorul poate cere anularea actelor juridice în temeiul dispoziţiilor alin. (1) doar în 
următoarele cazuri:
    a) dacă dovada diminuării sau lipsei discernămîntului rezultă din însuşi cuprinsul actului 
juridic;
    b) dacă, înainte de încheierea actului juridic, a fost depusă cerere de instituire a ocrotirii 
provizorii, curatelei sau tutelei ori a început să producă efecte un mandat de ocrotire în viitor în 
numele persoanei ocrotite.
    (4) În cazul în care moştenitorul, în temeiul dispoziţiilor alin. (1), cere anularea donaţiei sau 
testamentului, dispoziţiile alin. (3) nu se aplică.  
    (5) Termenul de prescripţie extinctivă în cazul acţiunii în anulare înaintate de moştenitor curge 



din momentul deschiderii moştenirii, cu excepţia cazului cînd acesta a cunoscut sau trebuia să 
cunoască despre încheierea actului juridic înainte de acea dată. 

[Art.224 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 225. Menținerea actelor juridice încheiate 

                           de persoanele fără capacitate deplină 
                           de exerciţiu sau fără discernămînt 
    (1) Instanţa de judecată poate menţine actele juridice anulabile în temeiul art. 222 sau art. 224 
dacă pîrîtul oferă o reducere corespunzătoare a creanţei sale sau o despăgubire a prejudiciului 
suferit de persoana protejată prin anulare. 
    (2) La aplicarea dispoziţiilor alin. (1), instanţa de judecată va lua în considerare dacă actul 
juridic era util sau prejudiciabil pentru persoana protejată prin anulare, componenţa și valoarea 
patrimoniului acesteia, precum şi buna sau reaua-credinţă a celeilalte părţi la actul juridic.
    [Art.225 în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Articolul 226. Nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea
                            limitei împuternicirilor
    În cazul în care atribuţiile persoanei privind încheierea actului juridic sînt limitate prin 
contract, iar împuternicirile organului persoanei juridice – prin actul de constituire, în comparaţie 
cu cele stipulate prin mandat, lege sau cu cele deduse din circumstanţele în care se încheie actul 
juridic, acesta, încheiat fără respectarea limitelor impuse, poate fi declarat nul numai în cazul în 
care se demonstrează că cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie despre limitări.

Articolul 227. Nulitatea actului juridic afectat de eroare
    (1) Actul juridic încheiat în baza unei erori considerabile poate fi declarat nul de instanţa de 
judecată.
    (2) Eroarea este considerabilă dacă la încheiere a existat o falsă reprezentare referitor la:
    a) natura actului juridic;
    b) calităţile substanţiale ale obiectului actului juridic;
    c) părţile actului juridic (partenerul sau beneficiarul), în cazul în care identitatea acestora este 
motivul determinant al încheierii actului juridic.
    (3) Eroarea asupra motivului este considerabilă doar în cazul în care motivul este inclus în 
obiectul actului juridic.
    (4) Eroarea imputabilă celui al cărui consimţămînt este viciat nu poate servi temei pentru 
anularea actului juridic.
    (5) Persoana în al cărei interes a fost declarată nulitatea este obligată să repare celeilalte părţi 
prejudiciul cauzat, dar nu mai mult decît beneficiul pe care aceasta l-ar fi obţinut dacă actul 
juridic nu ar fi fost declarat nul. Prejudiciul nu se repară în cazul în care se demonstrează că cel 
îndreptăţit la despăgubire ştia sau trebuia să ştie despre eroare.
    (6) Actul juridic încheiat sub influenţa erorii nu poate fi contestat dacă cealaltă parte este de 
acord să-l execute în conformitate cu dorinţa părţii care intenţionează să conteste actul.

Articolul 228. Nulitatea actului juridic încheiat prin dol
    (1) Actul juridic a cărui încheiere a fost determinată de comportamentul dolosiv sau viclean al 
uneia din părţi poate fi declarat nul de instanţa de judecată chiar şi în cazul în care autorul dolului 
estima că actul juridic este avantajos pentru cealaltă parte.
    (2) Dacă una dintre părţi trece sub tăcere anumite împrejurări la a căror dezvăluire cealaltă 
parte nu ar mai fi încheiat actul juridic, anularea actului juridic poate fi cerută numai în cazul în 
care, în baza principiului bunei-credinţe, se putea aştepta ca cealaltă parte să dezvăluie aceste 
împrejurări. 
    (3) În cazul în care dolul este comis de un terţ, actul juridic poate fi anulat numai dacă se 
demonstrează că cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie despre dol.

Articolul 229. Nulitatea actului juridic încheiat prin violenţă
    (1) Actul juridic încheiat în urma constrîngerii prin violenţă fizică sau psihică poate fi declarat 
nul de instanţa de judecată chiar şi în cazurile cînd violenţa a fost exercitată de un terţ.
    (2) Violenţa este temei de anulare a actului juridic numai în cazul în care se demonstrează că 
este de natură să determine o persoană să creadă că ea, soţul, o rudă sau o altă persoană apropiată 
ori patrimoniul lor sînt expuşi unui pericol iminent.



    (3) În sensul prezentului articol, nu există violenţă atunci cînd autorul ei nu a utilizat vreun 
mijloc ilicit.
    Articolul 230. Nulitatea actului juridic încheiat prin leziune
    (1) Actul juridic pe care o persoană l-a încheiat din cauza unui concurs de împrejurări grele de 
care a profitat cealaltă parte, în condiţii extrem de nefavorabile, poate fi declarat nul de instanţa 
de judecată.
    (2) Instanţa de judecată poate menţine actul juridic dacă pîrîtul oferă o reducere a creanţei sale 
sau o despăgubire pecuniară echitabilă.
    Articolul 231. Nulitatea actului juridic încheiat în urma
                            înţelegerii dolosive dintre reprezentantul unei
                            părţi şi cealaltă parte
    (1) Actul juridic încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre reprezentantul unei părţi şi 
cealaltă parte poate fi declarat nul de instanţa de judecată.
    (2) Cererea de anulare, în cazul prevăzut la alin.(1), poate fi depusă în termen de un an de la 
data la care cel interesat a aflat sau trebuia să afle despre încheierea actului juridic. 

Articolul 232. Nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea
                            interdicţiei de a dispune de un bun
    Actul juridic prin care s-a dispus de un bun referitor la care, prin lege sau de instanţa de 
judecată, sau de un alt organ abilitat, este instituită, în favoarea unor persoane, o interdicţie cu 
privire la dispoziţie poate fi declarat nul de instanţa de judecată la cererea persoanelor în 
favoarea cărora este instituită interdicţia.

Articolul 233. Termenul înaintării acţiunii privind anularea
                            actului juridic
    (1) Persoana îndreptăţită are dreptul să ceară anularea actului juridic pentru temeiurile 
stipulate la art.227, 228 şi 230 în termen de 6 luni de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre 
temeiul anulării. 
    (2) În temeiul stipulat la art.229, cererea de anulare poate fi depusă în termen de 6 luni de la 
data cînd a încetat violenţa.

Capitolul IV 
ACTELE JURIDICE ÎNCHEIATE 

SUB CONDIŢIE
Articolul 234. Actul juridic încheiat sub condiţie

    Actul juridic se consideră încheiat sub condiţie cînd apariţia şi încetarea drepturilor subiective 
civile şi a obligaţiilor corelative depind de un eveniment viitor şi nesigur ca realizare.

Articolul 235. Condiţia nulă
    (1) Este nulă condiţia care contravine legii, ordinii publice şi bunelor moravuri sau condiţia a 
cărei îndeplinire este imposibilă. Actul juridic încheiat sub astfel de condiţie este nul în 
întregime.
    (2) Condiţia a cărei survenire sau nesurvenire depinde de voinţa părţilor actului juridic este 
nulă. Actul juridic încheiat sub o astfel de condiţie este nul.

Articolul 236. Condiţia pozitivă
    (1) Dacă actul juridic este încheiat sub condiţia survenirii unui eveniment oarecare într-un 
termen determinat, condiţia se consideră nerealizată dacă acest termen a expirat şi evenimentul 
nu a survenit.
    (2) Dacă termenul nu este determinat, condiţia poate fi îndeplinită oricînd. Condiţia poate fi 
recunoscută nerealizată atunci cînd este evident că survenirea ulterioară a evenimentului este 
imposibilă.

Articolul 237. Condiţia negativă
    (1) În cazul în care actul juridic este încheiat sub condiţia nesurvenirii unui eveniment anumit 
într-un termen determinat, condiţia se consideră realizată chiar şi pînă la expirarea acestui termen 
dacă este evident că survenirea ulterioară a evenimentului este imposibilă.
    (2) Dacă termenul nu este determinat, condiţia se consideră realizată doar atunci cînd va fi 
evident că evenimentul nu va surveni.
    Articolul 238. Inadmisibilitatea influenţei asupra realizării



                           condiţiei
    (1) Persoana care a încheiat un act juridic sub condiţie determinată nu are dreptul, pînă la 
realizarea condiţiei, să efectueze acţiuni capabile să împiedice executarea obligaţiilor sale.
    (2) Dacă condiţia se realizează, iar persoana a întreprins deja acţiunile menţionate la alin.(1), 
ea este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat astfel.

Articolul 239. Actul juridic încheiat sub condiţie suspensivă
    Actul juridic se consideră încheiat sub condiţie suspensivă dacă apariţia drepturilor subiective 
civile şi a obligaţiilor corelative prevăzute de el depinde de un eveniment viitor şi incert sau de 
un eveniment survenit, însă deocamdată necunoscut părţilor.

Articolul 240. Actul juridic încheiat sub condiţie rezolutorie
    Actul juridic se consideră încheiat sub condiţie rezolutorie dacă realizarea condiţiei atrage 
desfiinţarea actului juridic şi restabilirea situaţiei existente pînă la încheierea lui.

Articolul 241. Buna-credinţă la survenirea condiţiei
    (1) Dacă survenirea condiţiei a fost reţinută cu rea-credinţă de partea pentru care survenirea 
condiţiei este dezavantajoasă, condiţia se consideră survenită.
    (2) Dacă la survenirea condiţiei a contribuit cu rea-credinţă partea pentru care survenirea 
condiţiei este avantajoasă, condiţia nu se consideră survenită.

Capitolul V 
REPREZENTAREA ŞI PROCURA

    Articolul 242. Reprezentarea
    (1) Un act juridic poate fi încheiat personal sau prin reprezentant. Împuternicirile 
reprezentantului rezultă din lege, din act juridic sau din împrejurările în care acţionează.
    (2) Actul juridic încheiat de o persoană (reprezentant) în numele unei alte persoane 
(reprezentat) în limitele împuternicirilor dă naştere, modifică sau stinge drepturile şi obligaţiile 
civile ale reprezentatului. 
    (3) Dacă actul juridic este încheiat în numele unei alte persoane, părţii cu care a contractat 
reprezentantul nu i se poate opune o lipsă a împuternicirilor dacă reprezentatul a creat astfel de 
împrejurări în virtutea cărora această parte presupunea cu bună-credinţă existenţa unor asemenea 
împuterniciri. 
    (4) Dacă la încheierea unui act juridic reprezentantul nu prezintă împuternicirile sale, actul 
produce efecte nemijlocit pentru persoana reprezentată doar în cazul în care cealaltă parte 
trebuia, pornind de la împrejurările în care s-a încheiat actul, să presupună existenţa 
reprezentării. Aceeaşi regulă se aplică şi atunci cînd pentru cealaltă parte persoana 
contractantului nu are importanţă.
    (5) Este interzisă încheierea prin reprezentant a actului juridic care, după natura lui, urmează a 
fi încheiat nemijlocit de persoana contractantă sau a cărui încheiere prin reprezentant este 
interzisă expres de lege. 
    Articolul 243. Reprezentantul limitat în capacitatea de exerciţiu
    Actul juridic încheiat de reprezentant este valabil şi în cazul în care reprezentantul este limitat 
în capacitatea de exerciţiu.
    Articolul 244. Substituirea reprezentantului
    (1) Reprezentantul trebuie să încheie personal actele juridice pentru care este împuternicit. El 
poate să transmită împuternicirile unui terţ numai în cazul în care este împuternicit de reprezentat 
sau în cazul în care aceasta o cer interesele reprezentatului.
    (2) Reprezentantul care a transmis unui terţ împuternicirile este obligat să aducă faptul cît mai 
curînd la cunoştinţa reprezentatului, precum şi informaţia necesară despre substituitor. În cazul în 
care nu îndeplineşte această obligaţie, reprezentantul poartă răspundere pentru acţiunile 
substituitorului ca pentru acţiuni proprii.
    Articolul 245. Viciile de consimţămînt, obligaţia cunoaşterii
    (1) La declararea nulităţii pentru viciu de consimţămînt a actului juridic încheiat de 
reprezentant, se are în vedere doar consimţămîntul acestuia.
    (2) Dacă reprezentantul împuternicit prin procură a acţionat în conformitate cu anumite 
indicaţii ale reprezentatului, ultimul nu are dreptul să invoce necunoaşterea de către reprezentant 
a unor circumstanţe pe care reprezentatul le cunoştea sau trebuia să le cunoască.



Articolul 246. Împuterniciri de reprezentare
    (1) Acordarea împuternicirilor se efectuează prin exprimarea voinţei faţă de persoana care se 
împuterniceşte sau faţă de terţ în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea.
    (2) Declaraţia de acordare a împuternicirilor nu trebuie efectuată în forma cerută pentru actul 
juridic care urmează să fie încheiat în baza împuternicirilor. Această dispoziţie nu se aplică dacă 
astfel rolul protector al cerinţelor de formă este anihilat.

Articolul 247. Durata împuternicirilor
    (1) Dacă sînt acordate printr-o declaraţie adresată unui terţ, împuternicirile rămîn valabile 
pentru acesta pînă la anularea lor de către persoana care le-a acordat.
    (2) În cazul în care o persoană, prin comunicare specială adresată unui terţ sau prin 
comunicare publică, a anunţat că împuterniceşte o altă persoană cu dreptul de a o reprezenta, 
ultima are dreptul de reprezentare în primul caz faţă de terţul indicat, iar în al doilea caz faţă de 
orice altă persoană. Împuternicirile de reprezentare se păstrează pînă la anulare în ordinea în care 
sînt acordate.

Articolul 248. Modificarea sau retragerea împuternicirilor
   Despre modificarea sau retragerea împuternicirilor terţii trebuie anunţaţi prin mijloace 
adecvate. În cazul nerespectării acestei cerinţe, modificarea sau retragerea împuternicirilor nu 
poate fi opusă terţilor, cu excepţia cazurilor în care se va dovedi că aceştia ştiau sau trebuiau să 
ştie despre modificarea sau retragerea împuternicirilor în momentul încheierii actului juridic. 

Articolul 249. Încheierea actului juridic fără împuterniciri
                           de reprezentare
    (1) Dacă o persoană încheie un act juridic în numele unei alte persoane fără a avea 
împuterniciri pentru reprezentare sau cu depăşirea împuternicirilor, actul juridic produce efecte 
pentru reprezentat numai în cazul în care acesta îl confirmă ulterior. În acest caz, actul juridic 
poate fi confirmat atît expres, cît şi prin acţiuni concludente.
    (2) Dacă cealaltă parte se adresează reprezentatului cu o cerere despre confirmarea actului, 
confirmarea poate fi făcută numai printr-o declaraţie expresă adresată nemijlocit acestei părţi. 
Dacă declaraţia despre confirmare nu este trimisă celeilalte părţi în termen de 2 săptămîni de la 
data primirii cererii, se consideră că reprezentatul a refuzat să confirme actul juridic.
    (3) Pînă la confirmare, partea care a încheiat actul juridic cu reprezentantul lipsit de 
împuterniciri, în cazul în care nu a ştiut despre lipsa împuternicirilor, poate renunţa la actul 
juridic printr-o declaraţie adresată reprezentatului sau reprezentantului.

Articolul 250. Răspunderea reprezentantului care a acţionat
                           fără împuterniciri
    (1) Persoana care a încheiat un act juridic în calitate de reprezentant, în cazul în care nu poate 
demonstra că a avut împuterniciri, este obligată, la alegerea celeilalte părţi, să execute actul 
juridic sau să repare prejudiciul cauzat dacă reprezentatul refuză să confirme actul juridic.
    (2) Dacă reprezentantul nu ştia despre lipsa împuternicirilor, el este obligat numai la repararea 
prejudiciului care se datorează faptului că cealaltă parte era convinsă că împuternicirile există şi 
numai în măsura în care valabilitatea actului juridic prezenta interes pentru cealaltă parte.
    (3) Reprezentantul care a acţionat fără împuterniciri este exonerat de răspundere dacă cealaltă 
parte ştia sau trebuia să ştie despre lipsa împuternicirilor. Reprezentantul nu poartă răspundere 
nici în cazurile cînd era limitat în capacitatea de exerciţiu, cu excepţia cazurilor cînd a acţionat 
cu încuviinţarea curatorului.

Articolul 251. Actul juridic încheiat cu sine (contrapartida)
    Reprezentantul nu are dreptul, în măsura în care nu îi este permis în mod expres, să încheie 
acte juridice în numele reprezentatului cu sine însuşi, nici în nume propriu, nici în calitate de 
reprezentant al unui terţ, cu excepţia cazului în care actul juridic constă exclusiv în executarea 
unei obligaţii.
    Articolul 252. Procura
    (1) Procură este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat 
unui sau mai multor reprezentanţi.
    (2) Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică trebuie să fie 
autentificată notarial.



    (3) Procurile autentificate, conform legii, de autorităţile administraţiei publice locale sînt 
echivalate cu procurile autentificate notarial. 
    (4) Sînt echivalate cu procurile autentificate notarial procurile eliberate de:
    a) persoane care se află la tratament staţionar în spitale, sanatorii şi în alte instituţii medicale 
militare, în cazul în care sînt autentificate de şefii acestor instituţii, de adjuncţii în probleme 
medicale sau de medicul-şef, sau de medicul de gardă;
    b) militari, iar în punctele de dislocare a unităţilor militare, instituţiilor sau instituţiilor de 
învăţămînt militar unde nu există birouri notariale sau alte organe care îndeplinesc acte notariale, 
de salariaţi şi de membri ai familiilor lor şi ale militarilor, autentificate de comandantul (şeful) 
unităţii sau al instituţiei respective;
    c) persoane care ispăşesc pedeapsă în locuri de privaţiune de libertate, autentificate de şeful 
instituţiei respective;
    d) persoane majore care se află în instituţii de protecţie socială a populaţiei, autentificate de 
administraţia instituţiei respective sau de conducătorul organului de protecţie socială respectiv.
    (5) Procurile eliberate pentru primirea salariului sau a altor drepturi la locul de muncă, a 
pensiilor, indemnizaţiilor, burselor, a corespondenţei, inclusiv a coletelor şi mandatelor băneşti, 
pot fi autentificate de administraţia de la locul de muncă sau de studii al persoanei care 
eliberează procura, de organizaţia de exploatare a locuinţelor de la domiciliul persoanei care 
eliberează procura sau de administraţia instituţiei medicale în care este internată persoana care 
eliberează procura.
    Articolul 253. Procura de substituire 
    (1) Persoana căreia îi este eliberată procura poate elibera o procură de substituire numai dacă 
acest drept este stipulat expres în procură sau dacă este în interesul reprezentantului. 
    (2) În toate cazurile, procura de substituire trebuie autentificată notarial.
    Articolul 254. Termenul procurii
    (1) Procura se eliberează pe un termen de cel mult 3 ani. Dacă termenul nu este indicat în 
procură, ea este valabilă timp de un an de la data întocmirii.
    (2) Este nulă procura în care nu este indicată data întocmirii.
    (3) Procura eliberată pentru încheierea unor acte juridice în afara Republicii Moldova şi 
autentificată notarial este valabilă pînă la anularea ei de către persoana care a eliberat-o.

Articolul 255. Încetarea valabilităţii procurii
    (1) Valabilitatea procurii încetează în cazul:
    a) expirării termenului;
    b) anulării de către persoana care a eliberat-o;
    c) renunţării persoanei căreia îi este eliberată;
    d) dizolvării persoanei juridice care a eliberat procura;
    e) dizolvării persoanei juridice căreia îi este eliberată procura;
    f) decesului persoanei fizice care a eliberat procura, declarării ei drept incapabilă, limitată în 
capacitatea de exerciţiu ori dispărută fără de veste;
    g) decesului persoanei fizice căreia îi este eliberată procura, declarării ei incapabilă, limitată în 
capacitatea de exerciţiu sau dispărută fără de veste.
    (2) Persoana care a eliberat procura o poate anula în orice moment, iar persoana căreia îi este 
eliberată procura poate renunţa la ea în orice moment. Orice clauză contrară este nulă.
    (3) O dată cu încetarea valabilităţii procurii, încetează valabilitatea procurii de substituire.

Articolul 256. Informarea despre anularea şi încetarea
                           valabilităţii procurii
    Persoana care a eliberat procura este obligată să informeze despre anularea şi încetarea 
valabilităţii procurii pe cel căruia i-a eliberat procura şi pe terţii cunoscuţi de el cu care 
reprezentantul urma să contracteze. Aceeaşi obligaţie o au succesorii celui care a eliberat procura 
în cazurile stipulate la art.255 alin.(1) lit.d) şi f).

Articolul 257. Efectele încetării valabilităţii procurii
   (1) Actele juridice încheiate de reprezentant pînă la momentul cînd acesta a aflat sau trebuia să 
afle despre încetarea valabilităţii procurii rămîn valabile pentru reprezentant şi pentru succesorii 
lui, cu excepţia cazului în care aceştia demonstrează că cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie că 



procura a încetat.
    (2) La încetarea valabilităţii procurii, persoana căreia îi este eliberată procura sau succesorii ei 
sînt obligaţi să restituie imediat procura.

Articolul 258. Reprezentarea comercială
    (1) Reprezentantul comercial este persoana care reprezintă de sine stătător şi permanent 
interesele întreprinzătorului la încheierea actelor juridice în vederea gestionării afacerii.
    (2) Reprezentarea comercială concomitentă a diferiţilor participanţi la încheierea actului 
juridic se admite doar dacă există un acord expres între părţi în acest sens şi în alte cazuri 
prevăzute de lege, reprezentantul comercial fiind ţinut să execute atribuţiile cu diligenţa unui bun 
proprietar.
    (3) Reprezentantul comercial este în drept să ceară plata remuneraţiei convenite, precum şi 
compensarea cheltuielilor de executare a procurii în părţi egale de la persoanele reprezentate 
concomitent în condiţiile alin.(2), dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. 
    (4) Reprezentarea comercială se efectuează în bază de contract, încheiat în scris, cu indicarea 
împuternicirilor reprezentantului, iar în cazul lipsei acestor împuterniciri, şi în bază de procură.
    (5) Reprezentantul comercial este obligat să nu divulge informaţiile confidenţiale ce i-au 
devenit cunoscute în urma reprezentării, chiar şi după încetarea procurii comerciale.
    (6) Specificul reprezentării comerciale în anumite domenii ale activităţii de întreprinzător se 
stabileşte prin lege. 

T i t l u l IV
TERMENELE

Capitolul I 
CALCULAREA TERMENULUI

    Articolul 259. Instituirea termenului
    (1) Termenul se instituie prin lege, hotărîre judecătorească sau prin acordul părţilor. 
    (2) Indiferent de temeiul apariţiei, termenul se calculează după regulile stipulate în prezentul 
titlu.
    Articolul 260. Modul de stabilire a termenului
    Termenul se instituie prin indicare a unei date calendaristice, a unei perioade sau prin referire 
la un eveniment viitor şi sigur că se va produce.
    Articolul 261. Începutul curgerii termenului
    (1) Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp 
care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia 
în considerare la calcularea termenului.
    (2) Dacă începutul curgerii termenului se determină prin începutul unei zile, această zi se 
include în termen. Regula se extinde şi asupra zilei de naştere la calcularea vîrstei.
    Articolul 262. Diferitele modalităţi ale termenului
    (1) Prin jumătate de an ori semestru se înţeleg 6 luni, prin trimestru – 3 luni, prin jumătate de 
lună – 15 zile, prin decadă – 10 zile. 
    (2) Dacă termenul este stipulat printr-o perioadă şi o fracţiune din această perioadă, fracţiunea 
se calculează la urmă.
    (3) În cazul în care este indicat începutul, mijlocul sau sfîrşitul lunii, se are în vedere data de 
întîi, de cincisprezece sau, respectiv, ultima zi a lunii.
    Articolul 263. Calcularea termenelor de un an şi de o lună
    Dacă termenele de un an şi de o lună se calculează fără a se ţine cont de curgerea lui 
neîntreruptă, se consideră că luna are 30 de zile şi anul – 365 de zile.
    Articolul 264. Expirarea termenului
    (1) Termenul stabilit în ani expiră în luna şi ziua respectivă a ultimului an al termenului.
    (2) Termenul stabilit în luni expiră pe data respectivă a ultimei luni a termenului. Dacă ultima 
lună nu are data respectivă, termenul expiră în ultima zi a lunii.
    (3) Termenul stabilit în săptămîni expiră în ziua respectivă a ultimei săptămîni.
    (4) Termenul expiră la ora 24 a ultimei zile a termenului. Dacă acţiunea trebuie săvîrşită la o 
organizaţie, termenul expiră la ora cînd această organizaţie, în conformitate cu normele stabilite, 
încheie programul de lucru. 



    (5) În cazul în care este mai scurt de o zi, termenul expiră la expirarea unităţii de timp 
respective. Dispoziţia a doua din alin.(4) se aplică în modul corespunzător.
    (6) Documentele depuse la oficiile poştale sau telegrafice pînă la ora 24 a ultimei zile a 
termenului se consideră depuse în termen. Echivalează cu depunerea la poştă transmiterea 
textului documentului prin teletip, fax şi prin alte mijloace de comunicaţie.
    Articolul 265. Expirarea termenului într-o zi de odihnă
    Dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu 
legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi 
lucrătoare.
    Articolul 266. Prelungirea termenului
    În cazul prelungirii, termenul nou se calculează din momentul expirării termenului precedent.

Capitolul II 
PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ

    Articolul 267. Termenul general de prescripţie extinctivă 
    (1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei 
acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
    (2) Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în 
cazurile expres prevăzute de lege.
    Articolul 268. Termenele speciale de prescripţie extinctivă 
    Se prescriu în termen de 6 luni acţiunile privind:
    a) încasarea penalităţii;
    b) viciile ascunse ale bunului vîndut;
    c) viciile lucrărilor executate în baza contractului de deservire curentă a persoanelor;
    d) litigiile ce izvorăsc din contractul de transport.
    e) repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a 
cauzelor sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti.

[Art.268 lit.e) introdusă prin LP88 din 21.04.11, MO107-109/01.07.11 art.284]
    Articolul 269. Prescripţia în cazul viciilor construcţiei
    (1) În contractul pentru executarea de lucrări, dreptul ce se naşte din viciul construcţiei se 
prescrie în termen de 5 ani. 
    (2) În contractul de vînzare-cumpărare, dreptul ce se naşte din viciul construcţiei nu se 
prescrie înainte de trecerea a 5 ani de la executarea lucrării de construcţie.
    (3) Pentru viciile materiilor prime sau ale materiilor livrate, destinate realizării unei 
construcţii, care au cauzat viciul acesteia, dreptul se prescrie în termen de 5 ani.
    Articolul 270. Interzicerea modificării termenului de prescripţie
                           extinctivă sau a modului de calculare
    Actul juridic privind modificarea termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de 
calculare ori privind renunţarea la dreptul de a invoca prescripţia este nul.
    Articolul 271. Aplicarea prescripţiei extinctive
    Acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului de 
prescripţie extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia, depusă pînă 
la încheierea dezbaterilor în fond. În apel sau în recurs, prescripţia poate fi opusă de îndreptăţit 
numai în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului.

Articolul 272. Începutul curgerii termenului de prescripţie
                           extinctivă
    (1) Termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune. 
Dreptul la acţiune se naşte la data cînd persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea 
dreptului.
    (2) Dacă legea prevede altfel, prescripţia începe să curgă de la data cînd obligaţia devine 
exigibilă, iar în cazul obligaţiei de a nu face, de la data încălcării acesteia. În cazul în care dreptul 
subiectiv este afectat de un termen suspensiv sau de o condiţie suspensivă, termenul de 
prescripţie extinctivă începe să curgă de la data împlinirii termenului ori a realizării condiţiei.
    (3) În raporturile juridice în care nu este stipulat termenul executării obligaţiei sau în care 
executarea poate fi cerută oricînd, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data 



cînd debitorul trebuie să execute obligaţia.
    (4) În acţiunile privind răspunderea delictuală, termenul de prescripţie extinctivă începe să 
curgă de la data cînd păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde 
de ea.
    (5) Termenul de prescripţie extinctivă în cazul acţiunii în anulare a unui act juridic pentru 
violenţă începe să curgă de la data la care a încetat violenţa. În celelalte cazuri de anulare, 
termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data la care cel îndreptăţit, reprezentantul 
său legal sau persoana chemată de lege să-i încuviinţeze actele a cunoscut temeiul anulării.
    (6) În cazul obligaţiilor regresive, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data 
cînd trebuia executată obligaţia principală.
    (7) Prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile ascunse începe să curgă:
    a) în cazul unui bun înstrăinat sau al unei lucrări executate alta decît o construcţie, de la 
împlinirea unui an de la data preluării (predării) bunului sau lucrării, afară numai dacă viciul a 
fost descoperit mai înainte, cînd prescripţia va începe să curgă de la data descoperirii;
    b) în cazul unei construcţii, de la împlinirea a 3 ani de la data preluării (predării) construcţiei, 
afară numai dacă viciul a fost descoperit mai înainte, cînd prescripţia va începe să curgă de la 
data descoperirii.
    (8) Pentru executarea unor lucrări curente, termenele prevăzute la alin.(7) sînt de o lună în 
cazul prevăzut la lit.a) şi, respectiv, de 3 luni în cazul prevăzut la lit.b).
    (9) Cînd este vorba de prestaţii succesive, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la 
data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un tot unitar, de la 
data ultimei prestaţii neexecutate.
    Articolul 273. Efectul asupra prescripţiei extinctive al cesiunii
                            creanţei sau al preluării datoriei
    Cesiunea creanţei sau preluarea datoriei nu afectează cursul prescripţiei extinctive.
    Articolul 274. Suspendarea curgerii termenului de prescripţie 
                            extinctivă
    (1) Curgerea termenului de prescripţie extinctivă se suspendă dacă:
    a) înaintarea acţiunii este imposibilă din motive de forţă majoră;
    b) executarea obligaţiilor este amînată (moratoriu);
    c) creditorul sau debitorul face parte din rîndul forţelor armate puse pe picior de război;
    d) creditorul este incapabil sau este limitat în capacitatea de exerciţiu şi nu are un reprezentant 
legal, cu excepţia cazurilor în care creditorul are capacitate de exerciţiu procesuală;
    e) este suspendat actul normativ care reglementează raportul juridic litigios;
    f) activitatea autorităţilor judecătoreşti de a căror competenţă ţine soluţionarea litigiului dintre 
părţi este suspendată;

g) se desfăşoară un proces de mediere în condiţiile Legii cu privire la mediere.
    [Art.274 al.(1), lit.g) introdusă prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    (2) Cursul prescripţiei extinctive se suspendă doar dacă temeiurile de suspendare au apărut sau 
au continuat în ultimele 6 luni ale termenului de prescripţie extinctivă, iar dacă acest termen este 
de 6 luni sau mai scurt, înăuntrul lui. 
    (3) Curgerea termenului de prescripţie extinctivă continuă de la data încetării împrejurărilor 
care servesc drept temei pentru suspendarea cursului prescripţiei extinctive şi termenul scurs în 
perioada în care cursul prescripţiei extinctive este suspendat nu se include în termenul de 
prescripţie extinctivă. Termenul rămas se prelungeşte pînă la 6 luni, iar dacă termenul de 
prescripţie extinctivă este mai scurt de 6 luni, pînă la durata lui.
    Articolul 275. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive
                           în cazul raporturilor familiale
    Cursul prescripţiei extinctive se suspendă:
    a) pentru cererile dintre soţi - pe durata căsătoriei;
    b) pentru cererile dintre părinţi şi copii – pînă la atingerea majoratului de către copii;
    c) pentru cererile dintre tutori sau curatori şi persoanele aflate sub tutela sau curatela lor – pe 
durata tutelei sau curatelei.
    Articolul 276. Suspendarea prescripţiei în cazul administrării



                            bunurilor unei alte persoane
    Prescripţia nu începe să curgă iar cea începută se suspendă între persoana care, în temeiul 
legii, al unei hotărîri judecătoreşti sau al unui act juridic, administrează bunurile unei alte 
persoane şi cel ale căror bunuri sînt astfel administrate, cît timp administrarea nu a încetat şi 
socotelile nu au fost date şi aprobate.
    Articolul 277. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive
    (1) Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe:
    a) în cazul intentării unei acţiuni în modul stabilit;
    b) în cazul în care debitorul săvîrşeşte acţiuni din care rezultă că recunoaşte datoria.
    (2) După întreruperea cursului prescripţiei extinctive, începe să curgă un nou termen. Timpul 
scurs pînă la întreruperea cursului prescripţiei extinctive nu se include în noul termen de 
prescripţie extinctivă.
    Articolul 278.Cursul prescripţiei în cazul scoaterii cererii
                           de pe rol
    Dacă instanţa judecătorească a scos cererea de pe rol, cursul prescripţiei extinctive care a 
început pînă la intentarea acţiunii continuă fără întrerupere.
    Articolul 279. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă 
    (1) În cazuri excepţionale, dacă instanţa de judecată constată că termenul de prescripţie 
extinctivă nu este respectat datorită unor împrejurări legate de persoana reclamantului, dreptul 
încălcat al persoanei este apărat.
    (2) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît dacă partea şi-a exercitat dreptul la acţiune 
înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să 
cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de prescripţie. 
    Articolul 280. Pretenţiile imprescriptibile extinctiv
    Sînt imprescriptibile extinctiv pretenţiile:
    a) privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale dacă legea nu prevede altfel;
    b) deponenţilor faţă de instituţiile financiare privind restituirea depunerilor;
    c) cu privire la repararea prejudiciului cauzat vieţii sau sănătăţii persoanei. În acest caz, se 
repară prejudiciul pentru o perioadă anterioară intentării acţiunii, dar nu mai mare de 3 ani.
    Articolul 281. Executarea obligaţiilor după expirarea termenului
                           de prescripţie extinctivă
    (1) După expirarea termenului de prescripţie extinctivă, debitorul poate refuza executarea 
obligaţiei.
    (2) Executarea benevolă a obligaţiei după expirarea termenului de prescripţie extinctivă nu 
constituie un act lipsit de temei juridic.
    (3) Persoana care a executat obligaţia după expirarea termenului de prescripţie extinctivă nu 
are dreptul să ceară restituirea celor executate, chiar dacă, la data executării, nu cunoştea faptul 
expirării termenului de prescripţie extinctivă. Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru recunoaşterea 
datoriilor conform contractului, precum şi pentru garanţiile asigurătorii date de debitor.
    Articolul 282. Efectele prescripţiei în cazul drepturilor garantate
    (1) Prescrierea unui drept garantat prin gaj nu împiedică pe cel îndreptăţit să ceară satisfacerea 
din bunul grevat.
    (2) În cazul în care pentru garantare a fost transferat un drept, restituirea nu poate fi cerută din 
cauză că dreptul se prescrie. În cazul proprietăţii, restituirea lucrului poate fi cerută dacă dreptul 
garantat s-a prescris.
    (3) Alin.(1) şi (2) nu se aplică la prescrierea drepturilor la dobînzi şi la alte prestaţii succesive 
periodice.
    Articolul 283. Prescripţia prestaţiilor suplimentare
    O dată cu dreptul principal, se prescrie şi dreptul la prestaţiile suplimentare legate de dreptul 
principal, chiar şi atunci cînd termenul de prescripţie special pentru acest drept nu a început să 
curgă.

Cartea a doua
DREPTURILE REALE

T i t l u l I 



PATRIMONIUL
    Articolul 284. Noţiunea de patrimoniu
    (1) Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (care pot fi 
evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active şi pasive strîns legate între ele, aparţinînd 
unor persoane fizice şi juridice determinate.
    (2) Toate bunurile persoanei fizice sau juridice fac parte componentă a patrimoniului ei.
    Articolul 285. Bunurile
    (1) Bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile 
patrimoniale.
    (2) Lucruri sînt obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi şi obligaţii civile.
    Articolul 286. Circuitul civil al bunurilor
    Bunurile pot circula liber, cu excepţia cazurilor cînd circulaţia lor este limitată sau interzisă 
prin lege.
    Articolul 287. Animalele
    (1) Animalele nu sînt lucruri. Ele sînt ocrotite prin legi speciale.
    (2) În privinţa animalelor se aplică dispoziţiile referitoare la lucruri, cu excepţia cazurilor 
stabilite de lege. 
    Articolul 288. Bunurile imobile şi mobile 
    (1) Bunul poate fi imobil sau mobil.
    (2) La categoria de bunuri imobile se raportă terenurile, porţiunile de subsol, obiectele 
acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate 
solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în 
acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile 
destinaţiei lor. 
    (3) Rămîn bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un teren, pentru a fi 
reîntrebuinţate, atît timp cît sînt păstrate în aceeaşi formă, precum şi părţile integrante ale unui 
bun imobil care sînt detaşate provizoriu de acesta dacă sînt destinate reamplasării. Materialele 
aduse pentru a fi întrebuinţate în locul celor vechi devin bunuri imobile. 
    (4) Prin lege, la categoria de bunuri imobile pot fi raportate şi alte bunuri.
    (5) Bunurile care nu sînt raportate la categoria de bunuri imobile, inclusiv banii şi valorile 
mobiliare, sînt considerate bunuri mobile.
    Articolul 289. Prevederile aplicabile drepturilor reale
    Prevederile referitoare la bunurile imobile şi mobile se aplică în modul corespunzător şi 
drepturilor reale asupra acestor bunuri.
    Articolul 290. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor
                           imobile
    (1) Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor 
drepturi, apariţia, modificarea şi încetarea lor sînt supuse înregistrării de stat.
    (2) Înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile este publică. Organul care 
efectuează înregistrarea de stat este obligat să elibereze oricărei persoane informaţii despre toate 
drepturile şi grevările înregistrate asupra oricărui imobil. 
    (3) Organul care efectuează înregistrarea de stat este obligat să elibereze, la cererea persoanei 
al cărei drept este înregistrat, un document ce ar confirma înregistrarea sau să aplice parafa pe 
documentul prezentat spre înregistrare.
    Articolul 291. Bunurile divizibile şi indivizibile
    (1) Este divizibil bunul care poate fi împărţit în natură fără a i se schimba destinaţia 
economică.
    (2) Este indivizibil bunul ale cărui părţi, în urma divizării, pierd calităţile şi destinaţia lui.
    (3) Prin act juridic, un bun divizibil prin natura sa poate fi considerat indivizibil.
    Articolul 292. Bunul principal şi bunul accesoriu
    (1) Bunul destinat în mod permanent întrebuinţării economice unui alt bun (principal) şi legat 
de acesta prin destinaţie comună este un bun accesoriu atît timp cît satisface această 
întrebuinţare. Toate celelalte bunuri sînt principale.
    (2) Destinaţia comună poate fi stabilită numai de proprietarul ambelor bunuri dacă în contract 



nu este prevăzut altfel.
    (3) Bunul accesoriu urmează situaţia juridică a bunului principal dacă părţile nu convin altfel.
    (4) Încetarea calităţii de bun accesoriu nu este opozabilă unui terţ care a dobîndit anterior 
drepturi privitoare la bunul principal.
    (5) Separarea temporară a unui bun accesoriu de bunul principal nu-i înlătură această calitate.
    (6) Drepturile unui terţ privitoare la un bun nu pot fi încălcate prin transformarea acestuia în 
bun accesoriu.
    Articolul 293. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile
    (1) Sînt fungibile bunurile care, în executarea unei obligaţii, pot fi înlocuite cu altele fără a 
afecta valabilitatea plăţii. Toate celelalte bunuri sînt nefungibile.
    (2) Prin act juridic, un bun fungibil poate fi considerat nefungibil, iar un bun nefungibil poate 
fi considerat fungibil.
    Articolul 294. Bunul determinat individual şi bunul determinat
                           generic
    (1) Se consideră determinat individual bunul care, potrivit naturii sale, se individualizează prin 
semne, însuşiri caracteristice doar lui.
    (2) Bunul determinat generic se consideră bunul care posedă semnele caracteristice tuturor 
bunurilor de acelaşi gen şi care se individualizează prin numărare, măsurare, cîntărire. Bunul 
determinat generic este fungibil.
    (3) Prin act juridic, bunurile determinate individual pot fi considerate determinate generic, iar 
bunurile determinate generic pot fi considerate determinate individual. 
    Articolul 295. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile
    (1) Sînt consumptibile bunurile a căror întrebuinţare obişnuită implică înstrăinarea sau 
consumarea substanţei lor. Toate celelalte bunuri sînt neconsumptibile. 
    (2) Prin act juridic, un bun consumptibil poate fi considerat neconsumptibil.
    Articolul 296. Bunurile domeniului public şi bunurile domeniului
                            privat
    (1) Bunurile care aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul 
privat dacă, prin lege sau în modul stabilit de lege, nu sînt trecute în domeniul public.
    (2) Din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale fac parte bunurile 
determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public. 
Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care 
satisface nevoile colectivităţii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului 
conform destinaţiei menţionate.
    (3) Bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes 
public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, căile de comunicaţie, 
precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
    (4) Bunurile domeniului public sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Dreptul de 
proprietate asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobîndit de terţi prin 
uzucapiune.

Articolul 297. Bunurile complexe
    (1) Dacă mai multe bunuri formează un tot întreg care este destinat folosinţei comune atribuite 
de natura unificării, ele sînt considerate un singur bun (bun complex).
    (2) Efectele actului juridic încheiat în legătură cu un bun complex se răsfrîng asupra tuturor 
părţilor componente ale bunului dacă actul respectiv sau legea nu prevede altfel.

Articolul 298. Universalitatea de bunuri
    (1) Universalitatea de fapt este o pluralitate de bunuri corporale omogene considerate ca un tot 
întreg. 
    (2) Universalitatea de drept este o pluralitate de bunuri corporale şi incorporale de orice fel 
care, privite împreună, sînt considerate ca un tot întreg. 
    Articolul 299. Fructul
    (1) Fruct al lucrului este venitul, sporul şi productele pe care le dă acest lucru.
    (2) Fruct al dreptului este venitul şi beneficiile dobîndite în urma folosirii acestui drept.
    (3) Fruct al lucrului şi al dreptului se consideră, de asemenea, veniturile şi beneficiile pe care 



acest lucru sau drept le asigură prin intermediul raporturilor juridice.
    (4) Împuternicirea asupra lucrului sau dreptului oferă posibilitatea reţinerii fructului acestui 
lucru sau drept în conformitate cu termenul şi volumul împuternicirii dacă legea sau contractul 
nu prevede altfel.
    (5) În cazul în care este obligată să restituie fructele, persoana poate cere compensarea 
cheltuielilor suportate în legătură cu aceste fructe dacă respectivele cheltuieli sînt rezultatul unei 
gospodăriri judicioase şi nu depăşesc valoarea fructului.

Articolul 300. Dreptul accesoriu şi dreptul limitat
    (1) Drept accesoriu este dreptul legat astfel de un alt drept încît fără acesta nu poate exista.
    (2) Drept limitat este dreptul derivat de la un drept mai cuprinzător care este grevat cu acel 
drept.

Articolul 301. Rezultatele protejate ale activităţii intelectuale
    (1) În cazul şi în modul stabilit de lege, se recunoaşte dreptul exclusiv al persoanei fizice şi 
juridice asupra rezultatelor activităţii intelectuale şi asupra atributelor de identificare a 
persoanelor juridice, de individualizare a producţiei, a lucrărilor executate sau serviciilor prestate 
(denumirea de firmă, emblema comercială, marca de deservire etc.).
    (2) Rezultatele activităţii intelectuale şi atributele de identificare şi de individualizare, ce 
constituie obiecte ale dreptului exclusiv, pot fi utilizate de terţi doar cu consimţămîntul persoanei 
îndreptăţite.

Articolul 302. Banii 
    (1) Moneda naţională, leul, constituie un mijloc legal de plată, obligatoriu pentru recepţionare 
conform valorii nominale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Cazurile, condiţiile şi modul de efectuare pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor în 
valută străină se stabilesc prin lege.

T i t l u l II 
POSESIUNEA

    Articolul 303. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii
    (1) Posesiunea se dobîndeşte prin exercitarea voită a stăpînirii de fapt a bunului.
    (2) Nu este posesor cel care, deşi exercită stăpînirea de fapt a bunului, o face în folosul unei 
alte persoane prin împuternicirile de posesor cu care este învestit de această persoană. Este 
posesor doar persoana care l-a învestit cu împuterniciri.
    (3) Dacă posesorul a început să posede pentru o altă persoană, se prezumă că a conservat 
această calitate pînă la probă contrară.
    (4) Dacă mai multe persoane posedă în comun un bun, ele sînt considerate coposesori.
    (5) Dacă mai multe persoane posedă părţi ale unui bun, ele sînt considerate posesori ai părţilor 
separate.
    (6) Persoanele fără capacitate de exerciţiu şi persoanele juridice exercită posesiunea prin 
reprezentantul lor legal.

Articolul 304. Posesiunea nemijlocită şi posesiunea 
                           mijlocită
    (1) Posesorul poate stăpîni bunul direct, prin putere proprie (posesiune nemijlocită), fie prin 
intermediul unei alte persoane (posesiune mijlocită). 
    (2) Dacă persoana posedă un bun în calitate de uzufructuar, creditor gajist, arendaş, chiriaş, 
depozitar sau în temeiul unui alt raport juridic similar în care este în drept sau obligată faţă de o 
altă persoană să posede temporar un anumit bun, atunci ultima de asemenea este posesor 
(posesor mijlocit). 

Articolul 305. Prezumţia proprietăţii
    (1) Posesorul este prezumat proprietar al bunului dacă nu este dovedit că a început a poseda 
pentru un altul. Această prezumţie nu operează în cazul în care dreptul de proprietate trebuie 
înscris în registrul public şi nici faţă de un fost posesor al cărui bun a fost furat, pierdut sau ieşit 
din posesiune în alt mod fără voia lui, cu excepţia banilor şi valorilor mobiliare, la purtător.
    (2) Se va considera că posesorul anterior a fost proprietar al bunului pe parcursul perioadei în 
care l-a posedat.

Articolul 306. Prezumţia de posesiune neîntreruptă



    Dacă persoana a posedat bunul la începutul şi la sfîrşitul unei perioade, se prezumă că a 
posedat neîntrerupt pe parcursul întregii perioade.

Articolul 307. Posesiunea de bună-credinţă
    (1) Este considerată posesor de bună-credinţă persoana care posedă legitim sau care se poate 
considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a 
temeiurilor îndreptăţirii sale. Buna-credinţă este prezumată. 
    (2) Posesiunea de bună-credinţă încetează dacă proprietarul sau o altă persoană cu drept 
preferenţial înaintează posesorului pretenţii întemeiate.
    Articolul 308. Revendicarea de către posesorul de bună-credinţă
                            a bunului aflat în posesiune nelegitimă
    În cazul în care este deposedat, posesorul de bună-credinţă poate să ceară noului posesor, în 
decursul a 3 ani, restituirea bunului. Această regulă nu se aplică în cazul în care noul posesor are 
dreptul preferenţial de posesiune. Revendicarea posesiunii poate fi aplicată şi în raport cu 
persoana care are drept preferenţial de posesiune dacă ea a dobîndit bunul prin violenţă sau dol.

Articolul 309. Dreptul posesorului de bună-credinţă la posesiune
                            netulburată
    În cazul în care nu a fost lipsit de bun, dar este tulburat în orice alt mod în exercitarea 
posesiunii, posesorul de bună-credinţă poate cere, ca un proprietar, încetarea tulburării, precum şi 
despăgubiri pentru prejudicierea posesiunii. Pot fi cerute despăgubiri şi în cazul în care nu se 
cere încetarea tulburării sau încetarea este imposibilă.

Articolul 310. Posesiunea legitimă
    (1) Posesorului legitim nu i se poate înainta cerere de predare a bunului. În perioada de 
posesiune legitimă, fructul bunului se consideră proprietate a lui dacă în mod expres nu este 
stipulat altfel.
    (2) Dispoziţia alin.(1) se referă şi la raporturile dintre posesorul nemijlocit şi cel mijlocit.

Articolul 311. Obligaţiile şi drepturile pe care le are posesorul 
                            de bună-credinţă în legătură cu predarea
                            bunului
    (1) Posesorul de bună-credinţă care nu are dreptul să posede bunul sau care a pierdut acest 
drept este obligat să-l predea persoanei îndreptăţite. În cazul în care persoana îndreptăţită nu-şi 
realizează dreptul, iar posesorul consideră pe bună dreptate că trebuie să păstreze posesiunea în 
continuare, fructul bunului şi drepturile aparţin posesorului.
    (2) Posesorul de bună-credinţă poate cere titularului de drept compensarea îmbunătăţirilor, 
dacă acestea nu pot fi separate fără a se aduce prejudicii bunului, intervenţiilor, sarcinilor, 
impozitelor şi a altor cheltuieli suportate pe parcursul posesiunii de bună-credinţă a bunului, care 
nu se compensează prin folosirea bunului şi a fructelor obţinute, ţinîndu-se cont de fructele care 
nu au fost percepute din culpa lui. Această regulă se aplică şi cheltuielilor ce au avut ca urmare 
sporirea valorii bunului dacă sporul valorii încă mai exista la momentul predării bunului.
    (3) Posesorul de bună-credinţă poate să nu predea bunul pînă cînd revendicările lui nu vor fi 
satisfăcute.

 Articolul 312. Obligaţiile pe care le are posesorul de rea-
                            credinţă în legătură cu predarea bunului
    (1) Posesorul de rea-credinţă trebuie să predea titularului de drept atît bunul, cît şi fructul 
bunului. El este obligat să compenseze contravaloarea fructelor pe care nu le-a obţinut din culpa 
sa. Aceste prevederi nu exclud alte pretenţii împotriva posesorului de rea-credinţă.
    (2) Posesorul de rea-credinţă poate cere compensarea cheltuielilor aferente bunului doar în 
cazul în care acestea, la momentul predării, duc la îmbogăţirea titularului de drept.

Articolul 313. Transmiterea posesiunii în virtutea succesiunii
    Posesiunea se transmite în virtutea succesiunii în forma în care se afla la persoana fizică sau 
juridică succedată.

Articolul 314. Stingerea posesiunii
    (1) Posesiunea încetează dacă posesorul a renunţat definitiv şi expres la stăpînirea de fapt a 
bunului sau pierde în alt mod stăpînirea de fapt asupra lui.
    (2) Imposibilitatea temporară de a exercita stăpînirea de fapt a bunului nu duce la încetarea 



posesiunii.
T i t l u l III

PROPRIETATEA
Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 315. Conţinutul dreptului de proprietate
    (1) Proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului.
    (2) Dreptul de proprietate este perpetuu. 
    (3) Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau de drepturile unui terţ.
    (4) Dreptul de folosinţă include şi libertatea persoanei de a nu folosi bunul. Poate fi instituită 
prin lege obligaţia de folosire dacă nefolosirea bunurilor ar contraveni intereselor publice. În 
acest caz, proprietarul poate fi obligat fie să folosească el însuşi bunul ori să-l dea în folosinţă 
unor terţi în schimbul unei contraprestaţii corespunzătoare.
    (5) Particularităţile dreptului de folosinţă a terenurilor agricole se stabilesc prin lege.
    (6) Proprietarul este obligat să îngrijească şi să întreţină bunul ce-i aparţine dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel. 
    Articolul 316. Garantarea dreptului de proprietate 
    (1) Proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă.
    (2) Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară 
numai pentru cauză de utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Exproprierea 
se efectuează în condiţiile legii.
    (3) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi solul oricărei proprietăţi 
imobiliare cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau 
construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile ei. 
    (4) Despăgubirile prevăzute la alin.(2) şi (3) se determină de comun acord cu proprietarul sau, 
în caz de divergenţă, prin hotărîre judecătorească. În acest caz, decizia de retragere a bunurilor 
din proprietatea persoanei nu poate fi executată pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii 
judecătoreşti. 
    (5) Nu pot fi confiscate bunurile dobîndite licit, cu excepţia celor destinate sau folosite pentru 
savîrşirea de contravenţii sau infracţiuni. Caracterul licit al dobîndirii bunurilor se prezumă.
    Articolul 317. Întinderea dreptului de proprietate
    Tot ceea ce produce bunul, precum şi tot ceea ce uneşte bunul ori se încorporează în el ca 
urmare a faptei proprietarului, a unei alte persoane ori a unui caz fortuit, revine proprietarului 
dacă legea nu prevede altfel.
    Articolul 318. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite 
    Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului îl suportă proprietarul dacă legea sau contractul 
nu prevede altfel.
    Articolul 319. Drepturile dobîndite anterior transmiterii
                           proprietăţii 
    Schimbarea proprietarului nu afectează drepturile terţilor asupra bunului, dobîndite cu bună-
credinţă anterior transmiterii dreptului de proprietate.

Capitolul II 
DOBÎNDIREA ŞI ÎNCETAREA DREPTULUI 

DE PROPRIETATE
S e c ţ i u n e a 1

DOBÎNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
    Articolul 320. Modurile de dobîndire a dreptului de 
                            proprietate
    (1) Dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de persoană pentru sine se dobîndeşte 
de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, 
succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta 
este translativă de proprietate.
    (3) În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobîndi prin efectul unui act 



administrativ.
    (4) Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobîndire a dreptului de proprietate.
    Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de 
                            proprietate
    (1) Dreptul de proprietate este transmis dobînditorului în momentul predării bunului mobil 
dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în registrul 
bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.
    Articolul 322. Predarea bunului
    (1) Predare a bunului înseamnă remiterea bunului către dobînditor, precum şi către cărăuş sau 
oficiul poştal pentru a fi expediat, în cazul în care acesta este înstrăinat fără obligaţia de a fi 
transportat.
    (2) Remiterea conosamentului sau a unui alt act care dă dreptul de dispoziţie asupra bunului 
este echivalată cu predarea bunului.
    Articolul 323. Ocupaţiunea
    (1) Posesorul unui bun mobil fără stăpîn devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la 
data intrării în posesiune în condiţiile legii.
    (2) Se consideră fără stăpîn bunurile mobile al căror proprietar a renunţat expres la dreptul de 
proprietate, bunurile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au proprietar.
    Articolul 324. Bunul găsit
    (1) Bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprietarului său.
    (2) Cel care a găsit bunul este obligat să-l restituie proprietarului sau fostului posesor, ori, dacă 
acesta nu poate fi identificat, să-l predea autorităţilor administraţiei publice locale sau organului 
de poliţie din localitatea în care a fost găsit.
    (3) Bunul găsit într-o încăpere publică sau mijloc de transport public se predă posesorului 
încăperii sau mijlocului de transport, care preia drepturile şi obligaţiile celui care l-a găsit, cu 
excepţia dreptului la recompensă.
    (4) Cel care a găsit bunul poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestuia doar în 
caz de intenţie sau de culpă gravă şi doar în limitele preţului lui.
    (5) Organul abilitat căruia i s-a predat bunul găsit afişează la sediul său un anunţ despre bunul 
găsit, avînd obligaţia de a-l păstra timp de 6 luni, fiind aplicabile în acest sens dispoziţiile 
privitoare la depozitul necesar.
    (6) Dacă, datorită împrejurărilor sau naturii bunului, păstrarea acestuia tinde să-i diminueze 
valoarea ori devine prea costisitoare, el este vîndut conform legii. În acest caz, drepturile şi 
obligaţiile aferente bunului se exercită în privinţa sumei încasate din vînzare.
    Articolul 325. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra
                            bunului găsit
    (1) Dacă proprietarul sau o altă persoană îndreptăţită nu pretinde, în termen de 6 luni, 
transmiterea bunului găsit, acesta este remis, în baza unui proces-verbal, celui care l-a găsit. 
Procesul-verbal reprezintă pentru acesta din urmă titlu de proprietate, opozabil şi fostului 
proprietar.
    (2) Dacă persoana care a găsit bunul renunţă la drepturile sale, acesta trece în proprietatea 
statului.
    (3) Dacă, în conformitate cu prezentul articol, s-a dobîndit dreptul de proprietate asupra unui 
animal, fostul proprietar poate, în cazul în care se va constata existenţa unei afecţiuni în privinţa 
sa din partea animalului sau comportamentul crud al noului proprietar faţă de animal, să ceară 
restituirea acestuia. 
    Articolul 326. Obligaţia proprietarului bunului găsit de a
                            compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă 
    (1) Proprietarul sau fostul posesor al bunului găsit este obligat să compenseze cheltuielile 
aferente păstrării lui. În cazul în care bunul găsit a fost vîndut, din suma încasată se reţin 
cheltuielile de păstrare şi comercializare.
    (2) Proprietarul sau fostul posesor al bunului găsit este obligat să plătească celui care l-a găsit 
o recompensă în proporţie de cel mult 10% din preţul sau din valoarea actuală a bunului.



    (3) Dacă bunul nu are valoare comercială sau dacă plata recompensei pentru el nu a putut fi 
stabilită pe cale amiabilă, cel care l-a găsit are dreptul la o sumă stabilită de instanţa de judecată.
    (4) În cazul în care proprietarul a făcut ofertă publică de recompensă, cel care a găsit bunul are 
dreptul de a opta între suma la care s-a obligat proprietarul prin ofertă şi recompensa stabilită de 
lege ori de instanţa de judecată.
    Articolul 327. Comoara 
    (1) Comoară este orice bun mobil ascuns sau îngropat, chiar involuntar, al cărui proprietar nu 
poate fi identificat sau a pierdut, în condiţiile legii, dreptul de proprietate.
    (2) În cazul în care într-un bun imobil, se descoperă o comoară, ea aparţine pe jumătate 
proprietarului bunului imobil în care a fost descoperită şi pe jumătate descoperitorului dacă ei nu 
convin altfel. Acestuia din urmă nu i se cuvine însă nimic dacă a pătruns în bunul imobil ori a 
căutat în el fără consimţămîntul proprietarului sau al posesorului. Consimţămîntul proprietarului 
sau al posesorului se prezumă pînă la proba contrară.
    (3) În cazul descoperirii unei comori constituite dintr-un bun (bunuri) recunoscut ca 
monument al istoriei sau culturii, acesta este transmis în proprietatea statului. Proprietarul 
bunului imobil în care a fost descoperită comoara, precum şi descoperitorul au dreptul de a primi 
o recompensă în proporţie de 50% din preţul comorii. Recompensa se împarte egal între 
proprietarul bunului imobil în care a fost descoperită comoara şi descoperitor dacă acordul dintre 
ei nu prevede altfel. Recompensa se plăteşte în întregime proprietarului dacă descoperitorul a 
pătruns în bunul imobil ori a căutat în el fără consimţămîntul proprietarului sau al posesorului.
    (4) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică persoanelor care au efectuat, în interesul unor 
terţi, inclusiv în cadrul exercitării obligaţiilor de serviciu, cercetări arheologice, căutări în urma 
cărora a fost descoperită comoara. 
    Articolul 328. Accesiunea imobiliară naturală 
    (1) Adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare revin proprietarului terenului riveran 
numai dacă ele se formează treptat (aluviuni). Terenurile ocupate treptat de albiile apelor 
curgătoare revin proprietarului acestor ape. 
    (2) Proprietarul terenului înconjurat de rîuri, heleştee, iazuri, canale sau de alte ape nu devine 
proprietar al terenurilor apărute prin scăderea temporară a apelor. Proprietarul acestor ape nu 
dobîndeşte nici un drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revărsări sporadice.
    (3) Proprietarul terenului din care o apă curgătoare a smuls brusc o parte importantă, alipind-o 
la terenul altuia, nu pierde dreptul de proprietate asupra părţii desprinse dacă o revendică în 
termen de un an de la data cînd proprietarul terenului la care s-a alipit partea a intrat în 
posesiune.
    (4) În cazul în care o apă curgătoare, formînd un braţ nou, înconjoară terenul unui proprietar 
riveran, acesta rămîne proprietarul insulei astfel create.
    Articolul 329. Accesiunea imobiliară artificială
    (1) Construcţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa terenului sînt prezumate a fi făcute 
de proprietarul terenului pe cheltuiala sa şi îi aparţin acestuia pînă la proba contrară. Prin lucrări 
se înţeleg plantarea, precum şi amenajările aduse unui teren care nu se încorporează în mod 
durabil în acesta.
    (2) Proprietarul de teren care a efectuat construcţii şi alte lucrări cu materiale străine este 
obligat să plătească valoarea materialelor. Dacă lucrările au fost efectuate cu rea-credinţă, 
proprietarul este obligat să repare şi prejudiciul cauzat.
    (3) În cazul în care construcţiile sau lucrările sînt făcute de un terţ, proprietarul terenului are 
dreptul să le ţină pentru sine sau să oblige terţul să le ridice pe cheltuială proprie şi să repare 
daunele cauzate. Dacă păstrează construcţiile sau lucrările făcute de un terţ, proprietarul este 
obligat să plătească, la alegere, valoarea materialelor şi costul muncii ori o sumă de bani egală cu 
creşterea valorii terenului.
    (4) În cazul în care construcţiile sau lucrările sînt făcute de un terţ de bună-credinţă, 
proprietarul de teren nu poate cere ridicarea lor şi este obligat să plătească, la alegere, valoarea 
materialelor şi costul muncii sau o sumă de bani echivalentă creşterii valorii terenului.
    (5) În cazul în care construcţia este ridicată în parte pe terenul constructorului şi în parte pe un 
teren învecinat, proprietarul vecin poate dobîndi proprietatea asupra întregii construcţii, plătind 



constructorului o despăgubire, numai dacă cel puţin 1/2 din suprafaţa construită se află pe terenul 
său. În acest caz, el va dobîndi şi un drept de superficie asupra terenului aferent pe toată durata 
de existenţă a construcţiei. Despăgubirea trebuie să acopere valoarea materialelor şi costul 
muncii, precum şi contravaloarea folosinţei terenului aferent. 
    (6) Constructorul de rea-credinţă nu poate pretinde la o despăgubire mai mare de o treime din 
suma calculată conform alin.(5) dacă nu va dovedi că persoana îndreptăţită poartă ea însăşi o 
parte din vinovăţie.
    Articolul 330. Accesiunea mobiliară
    (1) În cazul în care se unesc două bunuri mobile avînd proprietari diferiţi, fiecare dintre aceştia 
poate pretinde separarea bunurilor dacă celălalt proprietar nu ar suferi astfel un prejudiciu.
    (2) Dacă două bunuri care aparţin diferiţilor proprietari s-au unit încît nu se mai pot separa fără 
a fi deteriorate sau fără muncă sau cheltuieli excesive, noul bun aparţine proprietarului care a 
contribuit cel mai mult la constituirea bunului, prin muncă sau prin valoarea bunului iniţial, fiind 
obligat să plătească celuilalt proprietar preţul bunului unit cu bunul principal.
    (3) În cazul în care bunul accesoriu este mai de preţ decît bunul principal şi s-a unit cu acesta 
fără ştirea proprietarului, ultimul poate cere despărţirea şi restituirea bunului accesoriu unit, chiar 
dacă din separare ar rezulta vătămarea bunului principal.
    (4) Dacă contractul nu prevede altfel, dreptul de proprietate asupra bunului rezultat din 
prelucrarea materiei aparţine proprietarului ei, care este obligat să plătească valoarea manoperei. 
Se consideră de asemenea prelucrare scrierea, desenarea, pictarea, imprimarea, gravarea sau o 
altă transformare a suprafeţei. 
    (5) Persoana de bună-credinţă care a transformat prin manoperă materia ce nu îi aparţine 
dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului rezultat dacă valoarea manoperei este 
superioară valorii materiei, plătind proprietarului preţul materiei.
    (6) Cel care trebuie să restituie bunul rezultat din prelucrarea materiei este în drept să-l reţină 
pînă va primi de la proprietarul noului bun suma datorată.
    (7) În cazul în care un bun s-a format prin amestecarea mai multor materii (confuziunea) ce 
aparţin diferiţilor proprietari şi nici una nu poate fi considerată ca materie principală, proprietarul 
care nu a ştiut despre confuziune poate cere separarea materiilor dacă este posibil. Dacă materiile 
amestecate nu pot fi separate fără pagubă, bunul format aparţine proprietarilor materiilor 
proporţional cantităţii, calităţii şi valorii materiei fiecăruia.
    (8) În cazul în care materia unui proprietar de bună-credinţă depăşeşte cealaltă materie prin 
valoare şi cantitate, acesta poate cere bunul creat prin amestecare, plătind celuilalt proprietar 
preţul materiei sau înlocuirea materiei cu materie de aceeaşi natură, cantitate, greutate, mărime şi 
calitate sau plata contravalorii ei.
    Articolul 331. Dreptul dobînditorului de bună-credinţă asupra
                           mobilelor
    (1) Dobînditorul de bună-credinţă dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului mobil şi în 
cazul în care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui. Nu există bună-credinţă cînd 
dobînditorul ştia sau trebuia să ştie că cel de la care a dobîndit bunul nu era proprietarul lui. 
Buna-credinţă trebuie să subziste pînă în momentul intrării în posesiune inclusiv.
    (2) Dobînditorul de bună-credinţă nu dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor 
mobile în cazul în care bunul este furat, pierdut sau ieşit în alt mod din posesiunea proprietarului 
contrar voinţei lui sau dobînditorul l-a obţinut cu titlu gratuit. Această regulă nu se aplică în 
cazul dobîndirii banilor, a valorilor mobiliare la purtător sau a bunurilor înstrăinate la licitaţie.

Articolul 332. Uzucapiunea imobiliară
    (1) Dacă o persoană, fără să fi dobîndit dreptul de proprietate, a posedat cu bună-credinţă sub 
nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15 ani, aceasta devine proprietarul bunului 
respectiv. 
    (2) Dacă un bun imobil şi drepturile asupra lui sînt supuse înregistrării de stat, dreptul de 
proprietate se dobîndeşte în temeiul alin.(1) din momentul înregistrării.

Articolul 333. Uzucapiunea mobilelor
    Persoana care posedă cu bună-credinţă timp de 5 ani un bun mobil al altuia, comportîndu-se ca 
un proprietar, dobîndeşte dreptul de proprietate asupra acestui bun.



 Articolul 334. Unirea posesiunilor 
    Pentru a invoca uzucapiunea, posesorul actual poate să unească propria posesiune cu cea a 
autorului său. 

 Articolul 335. Posesiunea necesară uzucapiunii
    (1) Cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege, nu poate produce efecte juridice decît 
posesiunea utilă. Pînă la proba contrară, posesiunea este prezumată a fi utilă.
    (2) Nu este utilă posesiunea discontinuă, tulburată, clandestină sau precară.
    (3) Posesiunea este discontinuă atît timp cît posesorul o exercită cu intermitenţe anormale în 
raport cu natura bunului.
    (4) Posesiunea este tulburată atîta timp cît este dobîndită sau conservată prin acte de violenţă, 
fizică sau morală, care nu sînt provocate de o altă persoană.
    (5) Posesiunea este clandestină dacă se exercită astfel încît nu poate fi cunoscută.
    (6) Posesiunea este precară cînd nu se exercită sub nume de proprietar.
    (7) Discontinuitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată.
    (8) Numai persoana faţă de care posesiunea este tulburată sau clandestină poate invoca aceste 
vicii.
    (9) Posesiunea viciată devine utilă îndată ce viciul încetează.
    Articolul 336. Întreruperea termenului necesar pentru
                           invocarea uzucapiunii
    (1) Cursul termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii (prescripţia achizitivă) nu poate 
începe, iar dacă a început nu poate continua, în perioada în care este suspendată curgerea 
termenului de prescripţie extinctivă a acţiunii de revendicare.
    (2) Cursul termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii se întrerupe dacă a fost înaintată o 
acţiune de revendicare faţă de persoana care posedă sub nume de proprietar sau faţă de posesorul 
mijlocit. În acest caz, cursul prescripţiei se întrerupe numai faţă de persoana care a înaintat 
acţiunea.
    (3) În cazul în care cursul prescripţiei extinctive a fost întrerupt, timpul scurs pînă la 
întrerupere nu se calculează. După întrerupere poate să înceapă un nou termen.

S e c ţ i u n e a a 2-a
ÎNCETAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

    Articolul 337. Temeiurile încetării dreptului de proprietate 
    (1) Dreptul de proprietate încetează, în condiţiile legii, în urma consumării, pieirii fortuite sau 
distrugerii bunului, înstrăinării lui în temeiul unui act juridic, renunţării la dreptul de proprietate, 
precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
    (2) Nimeni nu poate fi forţat să cedeze proprietatea sa, cu excepţia cazurilor cînd, conform 
legii, se efectuează:
    a) urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile proprietarului;
    b) înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate;
    c) răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu acestea; 
    d) privatizarea proprietăţii de stat; 
    e) exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 
    f) rechiziţia;
    g) confiscarea;
    h) alte acţiuni prevăzute de lege. 

Articolul 338. Renunţarea la dreptul de proprietate
    (1) Proprietarul poate renunţa oricînd la dreptul de proprietate printr-o declaraţie în acest sens 
sau în alt mod care atestă cu certitudine că a renunţat la bun fără intenţia de a păstra dreptul de 
proprietate asupra lui.
    (2) Obligaţiile proprietarului în legătură cu bunul la care a renunţat încetează atunci cînd un 
terţ dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului.
    (3) Renunţarea la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se face printr-o declaraţie 
autentificată notarial şi înscrisă în registrul bunurilor imobile. 

Articolul 339. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile
                           proprietarului



    (1) Înstrăinarea bunurilor proprietarului prin aplicarea procedurii de urmărire a proprietăţii în 
legătură cu obligaţiile acestuia poate fi efectuată doar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti dacă o 
altă modalitate nu este stabilită prin lege sau contract.
    (2) Proprietarul pierde dreptul de proprietate asupra bunurilor urmărite în momentul dobîndirii 
dreptului de proprietate asupra acestora de către persoana îndreptăţită căreia îi sînt transmise 
bunurile. 

Articolul 340. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, 
                           persoana nu le poate avea în proprietate
    (1) Dacă, în temeiurile prevăzute de lege, persoana a dobîndit dreptul de proprietate asupra 
unui bun care, conform legii, nu poate să-i aparţină cu drept de proprietate, proprietarul este 
obligat să înstrăineze bunul timp de un an din momentul dobîndirii dreptului de proprietate sau în 
alt termen stabilit de lege.
    (2) Dacă proprietarul nu înstrăinează bunul în termenul stabilit la alin.(1), instanţa de judecată, 
la cererea autorităţii administraţiei publice locale, poate dispune, după caz, înstrăinarea bunului 
şi remiterea sumei obţinute către fostul proprietar, cu reţinerea cheltuielilor de înstrăinare, sau 
transmiterea bunului în proprietate statului şi despăgubirea proprietarului în cuantumul stabilit de 
instanţa de judecată.
    (3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi în cazurile în care persoana a dobîndit în proprietate, 
în temeiurile prevăzute de lege, un bun pentru care este nevoie de o autorizaţie specială şi i-a fost 
refuzată eliberarea unei atare autorizaţii.
    Articolul 341. Răscumpărarea animalelor domestice în 
                           cazul încălcării regulilor de comportare 
                           cu ele
    În cazul în care proprietarul de animale domestice se comportă cu ele încălcînd evident 
regulile stabilite prin lege sau prin normele de comportare umană cu animalele, orice persoană 
are dreptul să solicite predarea animalelor. Preţul se stabileşte prin acordul părţilor sau prin 
hotărîre judecătorească.
    Articolul 342. Rechiziţia
    (1) În caz de calamitate naturală, epidemie, epizootie sau în o altă situaţie excepţională, 
proprietarul poate fi deposedat de bun în temeiul unei decizii a autorităţii publice, în modul şi în 
condiţiile stabilite de lege.
    (2) Persoana al cărei bun a fost rechiziţionat poate cere restituirea lui dacă, după încetarea 
situaţiei excepţionale, acesta s-a păstrat în natură.
    (3) Preţul bunului sau preţul folosirii lui, în cazul în care s-a păstrat în natură şi a fost restituit 
proprietarului, se stabileşte prin acordul părţilor, iar în caz de divergenţă, prin hotărîre 
judecătorească.

Articolul 343. Confiscarea
    (1) Confiscarea bunurilor se permite printr-o hotărîre judecătorească în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute de lege.
    (2) În cazurile prevăzute de lege, bunurile proprietarului pot fi confiscate printr-un act 
administrativ. Actul administrativ cu privire la confiscare poate fi atacat în instanţă de judecată.

Capitolul III 
PROPRIETATEA COMUNĂ

S e c ţ i u n e a 1 
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 344. Proprietatea comună. Temeiurile 
                           apariţiei ei
    (1) Proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau 
mai mulţi titulari.
    (2) Proprietatea comună poate apărea în temeiul legii sau în baza unui act juridic.
    Articolul 345. Formele proprietăţii comune 
    (1) Proprietatea comună poate fi caracterizată prin delimitarea cotei fiecărui proprietar 
(proprietate pe cote-părţi) sau prin nedelimitarea cotelor-părţi (proprietate în devălmăşie).
    (2) Dacă bunul este comun, proprietatea pe cote-părţi se prezumă pînă la proba contrară.



    (3) Coproprietarii devălmaşi pot atribui bunurilor comune regimul proprietăţii comune pe 
cote-părţi.

S e c ţ i u n e a a 2-a
PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI

    Articolul 346. Cota-parte în proprietatea comună 
                            pe cote-părţi 
    (1) Fiecare coproprietar este proprietarul exclusiv al unei cote-părţi ideale din bunul comun. 
Cotele-părţi sînt prezumate a fi egale pînă la probă contrară. Dacă bunul a fost dobîndit printr-un 
act juridic, nu se va putea face probă contrară decît prin înscrisuri.
    (2) Coproprietarul care a făcut din contul său, cu acordul celorlalţi coproprietari, bunului 
comun îmbunătăţiri inseparabile are dreptul să ceară modificarea respectivă a cotelor-părţi sau 
compensarea cheltuielilor.
    Articolul 347. Folosinţa bunului proprietate comună pe
                            cote-părţi
    (1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cote-părţi în 
măsura care nu schimbă destinaţia lui şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari. 
    (2) Modul de folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau, în caz de 
divergenţe, prin hotărîre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor 
coproprietarilor.
    (3) Coproprietarul este în drept să ceară în posesiune şi folosinţă o parte din bunul comun 
corespunzător cotei sale, iar în caz de imposibilitate, să ceară coproprietarilor care posedă şi 
folosesc bunul plata unei compensaţii echitabile. 
    (4) Coproprietarul care exercită în mod exclusiv folosinţa bunului comun fără acordul 
celorlalţi coproprietari poate fi obligat la plata unei despăgubiri. 
    Articolul 348. Fructele produse de bunul proprietate comună
                           pe cote-părţi 
    (1) Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi se cuvin tuturor 
coproprietarilor proporţional cotei-părţi deţinute dacă aceştia nu au stabilit altfel.
    (2) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile de producere sau de culegere a fructelor 
are dreptul la compensarea acestor cheltuieli de către coproprietari proporţional cotei lor părţi. 
    Articolul 349. Beneficiile şi sarcinile proprietăţii comune
                           pe cote-părţi
    Coproprietarii vor împărţi beneficiile şi vor suporta sarcinile proprietăţii comune pe cote-părţi 
proporţional cotei lor părţi.
    Articolul 350. Actele de conservare a bunului proprietate
                           comună pe cote-părţi
    Fiecare coproprietar poate să efectueze acte de conservare a bunurilor proprietate comună pe 
cote-părţi fără acordul celorlalţi coproprietari şi să le pretindă compensarea cheltuielilor 
proporţional cotei lor părţi. 
    Articolul 351. Actele de dispoziţie privind bunurile 
                           proprietate comună pe cote-părţi
    (1) În privinţa bunurilor proprietate comună pe cote-părţi nu se pot încheia acte de dispoziţie 
decît cu acordul tuturor coproprietarilor. 
    (2) Actele de dispoziţie încheiate în lipsa unanimităţii sînt lovite de nulitate relativă dacă se 
demonstrează că terţul este de rea-credinţă. În acest caz, prescripţia dreptului la acţiune începe să 
curgă de la data cînd coproprietarul care nu şi-a dat acordul a cunoscut sau trebuia să cunoască 
existenţa cauzei de nulitate.
    (3) Coproprietarul poate să înstrăineze cota sa parte, respectînd dreptul de preemţiune al 
celorlalţi coproprietari.
    Articolul 352. Dreptul de preemţiune 
    (1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia 
vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul cu 
care se vinde şi în aceleaşi condiţii.
    (2) Vînzătorul cotei-părţi este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi 



vîndă cota, indicînd preţul şi celelalte condiţii de vînzare. Dacă ceilalţi coproprietari renunţă să-şi 
exercite dreptul de preemţiune sau nu îl exercită în decursul unei luni din ziua notificării în cazul 
bunului imobil şi în decursul a 10 zile în cazul bunului mobil, vînzătorul are dreptul să vîndă 
oricărei persoane cota sa parte. Dacă mai mulţi coproprietari îşi manifestă intenţia de a dobîndi 
cota-parte, vînzătorul are dreptul să aleagă dintre aceştia cumpărătorul.
    (3) Cînd cota-parte se vinde fără respectarea dreptului de preemţiune, oricare coproprietar 
poate intenta, în decursul a 3 luni, acţiune în instanţa de judecată pentru a i se atribui drepturi şi 
obligaţii de cumpărător.
    (4) Cesiunea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cotei-părţi din proprietatea comună 
nu se admite. 
    Articolul 353. Urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate
                           comună pe cote-părţi
    (1) Creditorii unui coproprietar pot urmări cota-parte ideală a acestuia din bunurile proprietate 
comună pe cote-părţi sau pot cere instanţei de judecată împărţirea bunului, caz în care urmărirea 
se face asupra părţii din bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.
    (2) În cazul vînzării silite a unei cote-părţi, executorul judecătoresc va notifica pe ceilalţi 
coproprietari cu cel puţin 10 zile înainte de data vînzării. La preţ egal, coproprietarii vor avea 
dreptul de preemţiune la adjudecarea cotei-părţi.
    (3) Creditorii care au un drept de garanţie asupra bunului proprietate comună pe cote-părţi ori 
cei a căror creanţă s-a născut în legătură cu conservarea sau administrarea acestuia au dreptul să 
urmărească silit bunul comun ori sumele rezultate din împărţire.
    (4) Actele de suspendare a împărţirii pot fi opuse creditorilor dacă sînt autentificate sau, după 
caz, sînt îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute de lege. 
    (5) Creditorii personali ai unui coproprietar pot, de asemenea, să intervină pe cheltuiala lor la 
împărţirea cerută de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot însă ataca o împărţire săvîrşită, 
decît în cazul cînd aceasta a avut loc în lipsa lor, fără a se ţine seama de opoziţia pe care au 
făcut-o şi în cazul cînd împărţirea este simulată ori se efectuează astfel încît creditorii nu pot face 
opoziţie.
    (6) Dispoziţiile alin.(5) sînt aplicabile şi în cazul creditorilor care au drept de garanţie asupra 
bunului proprietate comună pe cote-părţi ori al celor a căror creanţă s-a născut în legătură cu 
conservarea sau administrarea bunului.
    Articolul 354. Excluderea coproprietarului
    (1) Coproprietarii pot solicita instanţei de judecată excluderea coproprietarului care, prin fapta 
sa, prin fapta celor cărora le-a cedat folosinţa bunului ori a celor pentru care este ţinut să 
răspundă, încalcă în mod grav drepturile celorlalţi coproprietari.
    (2) În cazul prevăzut la alin.(1), coproprietarul este obligat la înstrăinarea cotei sale. În caz de 
refuz, vînzarea ei silită se dispune prin hotărîre judecătorească.
    Articolul 355. Proprietatea asupra părţilor comune din
                           clădirile cu multe etaje sau cu apartamente 
    (1) Dacă într-o clădire există spaţii cu destinaţie de locuinţă sau cu o altă destinaţie avînd 
proprietari diferiţi, fiecare dintre aceştia deţine drept de proprietate comună pe cote-părţi, forţată 
şi perpetuă, asupra părţilor din clădire, care, fiind destinate folosinţei spaţiilor, nu pot fi folosite 
decît în comun. 
    (2) Raporturile prevăzute la alin.(1) se reglementează prin lege.
    Articolul 356. Proprietatea comună pe cote-părţi asupra
                           despărţiturilor comune 
    (1) Orice zid, şanţ sau altă despărţitură între două terenuri care se află în intravilan este 
prezumată a fi în proprietatea comună pe cote-părţi a vecinilor dacă nu rezultă contrariul din 
titlu, dintr-un semn de necomunitate conform regulamentelor de urbanism ori dacă proprietatea 
comună nu a devenit proprietate exclusivă prin uzucapiune.
    (2) Cota-parte din drepturile asupra despărţiturilor comune se va considera un bun accesoriu. 
Înstrăinarea sau ipotecarea cotei-părţi nu se poate face decît o dată cu dreptul asupra terenului.
    Articolul 357. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi
                           prin împărţire



    (1) Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire poate fi cerută oricînd dacă legea, 
contractul sau hotărîrea judecătorească nu prevede altfel.
    (2) Împărţirea poate fi cerută chiar şi atunci cînd unul dintre coproprietari a folosit exclusiv 
bunul, afară de cazul cînd l-a uzucapat, în condiţiile legii.
    (3) Împărţirea poate fi făcută prin înţelegere a părţilor sau prin hotărîre judecătorească.
    Articolul 358. Inadmisibilitatea împărţirii
    (1) Împărţirea este inadmisibilă în cazurile la care se referă art.355 şi 356, precum şi în alte 
cazuri prevăzute de lege.
    (2) Împărţirea poate fi efectuată în cazul părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau 
apartamente atunci cînd există acordul tuturor coproprietarilor ori cînd bunurile în cauză nu mai 
sînt destinate folosirii în comun.
    Articolul 359. Amînarea împărţirii 
    (1) Contractele privind amînarea împărţirii nu pot fi încheiate pentru o perioadă mai mare de 5 
ani. În cazul imobilelor, contractele trebuie încheiate în formă autentică şi înscrise în registrul 
bunurilor imobile.
    (2) Pentru motive temeinice, instanţa de judecată poate dispune, la cererea oricărui 
coproprietar, împărţirea chiar înainte de perioada stabilită prin contract.
    (3) Instanţa de judecată poate dispune amînarea împărţirii dacă aceasta s-ar impune în vederea 
protecţiei intereselor celorlalţi coproprietari. Instanţa poate dispune împărţirea dacă împrejurările 
avute în vedere la data pronunţării hotărîrii de amînare s-au modificat.
    Articolul 360. Împărţirea în cazul în care coproprietarul
                           este lipsit de sau limitat în capacitatea de
                           exerciţiu 
    Dacă un coproprietar este lipsit de sau limitat în capacitatea de exerciţiu, împărţirea poate fi 
făcută prin înţelegerea părţilor numai cu încuviinţarea autorităţii tutelare, precum şi a 
ocrotitorului legal, după caz.
    Articolul 361. Modul de împărţire a bunului proprietate
                           comună pe cote-părţi 
    (1) Împărţirea bunului proprietate comună pe cote-părţi se face în natură, proporţional cotei-
părţi a fiecărui coproprietar.
    (2) Dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu este partajabil în natură, 
împărţirea se face prin:
    a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui ori a mai multor 
coproprietari, la cererea lor;
    b) vînzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie şi 
distribuirea preţului către coproprietari proporţional cotei-părţi a fiecăruia dintre ei.
    (3) În cazul în care unui dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decît cota 
sa parte, celorlalţi coproprietari li se atribuie o sultă.
    (4) Împărţirea se efectuează în modul stabilit de lege.
    (5) Părţile reale stabilite de instanţă de judecată pot fi distribuite prin tragere la sorţi, după caz.
    Articolul 362. Stingerea datoriilor în cazul împărţirii
    (1) Oricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor, născute în legătură cu 
proprietatea comună pe cote-părţi, care sînt scadente ori devin scadente în cursul anului în care 
are loc împărţirea.
    (2) Suma necesară stingerii obligaţiilor care decurg din alin.(1) va fi preluată, în lipsa unei 
stipulaţii contrare, din preţul vînzării bunului comun cu ocazia împărţirii şi va fi suportată de 
către coproprietari proporţional cotei-părţi a fiecăruia.
    Articolul 363. Efectele împărţirii proprietăţii comune
    (1) Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunului sau al sumei de bani atribuite 
numai de la data împărţirii, cu excepţia bunurilor imobile asupra cărora dreptul de proprietate 
apare la data înscrierii în registrul bunurilor imobile.
    (2) Actele încheiate, în condiţiile legii, de un coproprietar asupra bunului proprietate comună 
pe cote-părţi rămîn valabile şi sînt opozabile celui care a dobîndit bunul în urma împărţirii.
    (3) Garanţiile constituite de un coproprietar asupra cotei sale părţi se strămută de drept asupra 



bunului sau a sumei de bani atribuite prin împărţire.
    (4) Împărţirea care a avut loc înaintea termenului stipulat în acordul coproprietarilor nu este 
opozabilă creditorului care deţine o ipotecă asupra unei cote-părţi dacă acesta nu a consimţit la 
împărţire sau dacă debitorul său nu conservă dreptul de proprietate a cel puţin asupra părţii 
respective din bun.
    Articolul 364. Obligaţia de garanţie a coproprietarilor
    (1) Coproprietarii îşi datorează, în limita cotelor-părţi, garanţie pentru evicţiune şi vicii 
ascunse, dispoziţiile privitoare la obligaţia de garanţie a vînzătorului aplicîndu-se în modul 
corespunzător.
    (2) Fiecare din coproprietari este obligat să despăgubească pe coproprietarul prejudiciat prin 
efectul evicţiunii sau al viciului ascuns. Dacă unul dintre coproprietari este insolvabil, partea 
datorată de acesta se va suporta proporţional de ceilalţi coproprietari.
    (3) Coproprietarii nu datorează garanţie dacă prejudiciul este urmarea faptei săvîrşite de un alt 
coproprietar sau dacă au fost scutiţi prin actul de împărţire.
    Articolul 365. Nulitatea împărţirii
    (1) Împărţirea poate fi desfiinţată pentru aceleaşi cauze ca şi actele juridice.
    (2) Împărţirea făcută fără participarea tuturor coproprietarilor este lovită de nulitate absolută.
    (3) Împărţirea este valabilă chiar dacă nu cuprinde toate bunurile proprietate comună pe cote-
părţi. Pentru bunurile omise se poate face oricînd o împărţire suplimentară.
    (4) Nu poate invoca nulitatea relativă a împărţirii coproprietarul care, cunoscînd cauza de 
nulitate, înstrăinează total sau parţial bunurile atribuite.

S e c ţ i u n e a a 3-a
PROPRIETATEA COMUNĂ ÎN DEVĂLMĂŞIE

    Articolul 366. Dispoziţii generale cu privire la proprietatea 
                           comună în devălmăşie 
    (1) În cazul în care dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca 
vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi ideale din bunul comun, proprietatea este comună 
în devălmăşie.
    (2) Proprietăţii comune în devălmăşie se aplică în modul corespunzător dispoziţiile cu privire 
la proprietatea comună pe cote-părţi dacă prezenta secţiune nu prevede altfel.
    Articolul 367. Folosinţa bunului proprietate comună în
                           devălmăşie
    Fiecare coproprietar devălmaş are dreptul de a folosi bunul comun potrivit destinaţiei acestuia, 
fără a limita dreptul celorlalţi coproprietari dacă în contract nu este prevăzut altfel.
    Articolul 368. Actele de conservare şi administrare a
                           bunului proprietate comună în devălmăşie
    Oricare dintre proprietarii devălmaşi este prezumat a avea consimţămîntul celorlalţi pentru 
efectuarea oricăror acte de conservare şi administrare a bunului proprietate comună în 
devălmăşie dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    Articolul 369. Actele de dispoziţie asupra bunurilor 
                            proprietate comună în devălmăşie
    (1) Fiecare din coproprietarii devălmaşi poate dispune de bunul mobil proprietate comună în 
devălmăşie dacă acordul încheiat între ei nu prevede altfel.
    (2) Pentru actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile proprietate comună în devălmăşie este 
necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor devălmaşi.
    (3) Actul juridic de dispoziţie încheiat de unul dintre coproprietarii devălmaşi poate fi declarat 
nul dacă se face dovadă că cealaltă parte ştia sau trebuia să ştie despre acordul care limitează 
dreptul de dispoziţie, despre faptul că ceilalţi coproprietari devălmaşi sînt împotriva încheierii 
actului juridic sau că nu a fost cerut acordul la înstrăinarea imobilelor.
    Articolul 370. Împărţirea bunului proprietate comună în
                           devălmăşie 
    Împărţirea bunului proprietate comună în devălmăşie între coproprietarii devălmaşi se va face 
proporţional aportului fiecăruia la dobîndirea bunului. Pînă la proba contrară, aportul 
coproprietarilor devălmaşi este prezumat a fi egal.



    Articolul 371. Proprietatea comună în devălmăşie a soţilor
    (1) Bunurile dobîndite de soţi în timpul căsătoriei sînt proprietatea lor comună în devălmăşie 
dacă, în conformitate cu legea sau contractul încheiat între ei, nu este stabilit un alt regim juridic 
pentru aceste bunuri.
    (2) Orice bun dobîndit de soţi în timpul căsătoriei se prezumă proprietate comună în 
devălmăşie pînă la proba contrară.
    Articolul 372. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soţi
    (1) Bunurile care au aparţinut soţilor înainte de încheierea căsătoriei, precum şi cele dobîndite 
de ei în timpul căsătoriei în baza unui contract de donaţie, prin moştenire sau în alt mod cu titlu 
gratuit, sînt proprietatea exclusivă a soţului căruia i-a aparţinut sau care le-a dobîndit.
    (2) Bunurile de folosinţă individuală (îmbrăcăminte, încălţăminte şi altele asemenea), cu 
excepţia bijuteriilor şi a altor obiecte de lux, sînt bunuri personale ale soţului care le foloseşte, 
chiar dacă sînt dobîndite în timpul căsătoriei din contul mijloacelor comune ale soţilor.
    (3) Bunurile fiecăruia dintre soţi pot fi declarate proprietate a lor comună în devălmăşie dacă 
se constată că în timpul căsătoriei s-au făcut din mijloacele lor comune investiţii care au sporit 
simţitor valoarea acestor bunuri.
    Articolul 373. Determinarea părţilor din proprietatea comună 
                           în devălmăşie a soţilor în caz de împărţire a 
                           bunurilor
    (1) În cazul împărţirii bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor, părţile lor se 
consideră egale. 
    (2) Bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor pot fi împărţite atît la divorţ, cît şi în 
timpul căsătoriei. Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei nu afectează regimul juridic 
al bunurilor care vor fi dobîndite în viitor.

Capitolul IV
APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

    Articolul 374. Revendicarea de către proprietar 
                           a bunurilor sale
    (1) Proprietarul este în drept să-şi revendice bunurile aflate în posesiunea nelegitimă a altuia.
    (2) Posesorul poate refuza să predea bunul dacă el sau posesorul mijlocit pentru care posedă 
are dreptul preferenţial de posesiune în raport cu proprietarul. Revendicarea bunului poate fi 
aplicată în raport cu cel care are un drept superior dacă acesta a obţinut bunul prin violenţă sau 
prin dol.
    (3) De la momentul încetării bunei-credinţe, iar în cazul posesorului de rea-credinţă de la 
momentul dobîndirii posesiunii, posesorul răspunde faţă de proprietar pentru prejudiciul cauzat 
prin faptul că din vina lui bunul s-a deteriorat, a pierit sau nu poate fi restituit din alt motiv.
    (4) În legătură cu revendicarea bunului proprietarului se vor aplica în modul corespunzător 
prevederile art.307, 310-312.
    (5) Dacă a dobîndit posesiunea prin samavolnicie sau prin săvîrşirea unei infracţiuni, 
posesorul răspunde faţă de proprietar în conformitate cu normele privind răspunderea delictuală.
    Articolul 375. Revendicarea de către proprietar a bunurilor 
                           aflate în posesiunea unui dobînditor de
                           bună-credinţă
    (1) Dacă un bun a fost dobîndit cu titlu oneros de la o persoană care nu a avut dreptul să-l 
înstrăineze, proprietarul poate să-l revendice de la dobînditorul de bună-credinţă numai în cazul 
în care bunul a fost pierdut de proprietar ori de persoana căreia bunul a fost transmis de 
proprietar în posesiune sau dacă i-a fost furat unuia ori altuia, sau a ieşit în alt mod din 
posesiunea acestora, fără voia lor.
    (2) Dacă bunurile au fost dobîndite cu titlu gratuit de la o persoană care nu avea dreptul să le 
înstrăineze, proprietarul este în drept să-şi revendice bunurile în toate cazurile.
    (3) Banii, titlurile de valoare la purtător şi bunurile dobîndite la licitaţie nu pot fi revendicate 
de la un dobînditor de bună-credinţă.
    Articolul 376. Cererea privind înlăturarea încălcărilor care
                           nu sînt legate de privarea de posesiune



    (1) Dacă dreptul proprietarului este încălcat în alt mod decît prin uzurpare sau privare ilicită de 
posesiune, proprietarul poate cere autorului încetarea încălcării. El poate cere, de asemenea, 
despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Pot fi solicitate despăgubiri şi în cazul în care nu se cere 
încetarea încălcării sau executarea acestei cerinţe este imposibilă.
    (2) Dacă există temei de a presupune că se vor face încălcări ulterioare, proprietarul poate 
intenta o acţiune negatorie.
    (3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) nu se aplică dacă proprietarul trebuie, în temeiul legii şi al 
drepturilor unor alte persoane, să admită influenţa asupra bunului.

Capitolul V 
DREPTUL DE VECINĂTATE

    Articolul 377. Obligaţia de respect reciproc
    Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lîngă respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin 
orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenţe reciproce.
    Articolul 378. Influenţa vecină admisibilă
    (1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o 
exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia 
sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în 
folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.
    (2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care influenţa este considerabilă, dar este 
produsă de folosirea obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată prin măsuri justificate 
economic. Dacă este obligat să suporte o asemenea influenţă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea 
recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele economice admisibile, proprietarul 
poate cere proprietarului de teren care cauzează influenţa o compensaţie corespunzătoare în 
formă bănească.
    Articolul 379. Atentarea inadmisibilă
    (1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii 
despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod 
inadmisibil asupra terenului său. 
    (2) Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de 
lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care 
afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident.

Articolul 380. Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire
    Dacă există pericolul prăbuşirii construcţiei de pe terenul vecin peste terenul său, proprietarul 
poate cere vecinului să ia măsurile necesare pentru prevenirea acestui pericol.

Articolul 381. Folosirea apelor
    (1) Cursurile de apă şi pînza freatică din mai multe terenuri nu pot fi deviate sau manipulate de 
proprietarul oricărui teren astfel încît cantitatea sau calitatea apei să fie modificată în 
dezavantajul proprietarului unui alt teren. 
    (2) Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica în nici un fel curgerea firească a apelor 
provenite de pe terenul superior. 
    (3) Dacă curgerea apei de pe terenul superior cauzează prejudicii terenului inferior, 
proprietarul acestuia din urmă poate cere autorizarea instanţei de judecată de a face pe terenul 
său lucrările necesare schimbării direcţiei apelor, suportînd toate cheltuielile aferente. La rîndul 
său, proprietarul terenului superior este obligat să nu efectueze nici o lucrare de natură să 
agraveze situaţia terenului inferior.

 Articolul 382. Regulile speciale de folosire a apei
    (1) Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica curgerea provocată de proprietarul 
terenului superior sau de alte persoane, aşa cum este cazul apelor care ţîşnesc pe acest din urmă 
teren, datorită unor lucrări subterane întreprinse de proprietarul terenului superior, cazul apelor 
provenite din secarea terenurilor mlăştinoase, al apelor folosite într-un scop casnic, agricol sau 
industrial, însă numai dacă această curgere precedă vărsarea într-un curs de apă sau într-un şanţ.
    (2) În cazul prevăzut la alin.(1), proprietarul terenului superior este obligat să aleagă calea şi 
mijloacele de scurgere care ar aduce prejudicii minime terenului inferior, rămînînd obligat la 



plata unei despăgubiri juste şi prealabile către proprietarul acestuia din urmă.
    (3) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se aplică atunci cînd pe terenul inferior se află o construcţie, 
împreună cu grădina şi curtea aferentă, sau un cimitir.

Articolul 383. Captarea apei
    Proprietarul care vrea să folosească pentru irigarea terenului său apele naturale şi artificiale de 
care poate dispune în mod efectiv are dreptul ca, pe cheltuiala sa exclusivă, să facă pe terenul 
riveran opus lucrări utile de captare a apei.

Articolul 384. Surplusul de apă
    (1) Proprietarul căruia îi prisoseşte apa pentru necesităţile curente este obligat ca, în schimbul 
unei juste şi prealabile despăgubiri, să ofere acest surplus proprietarului care nu poate procura 
apa necesară terenului său decît cu o cheltuială excesivă.
    (2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligaţia menţionată la alin.(1) pretinzînd că ar putea da 
surplusului de apă o altă destinaţie decît satisfacerea necesităţilor curente. El poate însă cere 
proprietarului aflat la nevoie despăgubiri suplimentare cu condiţia că va dovedi existenţa reală a 
destinaţiei pretinse. 

 Articolul 385. Conservarea drepturilor dobîndite ale
                            proprietarului terenului inferior
    (1) Proprietarul poate acorda orice întrebuinţare izvorului de pe terenul său cu condiţia de a nu 
aduce atingere drepturilor dobîndite de proprietarul terenului inferior.
    (2) Proprietarul terenului pe care se află izvorul nu poate să-i schimbe cursul dacă prin această 
schimbare ar lipsi locuitorii unei localităţi de apă pentru necesităţile curente.
    Articolul 386. Picătura streşinii
    Acoperişul trebuie să fie construit astfel încît apa, zăpada sau gheaţa să cadă exclusiv pe 
teritoriul proprietarului.
    Articolul 387. Fructele căzute 
    Fructele căzute din pomi sau arbuşti pe terenul vecin se consideră fructe de pe acel teren. 
    Articolul 388. Rădăcinile şi ramurile de pe terenul vecin
    (1) Proprietarul terenului poate să taie şi să-şi oprească rădăcinile de arbori şi de arbuşti care 
au pătruns la el de pe terenul vecin. Aceeaşi regulă se aplică şi ramurilor de arbori şi de arbuşti 
ce atîrnă de pe terenul vecin.
    (2) Dreptul prevăzut la alin.(1) nu se acordă proprietarului în cazul în care rădăcinile şi 
ramurile nu împiedică folosirea terenului său.

Articolul 389. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
    (1) Orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai 
cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii, regulamentului de 
urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor 
proprietarului vecin.
    (2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie 
sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care 
să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.
    (3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este 
îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori 
gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

Articolul 390. Depăşirea hotarului terenului învecinat în
                           cazul construcţiei
    (1) Dacă proprietarul unui teren, cu ocazia ridicării unei construcţii, a construit dincolo de 
limita terenului său, fără a i se putea imputa premeditarea sau culpa gravă, vecinul trebuie să 
tolereze încălcarea hotarului dacă nu a obiectat pînă sau imediat după depăşirea limitei.
    (2) Vecinul prejudiciat prin situaţia prevăzută la alin.(1) trebuie despăgubit cu o rentă în bani, 
plătită anual, cu anticipaţie.
    (3) Cel îndreptăţit la rentă poate pretinde oricînd ca debitorul său să-i achite preţul porţiunii de 
teren pe care s-a construit în schimbul transmiterii proprietăţii asupra acesteia.

Articolul 391. Accesul pe terenul altuia
    (1) Orice proprietar este obligat ca, după primirea unui aviz scris sau verbal, să permită 



vecinului accesul pe teritoriul său, după caz, pentru efectuarea şi întreţinerea unei construcţii, 
plantaţii şi efectuarea unor alte lucrări pe terenul vecin.
    (2) Proprietarul care este obligat să permită accesul pe teritoriul său are dreptul la 
compensarea prejudiciului cauzat doar prin acest fapt şi la restabilirea terenului în starea 
anterioară.
    (3) În cazul în care, datorită unei forţe naturale sau forţe majore, un bun a pătruns pe un teren 
străin sau a fost transportat acolo, proprietarul terenului trebuie să permită căutarea şi ridicarea 
bunului, dacă nu a purces el însuşi la căutare sau nu-l restituie. Bunul continuă să aparţină 
proprietarului său, cu excepţia cazului cînd acesta renunţă la el. Proprietarul terenului poate cere 
ridicarea bunului străin şi aducerea terenului în situaţia anterioară.
    (4) Proprietarul terenului care efectuează şi întreţine construcţii, plantaţii sau execută alte 
lucrări pe teritoriul său nu are dreptul să pericliteze terenul vecin sau să compromită trăinicia 
construcţiilor, lucrărilor sau plantaţiilor situate pe acesta.

Articolul 392. Trecerea prin proprietatea străină
    (1) Dacă terenul este lipsit de comunicaţie prin orice cale de acces de folosinţă comună, 
conducte de alimentare cu apă, conducte de energie electrică, gaze, telecomunicaţii şi altele 
asemenea, proprietarul poate cere vecinilor să-i permită utilizarea terenurilor lor pentru instalarea 
comunicaţiei necesare. 
    (2) Trecerea urmează a se face în condiţii de natură să aducă o minimă atingere exercitării 
dreptului de proprietate asupra terenului. Vecinului al cărui teren este folosit pentru acces trebuie 
să i se plătească o justă şi prealabilă despăgubire care, prin acordul părţilor, poate fi efectuată sub 
formă de plată unică.
    (3) Despăgubirea datorată conform alin.(2) se dublează atunci cînd lipsa accesului este o 
urmare a faptei proprietarului care pretinde trecerea.

Articolul 393. Instalarea liniei de demarcare a hotarului
    (1) Proprietarul de teren poate cere proprietarului de teren vecin să ia parte la instalarea unui 
hotar stabil de demarcare sau la restabilirea unui hotar deteriorat.
    (2) Cheltuielile pentru demarcare se împart între vecini în mod egal dacă din raporturile 
existente între ei nu reiese altfel.

Articolul 394. Litigii privind hotarul
    (1) Dacă în urma unei dispute este imposibilă determinarea hotarului adevărat, atunci pentru 
demarcare este decisivă posesiunea de fapt a vecinilor. Dacă posesiunea de fapt nu poate fi 
determinată, fiecărui teren îi este anexată o jumătate din porţiunea disputată.
    (2) Dacă determinarea hotarului în conformitate cu prevederile alin.(1) duce la un rezultat ce 
contravine faptelor stabilite, în particular aduce atingere mărimii stabilite a terenului, hotarul se 
stabileşte, la cererea unei părţi, de către instanţa de judecată. 

T i t l u l IV
ALTE DREPTURI REALE

Capitolul I 
UZUFRUCTUL

    Articolul 395. Noţiunea de uzufruct 
    (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă 
determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele 
bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are 
dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina.
    (2) Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinţe.
    (3) Uzufructul se poate constitui, conjugat sau succesiv, în favoarea unei sau mai multor 
persoane existente la data deschiderii uzufructului.
    Articolul 396. Constituirea uzufructului
    (1) Uzufructul se poate constitui, prin lege sau act juridic, dispoziţiile privind registrul 
bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. În cazurile prevăzute de lege, 
uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească.
    (2) La constituirea uzufructului se aplică aceleaşi reguli ca şi la înstrăinarea bunurilor care fac 
obiectul uzufructului. 



    (3) Obiect al uzufructului poate fi orice bun neconsumptibil care se află în circuit civil, mobil 
sau imobil, corporal sau incorporal, inclusiv un patrimoniu sau o parte din el.
    (4) Uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat în uzufruct, precum şi asupra a tot 
ce se uneşte sau se încorporează în acesta.
    Articolul 397. Termenul uzufructului
    (1) Uzufructul se instituie cel mult pînă la decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei 
juridice dacă un termen mai scurt nu este stabilit prin lege sau prin act juridic. 
    (2) Uzufructul constituit în favoarea unei persoane juridice nu poate depăşi 30 de ani.
    (3) Uzufructul încetează la decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice în al 
cărei folos a fost stabilit uzufructul. 
    (4) Orice act juridic prin care se constituie un uzufruct perpetuu şi transmisibil pentru cauză de 
moarte sau lichidare este lovit de nulitate absolută.
    Articolul 398. Inalienabilitatea uzufructului
    (1) Uzufructul nu poate trece de la uzufructuar la o altă persoană prin acte juridice sau prin 
succesiune.
    (2) Uzufructuarul poate închiria sau arenda altuia, integral sau în parte, bunul mobil obiect al 
uzufructului dacă, la momentul constituirii uzufructului, nu a fost stabilit altfel.
    (3) Dacă la momentul constituirii uzufructului imobilul nu era dat în chirie sau arendă, 
uzufructuarul nu are dreptul să-l dea în chirie sau arendă fără acordul nudului proprietar sau fără 
autorizaţia instanţei de judecată dacă acest drept nu i-a fost acordat expres la momentul 
constituirii uzufructului. 
    (4) La stingerea uzufructului, nudul proprietar este obligat să menţină contractele de locaţiune 
sau de arendă, încheiate în modul stabilit. El poate totuşi să refuze menţinerea în cazul în care:
    a) termenul contractului de locaţie sau de arendă depăşeşte, fără consimţămîntul lui, termenul 
obişnuit în conformitate cu uzanţele locale;
    b) spaţiul comercial a fost dat în chirie pe un termen mai mare de 5 ani;
    c) întreprinderea agricolă a fost dată în arendă pe un termen mai mare de 12 ani;
    d) un teren agricol a fost dat în arendă pe un termen mai mare de 6 ani;
    e) contractul de locaţiune sau de arendă stipulează condiţii neobişnuite, excesive pentru nudul 
proprietar.
    (5) Nudul proprietar pierde dreptul de a refuza menţinerea contractului cînd locatarul sau 
arendaşul i-a stabilit un termen rezonabil în care nudul proprietar trebuia să declare despre 
menţinerea sau refuzul de a menţine, iar el a omis să facă aceasta în termenul stabilit.

Articolul 399. Determinarea stării bunului
    (1) Uzufructuarul preia bunurile în starea în care acestea se află.
    (2) La stabilirea uzufructului asupra unei universalităţi de bunuri, uzufructuarul şi nudul 
proprietar sînt obligaţi să-şi acorde asistenţă reciprocă în vederea întocmirii inventarului. 
    (3) Inventarul trebuie să conţină menţiunea despre data întocmirii, să fie semnat de ambele 
părţi, iar la cererea unei din părţi semnătura trebuie autentificată.
    (4) Fiecare parte are dreptul să ceară ca inventarul să fie întocmit de către organul competent.
    (5) Partea care cere întocmirea inventarului în condiţiile alin.(4) sau autentificarea semnăturii 
suportă cheltuielile aferente.

Articolul 400. Preţul, sarcinile şi cheltuielile uzufructului
    (1) Uzufructul este gratuit în cazul nestipulării exprese a caracterului oneros.
    (2) Cheltuielile şi sarcinile proprietăţii revin nudului proprietar, cu excepţiile prevăzute de lege 
sau de contract.
    (3) Uzufructuarul este ţinut pentru obligaţiile de plată (impozite, taxe) faţă de stat pentru 
obiectul uzufructului.

Articolul 401. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor 
    (1) Uzufructuarul se bucură de toate fructele pe care le produce obiectul uzufructului dacă nu 
este stipulat altfel. Fructele obiectului uzufructului trec în proprietatea uzufructuarului la data 
culegerii lor.
    (2) Fructele neculese în momentul deschiderii dreptului la uzufruct sînt ale uzufructuarului, iar 
cele neculese la sfîrşitul perioadei de uzufruct sînt ale nudului proprietar dacă actul prin care s-a 



instituit uzufructul nu prevede altfel. Veniturile se consideră percepute zi cu zi şi se cuvin 
uzufructuarului proporţional duratei uzufructului său. Aceste prevederi sînt aplicabile arenzii, 
chiriei imobilelor, dividendelor şi dobînzilor obţinute. 

Articolul 402. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile
    Dacă uzufructul cuprinde şi bunuri consumptibile, uzufructuarul are dreptul să dispună de ele, 
însă cu obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate, cantitate şi valoare sau, dacă este 
imposibil, să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului.

Articolul 403. Plata creanţelor scadente
    (1) Dacă uzufructul se răsfrînge asupra unei creanţe care devine scadentă în timpul 
uzufructului, plata se face uzufructuarului, care eliberează chitanţă.
    (2) La încheierea uzufructului, tot ceea ce a fost primit ca plată se transmite nudului proprietar.

Articolul 404. Dreptul de vot 
    (1) Dreptul de vot acordat de o acţiune sau de o altă valoare mobiliară, de o fracţiune din 
coproprietate sau de un alt bun aparţine uzufructuarului.
    (2) Dreptul de vot aparţine nudului proprietar dacă are ca efect modificarea substanţei bunului 
principal, cum ar fi capitalul social ori bunul deţinut în coproprietate, schimbarea destinaţiei 
acestui bun sau lichidarea persoanei juridice.

Articolul 405. Drepturile creditorilor
    (1) Creditorii uzufructuarului pot urmări drepturile acestuia sub rezerva drepturilor nudului 
proprietar.
    (2) Creditorii nudului proprietar pot urmări drepturile acestuia sub rezerva drepturilor 
uzufructuarului.

Articolul 406. Dreptul uzufructuarului de a se folosi de arbori
    (1) Uzufructuarul nu are dreptul să taie arborii care cresc pe terenul grevat cu uzufruct, cu 
excepţia reparării, întreţinerii sau exploatării terenului. El poate dispune de cei care au căzut ori 
s-au uscat natural.
    (2) Uzufructuarul este obligat să înlocuiască, în conformitate cu uzanţele locale sau 
obişnuinţele nudului proprietar, arborii care au fost distruşi.

Articolul 407. Dreptul uzufructuarului asupra pădurilor
                           destinate tăierii
    (1) Dacă uzufructul cuprinde păduri destinate de proprietarul lor unor tăieri periodice, 
uzufructuarul este dator să păstreze ordinea şi cantitatea tăierii, potrivit regulilor stabilite de lege, 
de nudul proprietar sau potrivit uzanţelor locale, fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo 
despăgubire pentru părţile lăsate netăiate în timpul uzufructului.
    (2) Arborii care se scot din pepinieră fără degradarea acesteia nu fac parte din uzufruct decît 
cu obligaţia uzufructuarului de a se conforma dispoziţiilor legale şi uzanţelor locale în ceea ce 
priveşte înlocuirea lor.
    (3) Uzufructuarul poate, conformîndu-se dispoziţiilor legale şi uzanţei obişnuite a nudului 
proprietar, să exploateze părţile de păduri înalte care au fost destinate tăierii regulate, fie că 
aceste tăieri se fac periodic pe o întindere determinată, fie că se fac numai pentru un număr de 
arbori aleşi pe toată suprafaţa terenului. În celelalte cazuri, uzufructuarul nu poate tăia arborii 
înalţi. Va putea însă întrebuinţa, la reparaţiile la care este obligat, arbori căzuţi accidental, chiar 
să taie arborii trebuincioşi, cu îndatorirea însă de a demonstra, în prezenţa proprietarului, această 
trebuinţă.

Articolul 408. Dreptul asupra carierelor
    (1) În condiţiile legii, uzufructuarul se foloseşte întocmai ca nudul proprietar de carierele care 
se aflau în exploatare la constituirea dreptului de uzufruct.
    (2) Uzufructuarul nu are nici un drept asupra carierelor nedeschise.

Articolul 409. Uzura obiectului uzufructului
    Dacă uzufructul poartă asupra unor bunuri care, fără a fi consumptibile, se uzează, ca urmare a 
utilizării lor, uzufructuarul le va folosi ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. El nu este 
obligat să le restituie decît în starea în care se află la data stingerii uzufructului.

Articolul 410. Obligaţia de informare
    (1) Dacă bunul este deteriorat, distrus sau dacă sînt necesare lucrări de reparare, îmbunătăţire a 



lui ori măsuri de preîntîmpinare a unor pericole, uzufructuarul este obligat să-l informeze imediat 
pe nudul proprietar.
    (2) Uzufructuarul este obligat să denunţe de îndată nudului proprietar orice uzurpare a 
terenului şi orice contestare a dreptului de proprietate, sub sancţiunea obligării la plata de daune-
interese.

Articolul 411. Obligaţia de păstrare a destinaţiei bunului
    Uzufructuarul este obligat în exercitarea dreptului său să respecte destinaţia dată bunului de 
nudul proprietar.

 Articolul 412. Obligaţia efectuării reparaţiilor
    (1) Uzufructuarul este obligat să efectueze reparaţiile de întreţinere a bunului.
    (2) În cazul în care uzufructuarul face în legătură cu bunul cheltuieli pe care nu era obligat să 
le facă, obligaţia nudului proprietar de a le restitui se determină în funcţie de regulile privind 
gestiunea de afaceri.
    (3) Reparaţiile capitale sînt în sarcina nudului proprietar, fără ca acesta să poată fi obligat să le 
facă.
    (4) Reparaţiile mari sînt în sarcina uzufructuarului atunci cînd se datorează neefectuării 
reparaţiilor de întreţinere.
    (5) Uzufructuarul este obligat să-l înştiinţeze pe nudul proprietar despre necesitatea 
reparaţiilor mari.
    (6) Atunci cînd nudul proprietar nu efectuează la timp reparaţiile capitale, uzufructuarul le 
poate face pe cheltuiala sa, nudul proprietar fiind obligat să restituie contravaloarea acestora la 
stingerea uzufructului.

Articolul 413. Excluderea obligaţiei de reconstruire
    Uzufructuarul şi nudul proprietar nu sînt obligaţi să reconstruiască ceea ce s-a distrus datorită 
vechimii ori unui caz fortuit.

Articolul 414. Plata primelor de asigurare
    Dacă bunul este asigurat, pe durata uzufructului primele de asigurare sînt plătite de 
uzufructuar.

Articolul 415. Modificarea sau stingerea dreptului grevat
    Dreptul grevat cu uzufruct poate fi modificat sau stins prin act juridic numai cu acordul 
uzufructuarului.

Articolul 416. Dreptul de dispoziţie şi de exercitare a
                            acţiunilor de apărare
    Nudul proprietar este în drept să înstrăineze bunul, să-l greveze cu sarcini şi să exercite toate 
acţiunile de apărare a dreptului de proprietate.

Articolul 417. Obligaţia nudului proprietar de a garanta
                           drepturile uzufructuarului
    Nudul proprietar este obligat să se abţină de la orice act juridic şi faptă prin care ar împiedica 
sau ar tulbura uzufructuarul în exerciţiul liber şi deplin al dreptului său, să garanteze 
uzufructuarul împotriva evicţiunii, să despăgubească uzufructuarul în cazul în care, prin fapta sa, 
a micşorat valoarea uzufructului.

Articolul 418. Plata datoriilor aferente patrimoniului grevat
                           cu uzufruct
    (1) Dacă uzufructuarul universal ori cu titlu universal plăteşte datoriile aferente patrimoniului 
sau părţii de patrimoniu grevate cu uzufruct, nudul proprietar trebuie să restituie, la stingerea 
uzufructului, sumele avansate fără nici o dobîndă.
    (2) În cazul în care uzufructuarul nu plăteşte datoriile prevăzute la alin.(1), nudul proprietar 
poate, la alegere, să le plătească sau să vîndă o parte suficientă din bunurile date în uzufruct. 
Dacă nudul proprietar plăteşte aceste datorii, uzufructuarul datorează dobînzi pe toata durata 
uzufructului. 
    (3) Dacă plata datoriilor nu se face în modul prevăzut la alin.(1) şi (2), creditorii pot urmări 
bunurile date în uzufruct.

Articolul 419. Descoperirea unei comori
    Dreptul uzufructuarului nu se extinde asupra drepturilor nudului proprietar cu privire la 



comoara descoperită în bun.
Articolul 420. Stingerea uzufructului

    (1) Uzufructul se stinge la expirarea termenului pentru care este constituit, prin întrunirea în 
aceeaşi persoană a calităţii de proprietar şi a celei de uzufructuar, prin renunţarea uzufructuarului 
la dreptul său, prin moartea sau, după caz, lichidarea uzufructuarului.
    (2) Uzufructul încetează şi în cazul în care instanţa de judecată a pronunţat rezoluţiunea sau 
nulitatea actului juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobîndit titlul de proprietate. 

Articolul 421. Stingerea uzufructului la cererea nudului
                            proprietar
    Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci cînd uzufructuarul abuzează de 
folosinţa bunului, îi aduce stricăciuni ori îl lasă să degradeze.

Articolul 422. Stingerea uzufructului în cazul distrugerii
                            bunului
    (1) Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în întregime într-un caz fortuit. 
Dacă bunul este distrus în parte, uzufructul continuă asupra părţii rămase.
    (2) Uzufructul va continua asupra indemnizaţiei de asigurare dacă aceasta nu este folosită 
pentru repararea bunului.

Articolul 423. Efectul stingerii uzufructului
    (1) La stingerea uzufructului, uzufructuarul este obligat să restituie nudului proprietar, în 
starea corespunzătoare, bunurile pe care le deţine în virtutea dreptului său de uzufruct.
    (2) În cazul pieirii sau al deteriorării bunului din culpa uzufructuarului, acesta este obligat să 
despăgubească proprietarul. 
    (3) În cazul imobilelor, stingerea uzufructului trebuie înscrisă în registru.

Capitolul II 
DREPTUL DE UZ ŞI DREPTUL DE ABITAŢIE

    Articolul 424. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de
                           uz şi la dreptul de abitaţie
    (1) Uz este dreptul real asupra bunului altuia, în virtutea căruia uzuarul poate folosi bunul şi 
culege fructele lui necesare pentru nevoile proprii şi ale familiei sale.
    (2) Titularul dreptului de abitaţie are dreptul să locuiască în locuinţa unei alte persoane 
împreună cu soţul şi copiii săi chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a 
constituit abitaţia.
    (3) Uzul şi abitaţia se constituie în temeiul unui act juridic ori al legii, dispoziţiile privind 
registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. 
    (4) Actul prin care este instituit uzul poate limita sau extinde dreptul de uz. Uzuarul nu poate 
pretinde la mai multe fructe decît la cele care se cuvin pentru nevoile proprii şi ale familiei sale 
dacă actul nu prevede altfel.
    Articolul 425. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de
                           abitaţie
    (1) Dreptul de uz şi de abitaţie nu poate fi cedat, iar bunul care face obiectul acestor drepturi 
nu poate fi închiriat sau arendat.
    (2) Uzuarul şi titularul dreptului de abitaţie suportă cheltuielile de cultură sau de întreţinere 
proporţional părţii de care se foloseşte.
    Articolul 426. Dreptul de folosire a facilităţilor comune
    Uzuarul sau titularul dreptului de abitaţie al cărui drept poartă numai asupra unei părţi din bun 
are dreptul să folosească facilităţile destinate uzului comun.
    Articolul 427. Aplicarea dispoziţiilor privitoare la uzufruct
    Dispoziţiile privitoare la uzufruct se aplică în modul corespunzător uzului şi abitaţiei.

Capitolul III 
SERVITUTEA

    Articolul 428. Dispoziţii generale cu privire la servitute 
    (1) Servitute este sarcina care grevează un imobil (terenul aservit) pentru uzul sau utilitatea 
imobilului unui alt proprietar (terenul dominant). Utilitatea poate consta în sporirea confortului 
terenului dominant ori poate rezulta din destinaţia lui economică.



    (2) Obligaţia de a face ceva poate fi conexată la o servitute şi impusă proprietarului terenului 
aservit. Această obligaţie este accesorie servituţii şi nu poate fi stipulată decît în favoarea sau 
pentru exploatarea imobilului. 
    Articolul 429. Condiţiile servituţii
    (1) La realizarea servituţii, persoana împuternicită trebuie să respecte interesele proprietarului 
terenului aservit.
    (2) Proprietarul terenului dominant poate fi obligat să plătească, la anumite perioade, o 
recompensă (despăgubire) proprietarului terenului aservit.
    (3) Schimbarea proprietarului terenului dominant sau al terenului aservit, precum şi împărţirea 
terenurilor, nu afectează dreptul de servitute. 
    (4) Servitutea se poate constitui în vederea asigurării unei utilităţi viitoare a terenului 
dominant.
    (5) Servitutea constituită asupra unei construcţii ce se va edifica ori asupra unui teren ce va fi 
dobîndit se naşte numai la data edificării ori dobîndirii. 
    (6) Un teren grevat cu uzufruct sau superficie poate fi grevat cu servitute numai cu acordul 
uzufructuarului sau al superficiarului.
    Articolul 430. Clasificarea servituţilor
    (1) Aparente sînt servituţile care se cunosc prin semne exterioare, iar neaparente – cele care nu 
se atestă prin astfel de semne.
    (2) Continue sînt servituţile al căror exerciţiu este sau poate fi continuu fără a fi necesară fapta 
omului, iar necontinue – cele pentru a căror existenţă este necesară fapta omului.
    (3) Pozitive sînt servituţile care îndreptăţesc pe proprietarul terenului dominant să facă în mod 
direct anumite acte de folosinţă pe terenul aservit, iar negative – cele care impun proprietarului 
terenului aservit anumite restricţii în exerciţiul dreptului său de proprietate.
    Articolul 431. Constituirea servituţii
    (1) Servitutea poate fi constituită prin destinaţia stabilită de proprietar, prin acte juridice ori 
prin uzucapiune. 
    (2) Actul juridic prin care se constituie servitutea se încheie în formă autentică.
    (3) Servitutea constituită prin acte juridice este opozabilă după înscriere în registrul bunurilor 
imobile. 
    Articolul 432. Constituirea servituţii prin destinaţia stabilită
                           de proprietar
    Servitutea prin destinaţia stabilită de proprietar este constatată printr-un înscris al 
proprietarului de teren care, în vederea unei eventuale parcelări, instituie imediat natura, scopul 
şi situaţia servituţii unei părţi din teren în favoarea altor părţi.

Articolul 433. Dobîndirea servituţilor prin uzucapiune
    (1) Servituţile continue şi aparente, precum şi cele neaparente şi pozitive, se pot dobîndi prin 
uzucapiune, în condiţiile legii.
    (2) Actele materiale corespunzătoare unor servituţi necontinue sînt prezumate a fi exercitate cu 
simpla îngăduinţă a proprietarului terenului aservit. Proprietarul terenului dominant va putea 
prescrie dovedind contrariul.
    (3) Servituţile neaparente şi negative nu se pot dobîndi prin uzucapiune.

Articolul 434. Exercitarea servituţii
    (1) Sarcina pe care o instituie servitutea asupra terenului aservit constă în obligaţia 
proprietarului de a permite efectuarea anumitor acţiuni pe terenul său, deasupra acestuia sau sub 
pămînt. Servitutea poate consta şi din obligaţia proprietarului de a se abţine de la anumite acţiuni 
în favoarea proprietarului terenului dominant. 
    (2) Servitutea se extinde asupra a tot ceea ce este necesar pentru exercitarea ei.
    (3) Dacă servitutea s-a exercitat benevol şi fără obiecţii în termen de cel puţin 3 ani, atunci, în 
cazul apariţiei unor litigii între proprietari, această modalitate de exercitare poate servi ca temei 
determinant la soluţionarea litigiului.
    (4) Proprietarul terenului aservit este obligat să se abţină de la orice act care limitează ori 
împiedică exerciţiul servituţii. Astfel, nu va putea schimba starea locurilor ori strămuta 
exercitarea servituţii în alt loc.



    (5) Proprietarul terenului aservit poate indica, pentru exercitarea dreptului de servitute, o altă 
parte a terenului decît cea indicată la alin. (3), dar numai în cazul în care o astfel de transferare 
nu prejudiciază proprietarul terenului dominant. Cheltuielile aferente transferării sînt suportate 
de proprietarul terenului aservit.
    (6) Dreptul de servitute al proprietarului terenului dominant trebuie să fie exercitat astfel încît 
să creeze cît mai puţine dificultăţi proprietarului terenului aservit. 

Articolul 435. Abandonarea terenului aservit
    În toate cazurile în care, conform contractului, cheltuielile lucrărilor de exercitare şi 
conservare a servituţilor revin proprietarului terenului aservit, acesta se va putea exonera de 
obligaţie abandonînd în folosul proprietarului terenului dominant partea din terenul aservit 
necesară exercitării servituţii.

Articolul 436. Drepturile proprietarului terenului 
                           dominant
    (1) Proprietarul terenului dominant este în drept să se folosească de servitute, să efectueze pe 
terenul aservit orice lucrare necesară exercitării dreptului de servitute, să conserve dreptul de 
servitute dacă contractul nu prevede altfel.
    (2) În lipsa unei prevederi contrare, proprietarul terenului dominant poate lua toate măsurile şi 
poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrările de exercitare şi conservare a servituţii. Cheltuielile de 
efectuare a acestor lucrări revin celor doi proprietari, proporţional avantajelor pe care le obţin, în 
măsura în care lucrările efectuate pentru exerciţiul servituţii sînt necesare şi de ele profită 
inclusiv terenul aservit.
    (3) Proprietarul terenului dominant poate înlătura toate construcţiile şi plantaţiile pe care le-a 
amplasat pe terenul aservit, în cazul necesităţii de readucere a acestuia la stare normală pentru 
exploatare, şi trebuie să o facă la cererea proprietarului terenului aservit. 

Articolul 437. Obligaţiile proprietarului terenului dominant
    (1) Proprietarul terenului dominant este obligat să întreţină construcţiile şi plantaţiile 
amplasate pe terenul aservit în măsura în care asigură prin aceasta interesele terenului aservit.
    (2) Proprietarul terenului dominant este obligat să repare daunele aduse proprietarului 
terenului aservit. 
    (3) Dacă dreptul de servitute este instituit în favoarea a doi sau mai mulţi proprietari de 
terenuri dominante, obligaţia de întreţinere a construcţiilor şi plantaţiilor amplasate pe terenul 
aservit şi de reparare a daunelor, cauzate proprietarului terenului aservit, aparţine proporţional 
beneficiului fiecărui proprietar de teren dominant dacă legea sau actul prin care s-a constituit 
servitutea nu prevede altfel. 

Articolul 438. Drepturile asupra construcţiilor şi plantaţiilor 
    Proprietarul terenului aservit nu are nici un drept asupra construcţiilor şi plantaţiilor amplasate 
pe terenul său de proprietarul terenului dominant. 

Articolul 439. Concurenţa mai multor drepturi 
    Daca servitutea unui teren concurează cu o altă servitute sau cu un alt drept real de folosire a 
imobilului, astfel încît aceste drepturi nu pot fi exercitate concomitent, total sau parţial, avînd 
acelaşi grad de prioritate, fiecare persoană îndreptăţită poate cere stabilirea unei ordini de 
exercitare care ar corespunde în mod echitabil binelui tuturor persoanelor interesate.

Articolul 440. Temeiurile de stingere a servituţii
    Servitutea se stinge prin radierea ei din registrul bunurilor imobile în caz de:
    a) consolidare, cînd ambele terenuri ajung să aibă acelaşi proprietar;
    b) renunţare a proprietarului terenului dominant;
    c) expirare a termenului;
    d) răscumpărare;
    e) imposibilitate de exercitare;
    f) neuz pentru o perioadă de 10 ani;
    g) dispariţie a oricărei utilităţi a lor;
    h) expropriere a terenului aservit dacă servitutea este contrară utilităţii publice căreia îi va fi 
afectat bunul expropriat.

Articolul 441. Calcularea termenului de neuz



    (1)Termenul prevăzut la art.440 lit.f) începe să curgă de la data ultimului act de exerciţiu al 
servituţilor necontinue ori de la data unui act contrar servituţilor continue.
    (2) Exercitarea servituţii de către un coproprietar ori de către un uzufructuar face să se 
întrerupă termenul faţă de ceilalţi coproprietari ori faţă de nudul proprietar.

Articolul 442. Răscumpărarea servituţii de trecere
    (1) Servitutea de trecere poate fi răscumpărată de proprietarul terenului aservit dacă există o 
disproporţie vădită între utilitatea pe care o procură terenului dominant şi inconvenientele sau 
deprecierea provocată terenului aservit.
    (2) În caz de neînţelegere între părţi, instanţa de judecată poate suplini consimţămîntul 
proprietarului terenului dominant. La stabilirea preţului de răscumpărare, instanţa va ţine cont de 
vechimea servituţii şi de schimbarea valorii celor două terenuri.

Capitolul IV 
SUPERFICIA

    Articolul 443. Noţiunea de superficie
    (1) Superficie este dreptul real imobiliar de a folosi terenul altuia în vederea edificării şi 
exploatării unei construcţii, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii 
existente. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui 
contract de locaţiune.
    (2) Dacă nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decît asupra suprafeţei 
construite sau asupra suprafeţei pe care urmează să se ridice construcţia, precum şi asupra 
suprafeţei neconstruite, necesare, potrivit naturii sau destinaţiei construcţiei, exploatării ei 
normale. 
    (3) Întinderea dreptului superficiarului de a folosi terenul grevat este stabilită prin contract sau 
lege. În lipsa unor prevederi contractuale, terenul este grevat cu servitutea necesară exercitării 
dreptului de superficie. Servitutea încetează la stingerea dreptului de superficie. 
    (4) Asupra dreptului de superficie se aplică în modul corespunzător regulile dreptului de 
proprietate asupra imobilelor dacă legea nu prevede altfel. 
    (5) Construcţia este o parte componentă esenţială a dreptului de superficie.
    (6) Dreptul de superficie nu poate fi constituit sub condiţie rezolutorie.
    (7) Dreptul de superficie nu poate fi limitat la o parte din construcţie.
    Articolul 444. Constituirea dreptului de superficie
    (1) Dreptul de superficie se naşte în temeiul unui act juridic sau al unei dispoziţii legale, fiind 
opozabil terţilor din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobile.
    (2) Dreptul de superficie se constituie pentru un termen de 99 de ani dacă nu a fost stabilit un 
alt termen.
    (3) Dreptul de superficie nu poate fi limitat printr-o condiţie suspensivă.
    Articolul 445. Dreptul de superficie în cazul demolării sau
                           pieirii construcţiei
    Dreptul de superficie nu se stinge prin demolarea sau pieirea construcţiei.
    Articolul 446. Rangul superficiei
    Dreptul de superficie se înscrie în registrul bunurilor imobile numai cu rangul întîi. Rangul nu 
poate fi modificat.
    Articolul 447. Exercitarea dreptului de superficie
    Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul său. În cazul unei construcţii existente, 
superficia se poate înstrăina ori ipoteca numai o dată cu aceasta. În caz de înstrăinare a 
construcţiei de către superficiar, proprietarul terenului are dreptul de preemţiune. 
    Articolul 448. Obligaţia superficiarului de a plăti o redevenţă
    (1) Dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub 
formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţă, ţinînd seama de natura terenului, 
de zona în care se află el, de destinaţia construcţiei, precum şi de orice alte criterii de determinare 
a contravalorii folosinţei. Redevenţa se determină la data constituirii superficiei.
    (2) Redevenţa poate fi ajustată la cererea uneia din părţi, în cazul în care condiţiile economice 
fac ca neajustarea să fie inechitabilă. Măsura ajustării se va aprecia ţinîndu-se seama de 
schimbarea condiţiilor economice şi de principiul echităţii. 



    (3) În cazul în care superficiarul nu plăteşte redevenţa timp de 3 ani, proprietarul terenului are 
dreptul să ceară vînzarea superficiei la licitaţie. Proprietarul terenului are dreptul de a participa la 
licitaţie.
    (4) În cazul în care superficia aparţine mai multor persoane în relaţiile cu proprietarul, acestea 
răspund solidar pentru plata redevenţei.
    Articolul 449. Stingerea dreptului de superficie
    Dreptul de superficie se stinge:
    a) la expirarea termenului;
    b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;
    c) în alte cazuri prevăzute de lege.
    Articolul 450. Stingerea dreptului de superficie la cererea
                           proprietarului terenului
    Dacă superficiarul nu a ridicat construcţia în termenul specificat în actul juridic privind 
instituirea superficiei sau dacă încalcă obligaţia privind conservarea construcţiei, proprietarul 
terenului are dreptul să ceară stingerea dreptului de superficie.
    Articolul 451. Efectele stingerii dreptului de superficie
    (1) La stingerea dreptului de superficie, construcţia aflată pe teren se transmite de drept 
proprietarului acestuia.
    (2) Proprietarul terenului trebuie să plătească superficiarului o despăgubire corespunzătoare 
pentru construcţie. Despăgubirea nu este corespunzătoare dacă nu acoperă cel puţin două treimi 
din valoarea de piaţă a construcţiei.
    (3) Proprietarul terenului se poate elibera de plata despăgubirii dacă prelungeşte dreptul 
superficiarului, înaintea expirării acestui drept, pe durata previzibilă de exploatare a construcţiei. 
În cazul în care refuză prelungirea, superficiarul pierde dreptul la despăgubire.
    (4) Superficiarul nu are dreptul, la stingerea dreptului de superficie, să ridice construcţia sau 
părţi ale ei. 

Articolul 452. Garanţia pentru despăgubire
    (1) Superficiarul are dreptul de retenţie a construcţiei pînă la plata despăgubirii. 
    (2) Pretenţia în despăgubire este garantată cu teren în loc de superficie şi cu rangul acesteia.
    (3) Dacă dreptul de superficie la stingerea acesteia mai este grevat cu o ipotecă, creditorii 
ipotecari au un drept de gaj asupra despăgubirii.

Articolul 453. Subrogarea în contractele în curs de
                           executare
    La stingerea dreptului de superficie, proprietarul terenului se subrogă superficiarului în 
contractele de locaţiune şi arendă în curs de executare.

Capitolul V 
GAJUL

S e c ţ i u n e a 1
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 454. Noţiunea de gaj 
    (1) Gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate pretinde 
satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea 
bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţia garantată 
prin gaj.
    (2) Gajul se află în legătură cu obligaţia garantată prin gaj, reprezintă un raport de drept 
accesoriu faţă de obligaţia principală şi este condiţionat în timp de durata acesteia dacă legea sau 
contractul de gaj nu prevede altfel.
    Articolul 455. Tipurile de gaj
    (1) Gajul este de două tipuri: gajul înregistrat (gajul fără deposedare) şi amanetul (gajul cu 
deposedare).
    (2) În cazul gajului înregistrat, obiectul gajului rămîne în posesiunea debitorului gajist sau a 
unui terţ care acţionează în numele debitorului gajist. În cazul amanetării, obiectul gajului se 
transmite în posesiune creditorului gajist sau unui terţ care acţionează în numele creditorului 
gajist. Conform contractului dintre creditorul gajist şi debitorul gajist, obiectul gajului, sigilat de 



către creditorul gajist, poate fi lăsat la debitorul gajist. 
    (3) După natura raporturilor de drept, în categoria de gaj înregistrat intră:
    a) ipoteca – gajul bunurilor imobile. Ipoteca trebuie înscrisă în Registrul bunurilor imobile;

[Art.455 al.(3), lit.a) în redacţia LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    b) gajul de întreprinzător – gajul întreprinderii, care se extinde asupra întregului ei patrimoniu, 
inclusiv asupra fondurilor fixe şi circulante, asupra altor bunuri şi drepturi patrimoniale reflectate 
în bilanţul întreprinderii, dacă legea sau contractul nu prevede altfel;

[Art.455 al.(3), lit.b) modidficată prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 
art.574]
    c) gajul mărfurilor care se află în circulaţie sau în proces de prelucrare;
    d) gajul bunurilor pe care debitorul gajist le va dobîndi în viitor.
    Articolul 456. Creditorul gajist şi debitorul gajist
    (1) Creditorul gajist este persoana obligaţiile faţă de care sînt garantate prin gaj.
    (2) Debitor gajist este proprietarul sau un alt posesor şi uzufructuar legal al bunurilor depuse 
în gaj care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri.
    (3) Gajul poate fi constituit atît de debitorul obligaţiei garantate, cît şi de un terţ.

Articolul 457. Obiectul gajului
    (1) Obiect al gajului (bun gajat) poate fi orice bun, inclusiv o universalitate de bunuri, titluri de 
valoare şi drepturi confirmate prin certificate de acţiuni.
    (11) Tipul de mijloace băneşti care pot constitui obiect al gajului, precum şi particularităţile 
gajării mijloacelor băneşti se reglementează prin Legea cu privire la gaj.

[Art.457 al.(11) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Nu pot constitui obiect al gajului bunurile retrase din circuitul civil, bunurile inalienabile 
sau insesizabile.
    (3) Prin contract poate fi prevăzută extinderea gajului asupra bunurilor care vor fi dobîndite în 
viitor.
    (4) Bunurile care, conform legii, nu pot fi transmise separat nu pot fi grevate separat cu un gaj. 
Nu poate fi obiect al gajului o parte a bunului indivizibil.
    (5) Bunurile care se află în proprietate comună pot fi depuse în gaj doar cu acordul tuturor 
coproprietarilor.
    (6) Unul dintre coproprietari poate depune în gaj cota sa din bunurile proprietate comună pe 
cote-părţi fără acordul celorlalţi coproprietari dacă legea sau contractul nu prevede altfel. În 
cazul imobilelor, menţiunea cu privire la necesitatea unui asemenea acord urmează a fi înscrisă 
în registrul bunurilor imobile.
    (7) Dreptul de gaj se extinde asupra accesoriilor bunului principal obiect al gajului dacă în 
contract nu este prevăzut altfel.
    (8) Dreptul de gaj se extinde asupra fructelor bunurilor gajate doar în cazurile prevăzute de 
contract.
    (9) Cel care are asupra bunului un drept afectat de modalităţi sau susceptibil de nulitate poate 
constitui doar un gaj afectat de aceleaşi modalităţi sau condiţii de nulitate.

Articolul 458. Amanetarea bunurilor la lombard
    (1) Amanetarea bunurilor la lombard se realizează în conformitate cu legea. 
    (2) Pentru bunul preluat se emite chitanţă de amanetare, care confirmă încheierea contractului 
de amanet.
    (3) Lombardul este obligat ca, în momentul transferării posesiunii, să asigure bunul amanetat 
pe propria cheltuială, în favoarea debitorului şi corespunzător valorii evaluate, care se determină 
în funcţie de preţurile de piaţă pentru categoriile şi calitatea obiectelor amanetate. Este nulă 
clauza care exclude obligaţia de asigurare.
    (4) Lombardul nu are dreptul să folosească şi să dispună de bunurile amanetate şi răspunde 
pentru pierderea sau deteriorarea lor în măsura în care nu poate dovedi că pierderea sau 
deteriorarea este urmare a unei situaţii de forţă majoră.
    (5) În cazul în care creditul garantat prin amanetarea bunurilor la lombard nu va fi restituit în 
termen, lombardul are dreptul, în baza unui act notarial cu caracter executoriu, să vîndă, după 
expirarea termenului de graţie de o lună, bunul amanetat conform regulilor de valorificare a 



patrimoniului amanetat. Creanţele lombardului faţă de debitor se sting şi atunci cînd cîştigul din 
vînzare nu acoperă datoria.
    (6) Condiţiile contractului de amanetare la lombard prin care se limitează drepturile 
debitorului în raport cu cele conferite prin prezentul cod şi prin alte legi sînt nule. În locul unor 
astfel de condiţii se aplică dispoziţiile legale corespunzătoare.

Articolul 459. Particularităţile gajării mărfurilor care se află
                            în circulaţie şi în proces de prelucrare
    (1) În cazul gajării mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare, debitorul 
gajist este în drept să modifice componenţa şi forma naturală a obiectului gajului (stocurilor de 
mărfuri, materiei prime, materialelor, semifabricatelor, produselor finite etc.) cu condiţia ca 
valoarea lor totală să nu se reducă faţă de valoarea menţionată în contractul de gaj.
    (2) Reducerea valorii mărfurilor gajate care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare se 
admite proporţional cu partea executată a obligaţiei garantate prin gaj dacă în contract nu este 
prevăzut altfel.
    (3) Mărfurile ce se află în circulaţie şi în proces de prelucrare înstrăinate de debitorul gajist 
încetează a fi obiect al gajului în momentul trecerii dreptului de proprietate asupra lor către 
persoana care le-a cumpărat, iar mărfurile cumpărate de debitorul gajist, menţionate în contractul 
de gaj, devin obiect al gajului în momentul în care debitorul gajist dobîndeşte dreptul de 
proprietate sau de gestiune asupra lor.
    (4) Debitorul gajist al mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare este obligat 
să înscrie în registrul gajului condiţiile gajării mărfurilor şi datele despre toate operaţiunile ce 
conduc la modificarea componenţei şi formei naturale a mărfurilor gajate.

Articolul 460. Particularităţile gajării titlurilor de valoare
    (1) Titlurile de valoare pot fi gajate în temeiul contractului de gaj. Gajarea titlurilor de valoare 
prin andosament se efectuează în conformitate cu legea.
    (2) Gajarea titlurilor de valoare care confirmă dreptul asupra unor anumite bunuri (titluri 
reprezentative ale bunurilor) înseamnă şi gajarea bunurilor respective.
    (3) Acţiunile gajate nu dau creditorului gajist dreptul de a participa ca acţionar la adunările 
generale, dreptul de participare fiind rezervat acţionarului.
    4) Certificatele cu privire la dobînzi, dividende şi la alte venituri obţinute în temeiul dreptului 
exprimat în titlul de valoare constituie obiectul gajului doar în cazul în care contractul nu 
prevede altfel.

Articolul 461. Creanţa garantată prin gaj
    (1) Gajul poate garanta una sau mai multe creanţe legale, existente sau viitoare, pure şi simple 
sau afectate de modalităţi. Creanţa garantată prin gaj trebuie să fie determinată sau 
determinabilă.
    (2) Gajul poate fi constituit şi astfel încît doar suma maximă pentru care bunul trebuie să 
garanteze să fie determinată prin înscriere în registru.
    (3) Gajul este constituit valid numai dacă creanţa garantată este exprimată într-o sumă 
bănească.
    (4) Dacă în contract nu se prevede altfel, gajul garantează creanţa în volumul existent la 
momentul satisfacerii, inclusiv capitalul, dobînzile, cheltuielile de urmărire şi cheltuielile de 
întreţinere a bunului gajat. Prin contract, părţile pot extinde garanţia şi asupra penalităţilor şi 
prejudiciului cauzat prin neexecutare.
    (5) O creanţă poate fi garantată cu mai multe bunuri (gajul comun) şi de mai multe persoane.
    (6) Cu acordul creditorului gajist şi al debitorului gajist, în locul creanţei pentru care este 
constituit gajul poate fi pusă o altă creanţă. Înlocuirea creanţei garantate nu trebuie să afecteze 
drepturile creditorilor gajişti cu grad de prioritate inferior. Cerinţele de formă şi de înregistrare se 
vor respecta în modul corespunzător.

Articolul 462. Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei
                            sume de bani 
    (1) Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani este valabil chiar dacă, la 
momentul constituirii lui, debitorul gajist încă nu a primit sau a primit doar parţial prestaţia 
pentru care se obligă. Această regulă se aplică în special la acordarea unui credit sau la emiterea 



obligaţiilor sau altor titluri de împrumut.
    (2) Dacă creditorul gajist refuză să predea sumele de bani pe care s-a obligat să le dea cu 
împrumut şi în a căror garantare deţine un gaj, el este obligat să reducă gajul (cu excepţia 
ipotecii) sau să-l radieze, sub sancţiunea reparării prejudiciului cauzat debitorului gajist
    [Art.462 al.(2) în redacţia LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]

Articolul 463. Indivizibilitatea gajului 
    (1) Gajul este indivizibil şi subzistă integral asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia 
dintre ele şi asupra tuturor părţilor lor chiar şi în cazul în care bunul sau obligaţia sînt divizibile. 

[Art.463 al.(2) exclus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (3) Ipoteca se extinde asupra tuturor ameliorărilor bunului grevat dacă în contract nu este 
prevăzut altfel.

Articolul 464. Transformarea bunurilor
    Gajul subzistă asupra bunului mobil nou care rezultă din transformarea unui bun gajat. Gajul 
se extinde asupra a ceea ce rezultă din confuziunea (amestecul) sau unirea mai multor bunuri 
mobile dintre care cel puţin unul a fost gajat.

Articolul 465. Despăgubirea de asigurare
    Creditorul gajist are dreptul de a fi satisfăcut în mod prioritar din contul despăgubirii de 
asigurare pentru pieirea, pierderea sau deteriorarea bunului gajat, indiferent de faptul în a cui 
favoare a fost asigurat bunul gajat, dacă pieirea, pierderea sau deteriorarea nu se datorează culpei 
creditorului gajist sau dacă în contractul de gaj nu este prevăzut altfel.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
TEMEIUL APARIŢIEI GAJULUI.

REGISTRUL GAJULUI
Articolul 466. Constituirea gajului

    (1) Gajul se constituie în virtutea legii sau a contractului.
    (2) Gajul înregistrat apare în momentul înregistrării sale, conform normelor stabilite de 
prezentul cod.
    (3) În caz de amanet, gajul apare în momentul transmiterii obiectului gajului dacă în contractul 
de gaj nu este prevăzut altfel.

Articolul 467. Creanţele din care se poate naşte gajul legal
    Dacă legea nu prevede altfel, pot da naştere unui gaj legal creanţele:
    a) statului, pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale;

[Art.467 lit.b) exclusă prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    c) care rezultă dintr-o hotărîre judecătorească.

Articolul 468. Contractul de gaj
    (1) Contractul de gaj, cu excepţia contractului de amanet, se încheie în scris. În cazul în care 
pentru transmiterea bunului se cere forma autentică, contractul de gaj se încheie în formă 
autentică.
    (2) Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică. Nerespectarea formei atrage nulitatea 
contractului.
    (3) Orice modificare sau completare a contractului de gaj se efectuează în forma prevăzută 
pentru încheierea contractului.
    (4) În contractul de gaj trebuie să se indice: numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau 
sediul lor, acordul expres al debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului gajist, 
tipul gajului, descrierea bunului gajat, estimarea bunului gajat şi locul aflării lui, esenţa, scadenţa 
creanţei garantate prin gaj şi valoarea maximă a acesteia fără dobînzi şi alte cheltuieli, permiterea 
sau interzicerea gajului ulterior, precum şi alte condiţii stabilite cu acordul părţilor. Conţinutul 
contractului de ipotecă este stabilit de legislaţia cu privire la ipotecă.

[Art.468 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (5) Clauza privind gajul poate fi inclusă în contractul în a cărui bază apare obligaţia garantată 
prin gaj. 

Articolul 469. Informarea creditorului cu privire la drepturile
                           terţilor
    La încheierea contractului de gaj, debitorul gajist este obligat să notifice în scris creditorul 



gajist cu privire la drepturile terţilor asupra obiectului gajului cunoscute de el la momentul 
constituirii gajului. Neexecutarea acestei obligaţii acordă creditorului gajist dreptul de a cere 
executarea anticipată a obligaţiei garantate prin gaj sau modificarea condiţiilor contractului de 
gaj. 

[Art.469 modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 470. Înregistrarea gajului

    (1) Gajul fără deposedare trebuie să fie înscris, în modul prevăzut de lege, într-un registru 
public.
    (2) Gajul se înregistrează în modul următor:
    a) ipoteca se înregistrează, conform legislaţiei privind cadastrul bunurilor imobile şi legislaţiei 
cu privire la ipotecă, la organul cadastral teritorial în a cărui rază teritorială este amplasat bunul 
imobil ipotecat;

[Art.470 al.(2), lit.a) în redacţia LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    b) gajul de întreprinzător se înregistrează, în conformitate cu prezentul cod, la biroul notarial 
în a cărui rază teritorială se află întreprinderea;

[Art.470 al.(2), lit.b) modificată prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    c) gajul valorilor mobiliare nominative se înscrie în registrul deţinătorilor de valori mobiliare 
nominative (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine în registru) şi/sau în documentele 
de evidenţă ale deţinătorului nominal (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine de 
către deţinătorul nominal);

[Art.470 al.(2), lit.c) în redacţia LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
    d) gajul titlurilor de valoare ale statului se înscrie în registrul deţinătorilor titlurilor de valoare 
ale statului;
    e) gajul celorlalte bunuri mobile se înscrie în registrul gajului bunurilor mobile;
    f) gajul drepturilor de proprietate intelectuală se înscrie în registrul proprietăţii intelectuale.
    (3) Particularităţile înscrierii gajului în registrele menţionate la alin.(2) se reglementează de 
legislaţia privind funcţionarea registrelor respective. 

Articolul 471. Efectele înregistrării
    (1) Faptul că informaţia cu privire la gaj este înscrisă în registrul gajului constituie o prezumţie 
legală a veridicităţii ei. 
    (2) Înregistrarea gajului nu conferă validitate unui gaj lovit de nulitate. 
    (3) Din momentul înregistrării gajului nimeni nu poate invoca necunoaşterea informaţiei 
înscrise în registrul gajului. 
    (4) În raport cu terţii de bună-credinţă, debitorul gajist sau creditorul gajist nu poate invoca 
incorectitudinea informaţiei înscrise în registrul gajului.

Articolul 472. Înregistrarea executării obligaţiei garantate
                           prin gaj
    Documentele care confirmă executarea totală sau parţială a obligaţiilor garantate prin gaj 
prezintă temei pentru înregistrarea modificării corespunzătoare a datelor din registrul gajului.

Articolul 473. Radierea din registrul gajului a informaţiei cu
                           privire la gaj 
    (1) În urma stingerii gajului, informaţia cu privire la gaj urmează a fi radiată din registrul 
gajului.
    (2) Pot solicita radierea informaţiei cu privire la gaj:
    a) creditorul gajist;
    b) debitorul gajist, în baza unui demers semnat de ambele părţi, a declaraţiei scrise a 
creditorului cu privire la renunţarea la gaj sau a hotărîrii judecătoreşti;
    c) terţul care a dobîndit obiectul gajului, în baza declaraţiei scrise a creditorului gajist cu 
privire la radierea gajului din registrul gajului, a certificatului eliberat de executorul judecătoresc 
prin care se confirmă că bunul a fost dobîndit în cadrul procedurii de executare silită, a 
certificatului eliberat de instanţa de judecată pentru confirmarea faptului că bunul a fost dobîndit 
în cadrul procesului de insolvabilitate, a hotărîrii judecătoreşti cu privire la expirarea gajului, 
chiar dacă nu a fost parte la proces.
    (3) În cazul radierii gajului se aplică în modul corespunzător prevederile referitoare la 



procedura de înregistrare a lui. Creditorul gajist este obligat să asigure înregistrarea încetării 
gajului imediat după executarea obligaţiei garantate prin gaj.

Articolul 474. Caracterul public al informaţiei din registrul
                            gajului
    (1) Orice persoană poate lua cunoştinţă de registrul gajului, poate obţine informaţie despre 
înregistrarea gajului şi extrase din registrul gajului în termen de 3 zile de la data solicitării.
    (2) Debitorul gajist poate cere interzicerea accesului terţilor la informaţia din registrul gajului 
cu privire la gajul asupra bunurilor sale. În acest caz, se prezumă că întregul patrimoniu al 
debitorului gajist este grevat cu gaj. 

Articolul 475. Contestarea acţiunilor sau inacţiunilor
                            registratorului gajului
    Orice persoană are dreptul să atace în instanţă de judecată respingerea cererii de înregistrare a 
gajului, înregistrarea ilegală, eliberarea de informaţie eronată, prezentarea tardivă sau refuzul 
neîntemeiat de a i se prezenta informaţia necesară referitoare la înregistrarea gajului.

S e c ţ i u n e a a 3-a
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

CONTRACTULUI DE GAJ
    Articolul 476. Dispoziţii generale cu privire la drepturile 
                           şi obligaţiile părţilor contractului de gaj
    (1) Debitorul gajist şi creditorul gajist sînt liberi să stabilească, prin acord de voinţă, drepturile 
şi obligaţiile fiecăruia dintre ei dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Creditorul gajist poate desemna un gestionar al gajului. Gestionarul acţionează în numele 
creditorului gajist şi întreprinde orice acţiune în legătură cu obiectul gajului, în limitele 
drepturilor acestuia, cu excepţia dreptului de a transmite obligaţia garantată prin gaj. Debitorul 
gajist ori terţul la care se află bunul este obligat să urmeze indicaţiile gestionarului gajului.
    (3) În caz de amanetare, o dată cu încetarea dreptului de gaj, creditorul gajist este obligat să 
restituie imediat debitorului gajist bunul gajat.
    Articolul 477.  Dreptul de folosinţă şi dispunere asupra
                            obiectului gajului. Asigurarea integrităţii lui
    (1) Debitorul gajist are dreptul să folosească obiectul gajului conform destinaţiei şi să 
dobîndească fructele acestuia dacă din contract sau din esenţa gajului nu reiese altfel. 
    (2) Bunul cu care se garantează poate fi grevat cu drepturi reale sau dat în arendă ori în 
folosinţă terţilor ulterior constituirii gajului, înştiinţîndu-se în prealabil creditorul gajist, iar în 
cazul ipotecii, doar cu acordul prealabil al acestuia. Drepturile constituite ulterior fără acordul 
creditorului gajist pe un termen care depăşeşte data scadenţei obligaţiei garantate terţul le pierde 
la expirarea termenului de o lună de la data notificării acestuia de către creditorul gajist despre 
intenţia de a exercita dreptul de gaj. Această regulă nu se aplică asupra constituirii gajului.

[Art.477 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (3) Debitorul gajist nu este în drept să înstrăineze bunurile gajate, cu excepţia cazurilor cînd 
dispune de autorizaţie în acest sens, eliberată de creditorul gajist (de toţi creditorii gajişti în cazul 
gajului ulterior).
    (4) Acordul care limitează dreptul debitorului gajist de a lăsa prin testament bunul gajat este 
nul.
    (5) Creditorul gajist este în drept să folosească obiectul gajului doar în cazurile prevăzute de 
contract, urmînd să prezinte debitorului gajist o dare de seamă despre utilizarea lui. Creditorul 
gajist poate fi obligat prin contract să obţină fructele din obiectul gajului pentru a stinge obligaţia 
principală garantată prin gaj.
    (6) Debitorul gajist sau creditorul gajist, în funcţie de faptul care dintre ei deţine bunul gajat, 
este obligat să-l păstreze şi să-l întreţină, respectînd dreptul de folosire a acestuia. Dacă apare 
pericolul pierderii sau deteriorării bunului gajat, partea care îl deţine este obligată să informeze 
imediat cealaltă parte, iar partea care nu-l deţine este în drept să-l examineze.
    Articolul 478. Autorizaţia de înstrăinare a bunului gajat
    (1) Creditorul gajist poate, cu excepţia cazurilor de amanetare, să acorde debitorului gajist o 
autorizaţie de înstrăinare a obiectului gajului liber de gaj. O astfel de înstrăinare trebuie să fie 



făcută cu titlu oneros şi în modul stabilit pentru înlocuirea obiectului gajului. 
    (2) Acordarea de autorizaţie poate fi prevăzută în contractul de gaj. În acest caz, persoana care 
încheie contractul cu debitorul gajist procură bunurile grevate de gaj libere de gaj.
    (3) În cazul gajării mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare, debitorul 
gajist poate înstrăina unele mărfuri din rezervele sale de mărfuri grevate prin gaj, 
vînzîndu-le în cadrul unei activităţi comerciale obişnuite.
    (4) Autorizaţia de înstrăinare a bunului care face obiectul gajului se suspendă o dată cu 
înregistrarea preavizului cu privire la urmărirea bunului gajat, pînă la data radierii acestui 
preaviz.
    (5) Autorizaţia de înstrăinare a obiectului gajului devine nulă o dată cu transformarea gajului 
înregistrat în amanet.
    Articolul 479. Înlocuirea obiectului gajului
    (1) Părţile pot conveni asupra condiţiilor de înlocuire sau substituire a obiectului gajului. 
Înlocuirea sau substituirea obiectului gajului reprezintă un nou gaj.
    (2) În cazul în care, din motivul şi în modul stabilit de lege, se stinge dreptul debitorului gajist 
asupra bunului, iar debitorului i se pune la dispoziţie un alt bun sau i se restituie o sumă 
corespunzătoare, dreptul de gaj se transferă asupra bunului pus la dispoziţie sau, în modul 
respectiv, creditorul gajist are dreptul la satisfacerea cu prioritate a pretenţiilor sale din suma la 
care are drept debitorul. În acest caz, creditorul gajist poate solicita îndeplinirea înainte de 
termen a obligaţiilor garantate prin gaj.

Articolul 480. Gajul ulterior
    (1) Darea în gaj a bunului gajat deja se admite dacă nu este interzisă prin contractele de gaj 
precedente.
    (2) Debitorul gajist are obligaţia de a informa fiecare creditor gajist următor despre toate 
grevările existente asupra bunului, răspunzînd pentru prejudiciile cauzate creditorului gajist prin 
neîndeplinirea acestei obligaţii.

Articolul 481. Ordinea de preferinţă a gajului fără deposedare
    (1) Consecutivitatea satisfacerii creanţelor ce decurg din cîteva drepturi de gaj asupra unuia şi 
aceluiaşi bun se stabileşte în funcţie de consecutivitatea apariţiei drepturilor de gaj.
    (2) Creanţele creditorului gajist ulterior se satisfac numai după satisfacerea deplină a 
creanţelor creditorului gajist precedent. Cu excepţia ipotecii, creditorul de grad superior este ţinut 
să compenseze cheltuielile suportate de creditorul de grad inferior dacă, fiind avizat cu privire la 
exercitarea unui drept de gaj de către acest alt creditor, omite să invoce într-un termen rezonabil 
prioritatea drepturilor sale. 

[Art.481 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (3) Creditorul gajist de grad inferior poate să-şi satisfacă creanţa din bunul gajat înaintea 
creditorilor de grad superior numai cu acordul scris al fiecărui creditor de grad superior, dacă  
legea nu prevede altfel. 

[Art.481 al.(3) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 482. Cedarea gradului de prioritate

    (1) Creditorul gajist poate ceda unui alt creditor gajist gradul de prioritate în mărimea creanţei 
garantate cu gaj, astfel încît ultimul să treacă în locul primului în mărimea creanţei creditorului 
care a cedat gradul de prioritate.
    (2) Creditorul gajist care a cedat gradul de prioritate are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la 
cedare, să înştiinţeze despre aceasta pe debitor şi pe debitorul gajist cînd acesta este un terţ.
    (3) Cedarea gradului de prioritate al gajului este posibilă numai în cadrul aceluiaşi registru 
public şi pentru acelaşi bun.
    (4) Cedarea gradului de prioritate este posibilă în măsura în care nu sînt lezate astfel drepturile 
unui alt creditor gajist care deţine un gaj pentru acelaşi bun.
    (5) Cedarea gradului de prioritate se înregistrează în baza cererii creditorului gajist în acelaşi 
mod ca şi înregistrarea gajului şi produce efecte de la data înregistrării.

Articolul 483. Executarea înainte de termen a obligaţiei
                           garantate prin gaj
    (1) Creditorul gajist este în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate 



prin gaj în cazul în care a încetat dreptul debitorului gajist asupra obiectului gajului în temeiurile 
prevăzute de legislaţie, precum şi în cazul confiscării obiectului gajului respectiv ca sancţiune 
pentru săvîrşirea unei contravenţii sau comiterea unei infracţiuni.
    (2) Creditorul gajist este în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate 
prin gaj, iar în cazul neexecutării creanţei sale, să pună sub urmărire obiectul gajului dacă 
debitorul gajist precum şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract:

[Art.483 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    a) a încălcat regulile gajului următor;
    b) a înstrăinat obiectul gajului încălcînd prevederile art.477 alin.(3); 
    c) nu a executat obligaţiile prevăzute la art.477 alin.(6);
    d) nu se află în posesiunea obiectului gajului, contrar condiţiilor contractului de gaj; 
    e) a încălcat regulile de înlocuire a obiectului gajului; 
    f) a încălcat termenul de efectuare a plăţilor scadente.

S e c ţ i u n e a a 4-a
PARTICIPAREA UNOR TERŢI 

LA RAPORTUL DE GAJ
    Articolul 484. Cesiunea creanţei garantate prin gaj 
    (1) Gajul şi creanţa care stă la baza acestuia pot fi transmise doar împreună şi simultan. 
    (2) În cazul cesiunii creanţei garantate prin gaj, noul creditor dobîndeşte dreptul de gaj. 
Debitorul gajist rămîne obligat faţă de creditorul cesionar. 
    (3) În cazul cesiunii unei părţi a creanţei garantate, noul creditor dobîndeşte dreptul de gaj 
proporţional acestei părţi dacă în contractul de gaj nu este prevăzut altfel.
    (4) Substituirea creditorului gajist se înregistrează conform art.470. Valabilitatea înregistrării 
precedente nu este afectată pînă la înregistrarea noului gaj.
    (5) Gajul şi creanţa garantată trec asupra noului creditor aşa cum existau la creditorul anterior.
    (6) Cesiunea drepturilor ipotecare este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă.

[Art.484 al.(6) introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    Articolul 485. Preluarea datoriei garantate prin gaj 
    (1) Datoria garantată prin gaj poate fi preluată de o altă persoană doar cu acordul creditorului 
gajist, iar în cazul în care debitorul obligaţiei garantate şi debitorul gajist sînt persoane diferite, şi 
cu acordul acestuia din urmă de a răspunde pentru noul debitor. 
    (2) Datoria garantată prin gaj poate fi preluată de o altă persoană şi fără acordul debitorului 
gajist (dacă acesta este o altă persoană decît debitorul obligaţiei garantate). În cazul respectiv 
gajul se stinge.
    (3) În cazul în care debitorul obligaţiei garantate şi debitorul gajist reprezintă una şi aceeaşi 
persoană, gajul se menţine, cu excepţia cazului în care creditorul gajist este de acord cu o altă 
garanţie sau cu stingerea gajului.
    Articolul 486. Procurarea de către terţ a bunului 
                           grevat cu gaj
    (1) Orice terţ dobîndeşte dreptul de proprietate sau de gestiune asupra bunului grevat cu gaj 
ţinînd cont de gaj, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.478 şi în prezentul articol.
    (2) Bunul grevat cu gaj se consideră liber de gaj în cazul în care dobînditorul consideră cu 
bună-credinţă că nu există gaj şi nu sînt circumstanţele în a căror virtute ar fi trebuit să ştie 
despre existenţa gajului.
    (3) Dobînditor de bună-credinţă este prezumată persoana care:
    a) dobîndeşte bunuri grevate cu gaj sub formă de mărfuri care se află în circulaţie şi în proces 
de prelucrare;
    b) dobîndeşte bunuri grevate cu gaj, a căror vînzare la licitaţie a fost anunţată în mijloacele de 
informare în masă, cu excepţia bunurilor imobile şi a drepturilor asupra bunurilor imobile;
    c) dobîndeşte documente de plată, conosamente, acţiuni, titluri de creanţă, valori mobiliare 
grevate cu gaj cotate la bursă.
    (4) Legea poate prevedea şi alte cazuri de recunoaştere a dobînditorului de bună-credinţă.

S e c ţ i u n e a a 5-a
EXERCITAREA DREPTULUI DE GAJ 



ŞI ÎNCETAREA GAJULUI
    Articolul 487. Dispoziţii generale cu privire la exercitarea
                          dreptului de gaj
    (1) Creditorul gajist poate să exercite dreptul de gaj dacă debitorul gajist nu a executat 
conform contractului sau a executat în mod necorespunzător obligaţia garantată ori o parte a 
acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege şi contract.
    (2) În condiţiile prezentei secţiuni, creditorul gajist poate exercita următoarele drepturi: să 
vîndă el însuşi bunurile gajate, să le vîndă sub controlul instanţei de judecată şi să le ia în 
posesiune spre a le administra, să exercite alte drepturi în privinţa gajului asupra mijloacelor 
băneşti în corespundere cu Legea cu privire la gaj.

[Art.487 al.(2) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (3) Creditorul gajist îşi exercită dreptul de gaj indiferent de faptul cine deţine bunul gajat.
    (4) Procedura exercitării dreptului de gaj, precum şi specificul exercitării dreptului de gaj în 
privinţa unor categorii de bunuri, în măsura în care prezenta secţiune nu prevede aceasta sau 
prevede altfel, se reglementează prin lege. 

[Art.487 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (5) Satisfacerea creanţelor creditorilor din valoarea bunurilor gajate ale debitorului în privinţa 
căruia a fost intentat procesul de insolvabilitate se efectuează în modul stabilit prin legislaţia cu 
privire la insolvabilitate. 
    Articolul 488. Măsurile prealabile exercitării dreptului 
                           de gaj
    (1) Creditorul gajist care intenţionează să-şi exercite dreptul de gaj trebuie să notifice acest 
lucru debitorului creanţei garantate şi, după caz, debitorului gajist şi terţului deţinător al bunului 
gajat. 
    (2) După notificare, creditorul gajist depune la registrul în care a fost înregistrat gajul un 
preaviz, la care anexează dovada notificării debitorului gajist.
    (3) Preavizul trebuie să indice mărimea creanţei garantate, temeiul începerii urmăririi, dreptul 
pe care creditorul gajist intenţionează să-l exercite, să conţină descrierea bunului gajat şi somaţia 
ca debitorul gajist să transmită, în termenul acordat de creditorul gajist, bunul gajat. Preavizul se 
semnează de creditorul gajist.
    (4) Termenul acordat de creditorul gajist pentru transmiterea bunului nu va fi mai mic de 10 
zile pentru un bun mobil, de 20 de zile pentru un bun imobil şi de 10 zile pentru un bun luat în 
posesiune spre a fi administrat, începînd cu data înregistrării preavizului.

Articolul 489. Drepturile debitorului gajist
    (1) Debitorul gajist se poate opune urmăririi de către creditorul gajist a bunului gajat, plătind 
creanţa garantată sau, după caz, înlăturînd încălcările menţionate în preaviz şi cele ulterioare, 
plătind în ambele cazuri cheltuielile aferente înregistrării preavizului.
    (2) Dreptul menţionat la alin.(1) poate fi exercitat de către debitorul gajist pînă la momentul 
vînzării bunului luat în posesiune de creditorul gajist.

Articolul 490. Transmiterea bunului gajat către creditorul 
                            gajist
    (1) Bunul gajat se transmite în posesiune creditorului gajist pentru a fi vîndut, în condiţiile 
legii.
    (2) Transmiterea bunului gajat în posesiune creditorului gajist poate fi benevolă ori silită.
    (3) Transmiterea în posesiune este benevolă dacă, înaintea expirării termenului indicat în 
preaviz, debitorul gajist transmite în mod efectiv bunul gajat în posesiune creditorului gajist sau 
consimte în scris în formă autentică să-l pună la dispoziţia acestuia la momentul convenit.
    (4) Transmiterea silită are loc în baza unei hotărîri judecătoreşti, după expirarea termenului din 
preaviz în conformitate cu legea.

Articolul 491. Vînzarea de către creditorul gajist a 
                            bunului gajat
    (1) După ce a obţinut în posesiune bunul gajat, creditorul gajist este îndreptăţit, dacă a depus la 
registru un preaviz în modul prevăzut la art.488 alin.(2), să procedeze la vînzarea, prin negocieri 
directe, prin tender sau prin licitaţie publică, a bunului gajat, fără nici o întîrziere nejustificată, 



contra unui preţ comercial rezonabil şi în interesul major al debitorului gajist.
    (2) Creditorul gajist care vinde bunul acţionează în numele proprietarului şi este obligat să 
informeze cumpărătorul despre calitatea lui la momentul vînzării.
    (3) Cumpărătorul dobîndeşte bunul grevat de drepturile reale existente la momentul înscrierii 
preavizului în registrul respectiv, fără dreptul de gaj al creditorului gajist care a vîndut bunul şi 
fără creanţele prioritare dreptului acestuia.
    (4) În cazul în care cumpărătorul bunului transmite instanţei judecătoreşti în a cărei 
circumscripţie se află, în totalitate sau în cea mai mare parte, bunurile gajate, dovada că vînzarea 
a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale şi că preţul a fost plătit integral, instanţa emite 
o hotărîre de încetare şi anulare a gajurilor, sechestrelor şi drepturilor reale indicate în alin.(3).

Articolul 492. Vînzarea sub controlul instanţei de judecată
                           a bunului gajat
    (1) Vînzarea bunului gajat are loc sub controlul instanţei de judecată dacă aceasta desemnează 
persoana care va efectua vînzarea bunurilor gajate, determină condiţiile şi sarcinile vînzării, 
indică modalitatea de efectuare a vînzării - prin negocieri directe, tender sau prin licitaţie publică 
- şi stabileşte, după caz, preţul după o expertiză a valorii bunului.
    (2) Persoana desemnată este obligată să informeze părţile interesate, la solicitarea acestora, 
despre acţiunile pe care le întreprinde pentru vînzarea bunurilor gajate.
    (3) Persoana desemnată acţionează în numele proprietarului şi este obligată să anunţe despre 
acest fapt cumpărătorul.
    (4) Vînzarea în condiţiile prezentului articol degrevează de gaj drepturile reale.
    (5) Obiectul gajului poate fi vîndut numai sub controlul instanţei judecătoreşti dacă:
    a) lipseşte autorizaţia sau acordul unei alte persoane necesar la încheierea contractului de gaj 
pentru validitatea acestuia;
    b) obiectul gajului îl constituie bunurile de valoare istorică, artistică sau culturală;
    c) debitorul gajist lipseşte şi nu poate fi identificat locul aflării lui.

Articolul 493. Distribuirea mijloacelor obţinute din vînzarea
                           bunului gajat
    (1) Creditorul gajist are dreptul, de pe urma vînzării, doar la ceea ce este necesar satisfacerii 
creanţei sale.
    (2) Creditorul trebuie să plătească din produsul vînzării bunului gajat cheltuielile aferente 
vînzării, apoi creanţele prioritare drepturilor sale şi după aceea creanţele proprii.
    (3) Dacă există şi alte creanţe care urmează să fie plătite din produsul vînzării bunului gajat, 
creditorul gajist care a vîndut bunul va depune instanţei judecătoreşti care ar fi fost competentă 
pentru vînzarea bunului o dare de seamă cu privire la produsul vînzării bunului gajat şi îi va 
transmite suma rămasă după plată. În caz contrar, creditorul gajist este obligat să prezinte, în 
termen de 10 zile de la data vînzării bunului, o dare de seamă proprietarului bunului vîndut şi să-i 
remită surplusul, dacă acesta există. 
    (4) Dacă vînzarea bunului gajat are loc sub controlul instanţei de judecată şi produsul nu este 
suficient pentru satisfacerea tuturor creanţelor garantate, persoana împuternicită cu vînzarea 
scade cheltuielile de vînzare, plasează soldul într-un cont special, întocmeşte un plan de 
împărţire pe principiul rangului gajurilor şi îl prezintă instanţei de judecată, care dă celor în drept 
posibilitatea de a se pronunţa asupra lui. După ce planul este aprobat definitiv de instanţă, 
persoana însărcinată cu vînzarea efectuează plăţile în baza lui.
    (5) În cazul în care produsul obţinut din vînzarea bunului nu este suficient pentru stingerea 
creanţelor şi acoperirea cheltuielilor creditorului gajist, acesta conservă o creanţă neprivilegiată 
pentru diferenţa datorată de debitorul său.

Articolul 494. Mijloacele de apărare juridică în cazul 
                            executării silite a obligaţiei
    Orice persoană, în cazul încălcării drepturilor ei, poate să conteste în instanţă de judecată 
valabilitatea gajului sau urmărirea bunului gajat.

Articolul 495. Temeiurile încetării dreptului de gaj
    Dreptul de gaj încetează în cazul:
    a) stingerii obligaţiei garantate prin gaj;



    b) expirării termenului pentru care a fost constituit gajul;
    c) pieirii bunurilor gajate;
    d) comercializării silite a bunurilor gajate;
    e) altor situaţii prevăzute de legislaţie.

T i t l u l V 
REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE

Articolul 496. Destinaţia registrului bunurilor imobile
    (1) În registrul bunurilor imobile sînt descrise imobilele şi sînt indicate drepturile reale care au 
ca obiect aceste bunuri.
    (2) Drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor consemnate în 
registru pot fi înscrise în cazurile prevăzute de lege.
    (3) Orice persoană interesată poate lua cunoştinţă de registrul bunurilor imobile. 
    (4) Modul de elaborare şi de întocmire a registrului bunurilor imobile este stabilit de lege.

Articolul 497. Prezumţia caracterului autentic şi complet
                           al datelor din registrul bunurilor imobile
    (1) Înscrierile făcute în registrul bunurilor imobile se prezumă autentice şi complete pînă la 
proba contrară.
    (2) Conţinutul registrului este considerat autentic în favoarea celui care a dobîndit prin act 
juridic un drept de la o persoană dacă dreptul era înscris în registru în numele persoanei. Această 
dispoziţie nu se aplică atunci cînd s-a notat o contestare asupra autenticităţii sau atunci cînd 
neautenticitatea era cunoscută dobînditorului.

Articolul 498. Felurile înscrierilor
    (1) Înscrierile sînt de 3 feluri: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea.
    (2) Intabularea şi înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se referă la 
înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor 
consemnate în registru.
    (3) Înscrierea provizorie şi notarea se fac numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Articolul 499. Dobîndirea drepturilor reale supuse înscrierii
    (1) Drepturile reale asupra imobilelor supuse înscrierii potrivit legii se vor dobîndi atît între 
părţi, cît şi faţă de terţi numai prin înscrierea în registrul bunurilor imobile a constituirii sau 
strămutării lor în temeiul acordului de voinţă dintre părţi.
    (2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai dacă radierea lor s-a înscris în registrul 
bunurilor imobile cu consimţămîntul titularului. Consimţămîntul nu este necesar dacă dreptul se 
stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau încetarea existenţei 
titularului.
    (3) Dacă dreptul care urmează să fie radiat este grevat în folosul unui terţ, radierea se va face 
cu păstrarea dreptului acestuia.
    (4) Hotărîrea judecătorească irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul administrativ 
va înlocui acordul de voinţă sau, după caz, consimţămîntul.
    Articolul 500. Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul
                            bunurilor imobile
    (1) Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile se determină în 
conformitate cu consecutivitatea înregistrării lor. Se consideră dată a înregistrării ziua depunerii 
cererii de înregistrare.
    (2) Consecutivitatea poate fi modificată ulterior. Pentru aceasta este necesar acordul 
persoanelor care-şi schimbă consecutivitatea şi înregistrarea modificării în registru.
    (3) În cazul înregistrării unui drept, proprietarul poate stipula condiţia consecutivităţii 
înregistrării lui. Această condiţie, de asemenea, trebuie înregistrată.

Articolul 501. Înscrierea provizorie în registrul bunurilor
                           imobile
    Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile se cere dacă:
    a) dreptul real dobîndit este afectat de o condiţie suspensivă sau rezolutorie;
    b) în temeiul unei hotărîri judecătoreşti care nu este încă irevocabilă, o parte a fost obligată la 
strămutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administrează bunurile unei 



alte persoane a fost obligat să dea o garanţie ipotecară;
    c) debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca. 

Articolul 502. Efectul înscrierii provizorii
    (1) Înscrierea provizorie are ca efect dobîndirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular 
de la data înregistrării cererii, sub condiţia şi în măsura justificării ei.
    (2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimţămîntul celui la care se referă 
această înscriere sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.
    (3) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se face în temeiul unei hotărîri judecătoreşti de 
validare irevocabile.
    (4) Justificarea unei înscrieri provizorii îşi întinde efectul asupra tuturor înscrierilor 
condiţionate de justificarea ei. Nejustificarea unei înscrieri provizorii atrage, la cererea celui 
interesat, radierea acesteia şi a tuturor înscrierilor condiţionate de justificarea ei.

Articolul 503. Accesul public la informaţie
    (1) Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta, lua cunoştinţă de 
registrul bunurilor imobile, precum şi de documentele adiţionale, în condiţiile legii. 
    (2) De pe registrul bunurilor imobile se vor elibera, în condiţiile legii, extrase certificate şi 
copii legalizate. 

Articolul 504. Rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor
                           imobile
    (1) Cînd vreo înscriere din registrul bunurilor imobile nu corespunde situaţiei juridice reale, se 
poate cere rectificarea înscrierii.
    (2) Prin rectificare se înţelege radierea, corectarea sau menţionarea oricărei operaţiuni 
susceptibile de a face obiectul unei înscrieri în registru.

Articolul 505. Dreptul de a cere rectificarea
    (1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii 
dacă:
    a) înscrierea sau actul în al cărui temei s-a dispus înscrierea nu a fost valabil;
    b) dreptul înscris a fost calificat greşit;
    c) nu mai sînt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului 
juridic în al cărui temei s-a făcut înscrierea; 
    d) există şi alte temeiuri prevăzute de lege.
    (2) În lipsa consimţămîntului titularului, rectificarea se va încuviinţa numai în temeiul unei 
hotărîri judecătoreşti irevocabile.

Articolul 506. Aplicarea prescripţiei acţiunii în rectificare
    (1) Sub rezerva prescripţiei dreptului la acţiune în fond, acţiunea în rectificare este 
imprescriptibilă faţă de dobînditorul nemijlocit de rea-credinţă şi subdobînditorii de rea-credinţă 
care şi-au înscris dreptul în folosul lor.
    (2) Faţă de terţii care au dobîndit cu bună-credinţă un drept real prin donaţie sau legat, 
acţiunea în rectificare nu se va putea introduce decît în termen de 10 ani de la data înregistrării 
cererii lor de înscriere, cu excepţia cazului în care dreptul la acţiune în fond s-a prescris mai 
înainte.
    (3) Acţiunea în rectificare se va putea îndrepta şi împotriva subdobînditorilor de bună-credinţă 
şi cu titlu oneros care şi-au înscris vreun drept real, însă numai dacă este întemeiată pe 
dispoziţiile art.505 alin.(1) lit.a) şi b). Termenul va fi de 3 ani de la data înregistrării cererii de 
înscriere formulate de către dobînditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, cu 
excepţia cazului în care dreptul la acţiune în fond s-a prescris mai înainte.
    (4) Este de bună-credinţă cel care dobîndeşte drept real întemeindu-se pe cuprinsul registrului 
dacă, la data dobîndirii dreptului, nu a fost notată o acţiune prin care se contestă cuprinsul lui sau 
dacă din titlul dobînditorului nu rezultă nemijlocit vreo neconcordanţă între registrul bunurilor 
imobile şi situaţia juridică reală.

Articolul 507. Inopozabilitatea hotărîrii privind rectificarea
    (1) Hotărîrea judecătorească prin care se admite rectificarea unei înscrieri nu va aduce atingere 
drepturilor înscrise în folosul persoanelor împotriva cărora acţiunea nu a fost admisă.
    (2) Dacă acţiunea în rectificare a fost notată în registru, hotărîrea judecătorească se va executa 



din oficiu şi împotriva acelora care au dobîndit vreun drept după notare.
Articolul 508. Opozabilitatea drepturilor

    (1) Drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor consemnate în 
registru devin opozabile terţilor numai prin notare.
    (2) Sînt supuse notării în registru:
    a) punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri;
    b) locaţiunea şi cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani;
    c) interdicţia de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris; 
    d) antecontractul;
    e) dreptul de preemţiune născut din actul juridic;
    f) intenţia de a înstrăina sau de a ipoteca;
    g) schimbarea rangului ipotecii, poprirea creanţei ipotecare şi gajul asupra creanţei ipotecare;
    h) sechestrul, urmărirea imobilului sau a fructelor sale;
    i) acţiunea în prestaţie tabulară şi acţiunea în rectificare;
    j) acţiunea pentru apărarea drepturilor reale înscrise în registrul bunurilor imobile, acţiunile în 
desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate, precum şi 
orice alte acţiuni privitoare la drepturi de creanţă, fapte sau raporturi juridice în legătură cu 
imobilele înscrise;
    k) alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 509. Acordul privind rectificarea înscrierilor
    (1) Dacă o persoană este înscrisă cu un drept în registrul bunurilor imobile fără a beneficia sau 
fără a mai beneficia de acel drept, cel ale cărui drepturi sau a cărui poziţie este prejudiciată prin 
înscriere va putea cere consimţămîntul în vederea rectificării de la cel al cărui drept va fi afectat 
prin rectificare.
    (2) Pentru realizarea unei protecţii provizorii se poate nota o contestaţie contra autenticităţii 
înscrierii din registru. 
    (3) Notarea prevăzută la alin.(2) se face în baza încheierii instanţei de judecată sau a acordului 
celui al cărui drept este afectat de rectificarea înscrierii în registru. Pentru emiterea încheierii 
instanţei de judecată nu este obligatorie demonstrarea existenţei unui pericol pentru dreptul 
persoanei care a înaintat contestarea.

Articolul 510. Corectarea erorilor
    Erorile materiale săvîrşite cu prilejul înscrierilor efectuate în registru altele decît cele care 
constituie cazuri de rectificare se pot corecta la cerere sau din oficiu.

Articolul 511.  Neaplicarea dispoziţiilor referitoare la 
                            suspendarea şi la repunerea în termen a 
                            prescripţiei
    Dispoziţiile referitoare la suspendarea şi la repunerea în termen a prescripţiei extinctive nu sînt 
aplicabile termenului de prescripţie a acţiunii în prestaţie tabulară şi termenului de prescripţie a 
acţiunii în rectificare.

Cartea a treia 
OBLIGAŢIILE

T i t l u l I 
DESPRE OBLIGAŢII ÎN GENERAL

Capitolul I 
DISPOZIŢII COMUNE PRIVIND OBLIGAŢIILE

    Articolul 512. Dispoziţii generale cu privire la obligaţie
    (1) În virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor 
executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. Prestaţia poate consta în a da, a 
face sau a nu face. 
    (2) Obligaţia poate fi pură şi simplă sau afectată de modalităţi.
    (3) Prestaţia trebuie să fie posibilă şi determinată sau determinabilă, să nu contravină legii, 
ordinii publice şi bunelor moravuri. 

Articolul 513. Buna-credinţă şi diligenţa
    (1) Debitorul şi creditorul trebuie să se comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul 



naşterii, pe durata existenţei, la momentul executării şi stingerii obligaţiei.
    (2) Este nulă clauza prin care se derogă de la prevederile alin.(1). 

Articolul 514. Temeiurile naşterii obligaţiilor
    Obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le 
produce în condiţiile legii.

Articolul 515. Naşterea obligaţiei la negocierea contractului 
    (1) O obligaţie se poate naşte prin iniţierea şi desfăşurarea negocierilor de încheiere a 
contractului.
    (2) O parte negociatoare poate cere celeilalte părţi compensarea cheltuielilor făcute în baza 
îndreptăţitei încrederi în încheierea contractului dacă în urma vinovăţiei acesteia contractul nu a 
fost încheiat. 

Articolul 516. Dreptul la informare
    (1) Raportul obligaţional poate da naştere unui drept la informare fără ca acesta să fie stipulat 
în mod expres. Punerea la dispoziţie a informaţiei presupune şi obligaţia de eliberare a 
documentelor corespunzătoare.
    (2) Dreptul la informare se naşte îndeosebi atunci cînd informarea este semnificativă pentru 
determinarea conţinutului obligaţiei şi poate fi făcută de cel căruia i se cere fără ca prin aceasta 
să-i fie afectate drepturile.
    (3) Cel care solicită informarea trebuie să compenseze cheltuielile făcute pentru aceasta de cel 
obligat să informeze. Cel din urmă poate pretinde prestaţii asigurătorii. 

Articolul 517. Obligaţia naturală
    (1) Este naturală obligaţia în a cărei privinţă nu se poate cere executare silită.
    (2) Există obligaţie naturală în cazul în care:
    a) legea sau actul juridic nu prevede posibilitatea executării silite;
    b) o persoană are faţă de o altă persoană o obligaţie morală de aşa natură încît executarea ei, 
deşi nu poate fi cerută silit, trebuie, în opinia comună, să fie considerată ca executare a unei 
prestaţii datorate unei alte persoane.
    (3) Obligaţiile naturale sînt reglementate de normele cu privire la obligaţii dacă din litera sau 
spiritul legii nu rezultă că anumite reguli nu sînt aplicabile obligaţiilor pentru care nu se poate 
cere executare silită.
    (4) Obligaţia naturală se transformă în obligaţie civilă perfectă în baza înţelegerii dintre 
debitor şi creditor.

Capitolul II 
PLURALITATEA DE SUBIECTE ŞI OBIECTE 

ÎN CADRUL UNEI OBLIGAŢII
S e c ţ i u n e a 1 

OBLIGAŢIILE DIVIZIBILE ŞI INDIVIZIBILE
    Articolul 518. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de debitori
    (1) Obligaţia este divizibilă între mai mulţi debitori în cazul în care aceştia sînt obligaţi la 
aceeaşi prestaţie faţă de creditor, dar fiecare debitor poate fi urmărit separat pînă la concurenţa 
părţii sale din datorie.
    (2) Debitorii sînt obligaţi în părţi egale dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu 
rezultă altfel.
    Articolul 519. Obligaţia divizibilă cu pluralitate de creditori
    (1) Obligaţia este divizibilă între mai mulţi creditori în cazul în care aceştia sînt îndreptăţiţi la 
aceeaşi prestaţie din partea debitorului, dar fiecare creditor poate pretinde numai la partea sa din 
creanţă.
    (2) Creditorii au dreptul la părţi egale dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu 
rezultă altfel.
    Articolul 520. Prezumţia divizibilităţii
    Obligaţia este divizibilă de drept dacă nu este stipulat expres că este indivizibilă sau dacă 
obiectul obligaţiei nu este indivizibil prin natura sa.
    Articolul 521. Efectul indivizibilităţii
    (1) Obligaţia indivizibilă nu poate fi divizată nici între debitori sau între creditori, nici între 



succesorii lor.
    (2) Fiecare debitor sau succesorii lui pot fi constrînşi separat să execute obligaţia integral şi 
fiecare creditor sau succesorii lui pot pretinde executarea integrală chiar dacă obligaţia nu este 
solidară.
    (3) Obligaţia nu devine indivizibilă numai prin faptul că în contract este stipulat că este 
solidară.
    (4) Obligaţia divizibilă care are doar un creditor şi un debitor trebuie să fie executată între ei 
ca o obligaţie indivizibilă, dar ea rămîne divizibilă între moştenitorii acestora.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
SOLIDARITATEA CREDITORILOR

Articolul 522. Creanţele solidare
    Dacă doi sau mai mulţi creditori au dreptul să pretindă la o prestaţie în aşa fel încît fiecare să 
poată pretinde la întreaga prestaţie, iar prestaţia făcută unuia dintre creditori eliberează debitorul, 
atunci creanţa lor este solidară.

Articolul 523. Temeiul apariţiei creanţei solidare
    Creanţa solidară nu se prezumă, ci se naşte prin act juridic, prin lege sau atunci cînd prestaţia 
este indivizibilă.

Articolul 524. Executarea obligaţiei faţă de oricare 
                           dintre creditori
    Debitorul poate să execute obligaţia faţă de oricare dintre creditori după cum crede de 
cuviinţă, atîta timp însă cît nici unul dintre creditori nu a cerut executarea obligaţiei.
    Articolul 525. Efectele executării obligaţiei faţă de 
                           unul dintre creditori
    Executarea integrală a obligaţiei faţă de unul din creditorii solidari exonerează debitorul de 
executarea obligaţiei faţă de ceilalţi creditori.

Articolul 526. Remiterea datoriei de către un creditor 
                            solidar 
    O remitere de datorie convenită între un creditor solidar cu debitorul produce efecte numai 
asupra părţii care revine acelui creditor. Această regulă se aplică de asemenea în toate cazurile 
cînd obligaţia se stinge în alt temei decît executarea.

Articolul 527. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii 
                           ce ţin de alt creditor
    Debitorul nu are dreptul să opună unuia din creditorii solidari excepţii bazate pe raporturile 
debitorului cu un alt creditor solidar, la care creditorul respectiv nu participă. 

Articolul 528. Obligaţia faţă de ceilalţi creditori solidari 
                            a creditorului care a primit prestaţie
    (1) Creditorul solidar care a primit întreaga prestaţie este obligat să o împartă cu ceilalţi 
cocreditori dacă nu demonstrează că obligaţia este contractată numai în interesul său. 
    (2) Creditorii solidari sînt îndreptăţiţi, în raporturile dintre ei, la părţi egale dacă nu s-a 
convenit altfel.

Articolul 529. Reprezentarea creditorilor solidari
    Creditorul solidar reprezintă pe toţi cocreditorii în toate actele care au drept scop conservarea 
obligaţiei.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
SOLIDARITATEA DEBITORILOR

    Articolul 530. Obligaţiile solidare
    Dacă doi sau mai mulţi debitori datorează o prestaţie în aşa fel încît fiecare este dator să 
efectueze întreaga prestaţie, iar creditorul poate pretinde fiecăruia din debitori executarea, atunci 
debitorii sînt legaţi solidar.
    Articolul 531. Temeiurile apariţiei obligaţiilor solidare
    O obligaţie solidară nu se prezumă, ci se naşte prin act juridic, prin lege sau atunci cînd 
prestaţia este indivizibilă.
    Articolul 532. Obligaţii solidare afectate de modalităţi
    Debitorii solidari se pot obliga în mod diferit: unii pur, alţii sub condiţie, alţii cu termen.



    Articolul 533. Dreptul creditorului de a cere executarea 
                           obligaţiei de la oricare dintre debitorii solidari
    Creditorul poate pretinde executarea obligaţiei, la latitudinea sa, de la oricare din debitori, în 
parte sau în întregime. Pînă la executarea întregii prestaţii, rămîn obligaţi toţi debitorii.
    Articolul 534. Excepţiile opuse creditorului de către 
                           debitorul solidar
    Debitorul solidar căruia i s-a pretins executarea prestaţiei are dreptul să opună creditorului 
toate excepţiile care îi sînt personale ori sînt comune tuturor debitorilor solidari.
    Articolul 535. Obligaţia debitorilor solidari la repararea 
                            prejudiciului
    (1) Dacă bunul datorat a pierit din vina unuia sau mai multor debitori solidari, ceilalţi debitori 
nu sînt eliberaţi de obligaţia de a plăti preţul bunului, dar nu sînt răspunzători pentru alte 
prejudicii.
    (2) Sînt obligaţi să repare prejudiciul cauzat prin întîrziere numai debitorii care sînt în 
întîrziere.
    Articolul 536. Efectele executării sau compensării 
                           obligaţiei solidare
    Executarea obligaţiei de către unul din debitorii solidari are efecte şi faţă de ceilalţi debitori 
solidari. De asemenea, compensarea creanţei creditorului de către un debitor produce efecte faţă 
de ceilalţi debitori. 

Articolul 537. Diminuarea obligaţiei solidare
    Dacă aceeaşi persoană întruneşte calitatea de creditor cu cea a unui debitor solidar, datoria 
celorlalţi debitori scade cu partea din datorie a acelui debitor solidar.

Articolul 538. Efectele primirii unei prestaţii parţiale
    (1) Creditorul care primeşte separat partea din prestaţie a unuia dintre debitori fără ca în 
chitanţă să-şi rezerve solidaritatea sau drepturile sale în genere nu renunţă la solidaritate decît în 
privinţa acestui debitor.
    (2) Nu se prezumă renunţarea creditorului la solidaritate în favoarea unui debitor cînd primeşte 
de la el o sumă egală cu partea cu care îi este dator dacă în chitanţă nu este stipulat că această 
parte este primită pentru partea acestui debitor.

Articolul 539. Inadmisibilitatea invocării unor excepţii 
                           faţă de debitorii solidari 
    Faptele care survin doar faţă de un debitor solidar au efect doar în privinţa lui dacă din 
conţinutul obligaţiei nu reiese altfel.

Articolul 540. Renunţarea la solidaritate faţă de unul 
                           din debitori
    Creditorul care a renunţat la solidaritate faţă de unul din debitori menţine acţiunea solidară în 
contra celorlalţi debitori, scăzîndu-se partea debitorului pe care l-a eliberat de solidaritate.

Articolul 541. Urmărirea unui debitor solidar
    (1) În cazul în care creditorul intentează o acţiune contra unuia din debitorii solidari pentru 
partea acestuia, nu se prezumă renunţarea la solidaritate în favoarea acelui debitor dacă acel 
debitor nu a recunoscut acţiunea sau dacă nu s-a pronunţat o hotărîre definitivă prin care este 
admisă acţiunea.
    (2) Chemarea în judecată a unui debitor solidar nu exclude dreptul creditorului de a chema în 
judecată ceilalţi debitori solidari.

Articolul 542. Efectele întîrzierii creditorului sau 
                           debitorului solidar
    (1) Întîrzierea creditorului faţă de unul din debitorii solidari are efecte şi faţă de ceilalţi 
debitori solidari.
    (2) Întîrzierea unuia din debitorii solidari nu are efecte faţă de ceilalţi debitori solidari.

Articolul 543. Obligaţiile succesorilor debitorilor solidari
    Dacă unul dintre debitorii solidari are mai mulţi succesori, aceştia sînt obligaţi să execute 
prestaţia proporţional cotei lor succesorale. Prezenta regulă nu se aplică dacă obligaţia este 
indivizibilă. 



Articolul 544. Acţiunea în regres în cazul executării 
                           obligaţiei de către unul din debitorii solidari
    (1) Debitorul solidar care a executat obligaţia are dreptul să intenteze o acţiune de regres 
împotriva celorlalţi debitori solidari pentru părţile acestora din obligaţie. 
    (2) În cazul imposibilităţii stabilirii întinderii obligaţiei debitorilor solidari, aceştia sînt obligaţi 
unii faţă de alţii la părţi egale.

Articolul 545. Compensarea debitorului solidar
    Dacă unul din debitorii solidari a realizat un beneficiu dintr-o obligaţie solidară, codebitorul 
solidar care nu a realizat beneficii poate cere, în cazul în care execută obligaţia, restituirea a ceea 
ce a plătit fără a deduce partea sa de obligaţie. 

Articolul 546. Efectele incapacităţii de plată a unuia 
                           dintre debitorii solidari
    În cazul în care de la unul dintre debitorii solidari nu se poate obţine, din cauza incapacităţii 
lui de plată, partea ce îi revine din prestaţie, acea parte trebuie suportată în părţi egale de ceilalţi 
debitori, inclusiv de cel faţă de care creditorul a renunţat la solidaritate, dacă legea sau contractul 
nu prevede altfel. 

Articolul 547. Excepţiile opuse codebitorului
    Debitorul solidar urmărit de codebitorul care a executat obligaţia îi poate opune acestuia 
excepţiile comune pe care codebitorul care a executat obligaţia nu le-a opus creditorului.

Articolul 548. Suspendarea, întreruperea sau expirarea
                           prescripţiei faţă de un debitor solidar
    Suspendarea, întreruperea sau expirarea termenului de prescripţie faţă de un debitor solidar nu 
are efecte faţă de codebitorii lui.

Articolul 549. Reprezentarea codebitorilor solidari
    Debitorul solidar îi reprezintă pe codebitorii lui în toate actele îndreptate la stingerea sau 
reducerea obligaţiei.

S e c ţ i u n e a a 4-a 
OBLIGAŢIILE DE ALTERNATIVĂ 
ŞI OBLIGAŢIILE FACULTATIVE

    Articolul 550. Obligaţia de alternativă
    Obligaţia este de alternativă în cazul în care are drept obiect două sau mai multe prestaţii 
principale, dintre care executarea uneia eliberează integral debitorul.
    Articolul 551. Dreptul de alegere a prestaţiei
    (1) Dreptul de a alege prestaţia aparţine debitorului dacă nu a fost atribuit expres creditorului.
    (2) Dacă partea căreia îi aparţine dreptul de a alege prestaţia nu a făcut alegerea nici în 
termenul suplimentar acordat după punerea în întîrziere, dreptul de a alege prestaţia revine 
celeilalte părţi.
    (3) Alegerea se face prin declaraţie faţa de cealaltă parte sau prin executarea propriu-zisă a 
prestaţiei. Prestaţia aleasă este considerată ca datorată de la bun început.
    Articolul 552. Interdicţia prestaţiilor parţiale
    Debitorul nu este în drept şi nici nu poate fi obligat să execute o parte dintr-o prestaţie şi o 
parte din alta.
    Articolul 553. Efectul imposibilităţii efectuării unor prestaţii 
                           în cazul în care alegerea aparţine debitorului
    (1) Debitorul care are dreptul de a alege prestaţia, în cazul în care una din prestaţii nu poate fi 
executată, trebuie să execute prestaţia rămasă.
    (2) Dacă, în aceleaşi împrejurări, executarea ambelor prestaţii devine imposibilă, iar 
imposibilitatea executării fiecăreia se datorează vinovăţiei debitorului, acesta este ţinut să 
despăgubească creditorul pînă la concurenţa valorii prestaţiei care a rămas ultima.
    Articolul 554. Efectul imposibilităţii executării prestaţiei 
                           în cazul în care alegerea aparţine creditorului
    (1) Creditorul care are dreptul de a alege prestaţia trebuie, în cazul în care executarea uneia 
dintre prestaţii devine imposibilă, să accepte executarea prestaţiei rămase, cu excepţia cazului 
cînd imposibilitatea executării se datorează vinovăţiei debitorului. 



    (2) În cazul în care imposibilitatea executării prestaţiei se datorează vinovăţiei debitorului, 
creditorul are dreptul să ceară fie executarea în natură a prestaţiei rămase, fie repararea 
prejudiciului adus prin neexecutarea prestaţiei a cărei executare a devenit imposibilă.
    (3) Dacă executarea ambelor prestaţii devine imposibilă, iar imposibilitatea se datorează 
vinovăţiei debitorului, creditorul poate cere repararea prejudiciului adus prin neexecutarea unei 
prestaţii sau alteia.

Articolul 555. Obligaţia facultativă
    (1) Obligaţia este facultativă în cazul în care are ca obiect o singură prestaţie principală al 
cărei debitor poate fi eliberat prin executarea unei alte prestaţii.
    (2) Debitorul este eliberat în cazul în care executarea prestaţiei principale devine imposibilă 
fără vina debitorului.

Capitolul III
CESIUNEA DE CREANŢĂ ŞI PRELUAREA DATORIEI

S e c ţ i u n e a 1 
CESIUNEA DE CREANŢĂ

    Articolul 556. Dispoziţii generale cu privire la cesiunea 
                           de creanţă
    (1) O creanţă transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terţ 
(cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este 
substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă. 
    (2) Cesiunea creanţei nu poate aduce atingere drepturilor debitorului şi nici nu poate face 
obligaţia acestuia mai oneroasă.
    (3) Cedentul este obligat să remită cesionarului actele aferente creanţei şi să-i pună la 
dispoziţie informaţia necesară realizării ei.
    (4) Sînt incesibile creanţele privitoare la încasarea pensiei alimentare, la repararea 
prejudiciului cauzat vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi la alte drepturi legate de persoana 
creditorului.
    (5) Cesiunea de creanţă trebuie să fie încheiată în forma cerută pentru actul juridic în al cărui 
temei s-a născut creanţa cesionată.

Articolul 557. Consimţămîntul debitorului
    Titularul unei creanţe o poate transmite, fără consimţămîntul debitorului, unui terţ dacă aceasta 
nu contravine esenţei obligaţiei, înţelegerii dintre părţi sau legii. Înţelegerea cu debitorul asupra 
inadmisibilităţii cesiunii produce efecte doar atunci cînd acesta are un interes legitim în acest 
sens.

Articolul 558. Volumul drepturilor transmise cesionarului 
    (1) Drepturile de creanţă se transmit cesionarului aşa cum există în momentul transmiterii. 
    (2) O dată cu cesiunea creanţei, asupra cesionarului trec garanţiile şi alte drepturi accesorii.

Articolul 559. Garantarea valabilităţii creanţei
    (1) Cedentul este responsabil în faţa cesionarului de valabilitatea creanţei şi a mijloacelor de 
garantare a acesteia, dar nu răspunde pentru neexecutarea acestei creanţe de către debitor, cu 
excepţia cazurilor cînd cedentul a garantat pentru debitor faţă de cesionar.
    (2)În cazul cesiunii creanţei care rezultă dintr-o valoare mobiliară la ordin, cedentul este 
responsabil şi de executarea obligaţiei de către debitor.

Articolul 560. Excepţiile opuse de debitor cesionarului
    Debitorul este îndreptăţit să opună cesionarului toate excepţiile pe care a putut să le opună 
cedentului pînă în momentul comunicării cesiunii.

Articolul 561. Opozabilitatea prestaţiilor
    Cesionarului i se pot opune prestaţiile efectuate de debitor, după cesiune, pentru cedent, ca şi 
orice act juridic încheiat după cesiune între debitor şi cedent cu privire la creanţa transmisă dacă 
debitorul nu avea cunoştinţă, în momentul efectuării prestaţiei sau al întocmirii actului, de 
existenţa cesiunii.

Articolul 562. Prioritatea în cazul cesiunii repetate
    Dacă o creanţă este cedată de acelaşi titular de mai multe ori, creditor al obligaţiei este primul 
cesionar.



Articolul 563. Înscrisul privind debitul 
    Debitorului care a întocmit un înscris asupra debitului i se poate opune conţinutul înscrisului 
de către cesionar dacă acesta, la data cesiunii creanţei, nu ştia şi nici nu trebuia să ştie că înscrisul 
nu reflectă realitatea.

Articolul 564. Notificarea despre cesiune
    (1) Dacă cedentul notifică debitorul că a cedat creanţa sau îi prezintă un înscris privitor la 
cesiune, cedentului i se poate opune de către debitor cesiunea şi atunci cînd ea nu a mai avut loc 
sau cînd este lipsită de efect. 
    (2) Notificarea despre cesiune poate fi retrasă doar cu consimţămîntul celui desemnat ca nou 
creditor.

Articolul 565. Cesiunea altor drepturi
    Regulile privind cesiunea creanţei se aplică în modul corespunzător şi în cazul cesiunii altor 
drepturi.

Articolul 566. Transmiterea creanţelor altfel decît 
                           prin voinţa părţilor
    Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în modul corespunzător în cazul în care o creanţă este 
transmisă în baza legii, a unei hotărîri judecătoreşti sau a unei decizii a autorităţii publice. 

S e c ţ i u n e a a 2-a 
PRELUAREA DATORIEI

Articolul 567. Preluarea datoriei de la creditor 
    (1) O datorie poate fi preluată de un terţ în temeiul unui contract cu creditorul. În acest caz, 
locul debitorului este preluat de terţ. 
    (2) Debitorul iniţial are dreptul să se opună contractului şi să execute el însuşi obligaţia.

Articolul 568. Preluarea datoriei de la debitor
    Dacă preluarea datoriei a fost convenită între terţ şi debitor printr-un acord, acesta produce 
efecte doar cu acceptarea din partea creditorului. 

Articolul 569. Forma preluării datoriei
    Preluarea datoriei trebuie să fie încheiată în forma cerută pentru actul juridic în al cărui temei 
s-a născut datoria.

Articolul 570. Excepţiile opuse de noul debitor
    Noul debitor poate opune creditorului excepţiile care rezultă din raportul dintre creditor şi 
debitorul precedent, dar nu poate prezenta spre compensare o creanţă ce aparţine debitorului 
iniţial. 

Articolul 571. Stingerea drepturilor de garanţie
    Ca urmare a preluării datoriei, drepturile de garanţie stabilite asupra creanţei se sting în 
măsura în care menţinerea lor nu este încuviinţată de cei care le-au constituit.

Capitolul IV 
EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR

S e c ţ i u n e a 1 
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE 

LA EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR
    Articolul 572. Condiţiile generale de executare a obligaţiilor
    (1) Temeiul executării rezidă în existenţa unei obligaţii. 
    (2) Obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în 
momentul stabilit.

(3) Valorile mobiliare nu pot fi transmise direct în contul achitării datoriei dintre două părţi, 
dacă art. 8 din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară nu 
prevede altfel.

[Art.572 al.(3) modificat prin LP185 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.655; în vigoare 
16.03.17]

[Art.572 al.(3) introdus prin LP31 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.223]
    Articolul 573. Locul executării obligaţiei
    Dacă locul executării nu este determinat sau nu rezultă din natura obligaţiei, executarea 
urmează a fi efectuată: 



    a) la domiciliul sau sediul creditorului la momentul naşterii obligaţiei – în cazul obligaţiei 
pecuniare; 
    b) la locul aflării bunului în momentul naşterii obligaţiei – în cazul obligaţiilor de predare a 
unui bun individual determinat;
    c) la locul unde debitorul îşi desfăşoară activitatea legată de obligaţie, iar în lipsa acestuia, la 
locul unde debitorul îşi are domiciliul sau sediul – în cazul unor alte obligaţii.
    Articolul 574. Schimbarea domiciliului, sediului, locului 
                          de activitate al creditorului sau debitorului 
    (1) În cazul în care debitorul sau creditorul şi-a schimbat domiciliul, sediul sau locul de 
activitate pînă la data executării obligaţiei şi a înştiinţat despre aceasta cealaltă parte, obligaţia se 
va executa la noul domiciliu, sediu sau loc de activitate.
    (2) Cheltuielile sau riscurile suplimentare datorate schimbării domiciliului, sediului sau locului 
de activitate sînt suportate de partea care le-a schimbat.
    Articolul 575. Termenul executării obligaţiei
    (1) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat şi nici nu rezultă din 
natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricînd executarea ei, iar debitorul este 
îndreptăţit să o execute oricînd. Dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, contract 
sau din natura obligaţiei, debitorul trebuie să execute obligaţia în termen de 7 zile din momentul 
cererii creditorului. 
    (2) Dacă termenul de executare a obligaţiei este determinat, se consideră că creditorul nu poate 
cere executarea înainte de termen. Debitorul însă poate executa obligaţia înainte de termen dacă 
creditorul nu are nici un motiv temeinic pentru a refuza executarea. În cazul în care respinge 
executarea anticipată, creditorul este obligat să-l informeze imediat în acest sens pe debitor şi să 
ia toate masurile necesare pentru a evita prejudicierea lui.
    Articolul 576. Dreptul creditorului de a cere executarea 
                           obligaţiei înainte de termen 
    Chiar dacă, în favoarea debitorului, este stabilit un anumit termen de executare, creditorul 
poate pretinde executarea imediată a obligaţiei în cazul în care debitorul se află în incapacitate de 
plată sau a redus garanţiile convenite anterior, sau în genere nu le-a putut prezenta, precum şi în 
alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 577. Dreptul debitorului de a amîna executarea 
                           obligaţiei
    Debitorul are dreptul să amîne executarea obligaţiei atunci cînd şi în măsura în care nu poate 
determina cu bună-credinţă cui trebuie să o execute.

Articolul 578. Executarea obligaţiilor condiţionate
    Dacă efectele unui act juridic depind de îndeplinirea unei condiţii, obligaţia devine scadentă în 
ziua survenirii acesteia.

Articolul 579. Persoanele îndreptăţite de a primi executarea 
                           obligaţiei
    (1) Debitorul trebuie să execute obligaţia către creditor sau persoana împuternicită de acesta 
ori către persoana împuternicită prin lege sau hotărîre judecătorească.
    (2) În cazul în care executarea a fost făcută faţă de o persoană neîmputernicită, obligaţia se 
consideră executată dacă creditorul o confirmă sau profită în vreun fel de aceasta.

Articolul 580. Plata făcută unui creditor incapabil
    Dacă creditorul este incapabil, plata ce i se face personal nu este valabilă, cu excepţia cazului 
cînd debitorul demonstrează că plata a profitat creditorului.

Articolul 581. Executarea obligaţiei de către un terţ 
    (1) Dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu reiese că debitorul urmează să execute 
obligaţia personal, aceasta poate fi executată şi de un terţ. În astfel de cazuri, creditorul este 
obligat să accepte executarea propusă de terţ pentru debitor. Oferta de executare de către un terţ 
trebuie făcută în interesul debitorului şi nu doar în scopul de a schimba creditorul.
    (2) Creditorul poate refuza executarea propusă de către terţ dacă debitorul este împotriva unei 
astfel de executări.

Articolul 582. Satisfacerea creanţelor creditorului de 



                           către un terţ
    Dacă creditorul supune urmăririi un bun ce aparţine debitorului, orice persoană care se află în 
riscul de a pierde anumite drepturi asupra bunului poate satisface creanţele creditorului fără 
acordul debitorului. Prin satisfacerea creanţelor menţionate, terţul ia locul creditorului.

Articolul 583. Executarea obligaţiei pecuniare
    (1) Obligaţia pecuniară se exprimă în monedă naţională. Părţile pot conveni asupra unor 
obligaţii pecuniare în valută străină în măsura în care acest lucru nu este interzis prin lege.
    (2) Dacă obligaţia pecuniară exprimată în valută străină trebuie executată pe teritoriul ţării, 
executarea se face în monedă naţională, cu excepţia cazurilor în care legea permite 
primirea/efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi a transferurilor în valută străină. 
Determinarea echivalentului în monedă naţională al obligaţiei pecuniare exprimate în valută 
străină şi viceversa se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la 
data executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel.

[Art.583 al.(2) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(3) Dacă obligaţia pecuniară este exprimată într-o valută străină, iar executarea acesteia se face 

în altă valută străină (în cazurile în care legea permite primirea/efectuarea plăţilor şi 
transferurilor în valută străină), determinarea echivalentului în altă valută străină al obligaţiei 
pecuniare exprimate într-o valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului 
moldovenesc valabil la data executării obligaţiei, dacă legea sau contractul nu stabileşte altfel.

[Art.583 al.(3) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
Articolul 584. Prestaţia în cazul modificării cursului

                           valutar
    (1) Dacă înainte de scadenţa unei obligaţii pecuniare s-a modificat cursul valutar al monedei 
de plată faţă de moneda obligaţiei pecuniare, debitorul este obligat să efectueze plata conform 
cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligaţiei, dacă legea sau 
contractul nu stabileşte altfel. În cazul unei reforme monetare, se va aplica cursul valutar existent 
la data reformei monetare.
    (2) Partea care este în întîrziere suportă riscul modificării cursului valutar al monedei de plată.

[Art.584 în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
Articolul 585. Rata dobînzii 

    În cazul în care, conform legii sau contractului, obligaţia este purtătoare de dobîndă, se 
plăteşte o dobîndă egală cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei dacă legea sau contractul 
nu prevede o altă rată.

[Art.585 modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
Articolul 586. Prioritatea plăţilor efectuate de debitor

    (1) În cazul în care debitorul datorează creditorului mai multe prestaţii similare, iar suma 
plătită nu este suficientă pentru stingerea tuturor datoriilor, se stinge datoria pe care o indică 
debitorul în momentul efectuării plăţii. Dacă debitorul nu face o astfel de precizare, se stinge 
datoria care a ajuns prima la scadenţă.
    (2) În cazul în care creanţele au devenit scadente concomitent, se stinge în primul rînd datoria 
a cărei executare este mai împovărătoare pentru debitor. Dacă creanţele sînt la fel de 
împovărătoare, se stinge mai întîi creanţa care oferă creditorului garanţia cea mai redusă.
    (3) Dacă nici unul din criteriile propuse la alin.(1) şi (2) nu pot fi aplicate, plata se impută 
tuturor obligaţiilor proporţional.
    (4) Cu sumele plătite de debitor, în cazul în care sînt insuficiente pentru acoperirea integrală a 
datoriei scadente, se acoperă în primul rînd cheltuielile de judecată, pe urmă dobînzile şi alte 
obligaţii de plată şi, la urmă, obligaţia principală (capitalul).

Articolul 587. Executarea obligaţiei în rate
    (1) Dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu reiese altfel, debitorul poate executa 
obligaţia în rate numai cu consimţămîntul creditorului.
    (2) Dacă există vreun litigiu privind o parte din obligaţie, creditorul nu poate refuza partea 
care nu se află în litigiu propusă de debitor, cu excepţia cazului în care, din cauza neexecutării 
sau executării necorespunzătoare a părţii în litigiu a obligaţiei, creditorul pierde interesul pentru 
întreaga prestaţie.



Articolul 588. Refuzul unei alte prestaţii
    Creditorul nu este obligat să accepte o altă prestaţie decît cea datorată. Această regulă se aplică 
chiar şi în cazul în care prestaţia propusă are o valoare mai mare.

Articolul 589. Standardul calităţii
    În cazul în care calitatea prestaţiei nu este expres determinată de contract, debitorul este 
obligat să execute prestaţie de cel puţin o calitate medie.

Articolul 590. Prestaţia în cazul bunurilor determinate 
                           generic 
    Dacă obiectul datorat este doar generic determinat, debitorul răspunde, atît cît este posibilă 
executarea din bunuri de acelaşi gen, pentru neexecutarea obligaţiei, chiar dacă neexecutarea nu 
se datorează vinovăţiei sale.

Articolul 591. Contractul de creditare a consumatorului
    (1) Contractul de vînzare-cumpărare şi contractul de creditare constituie un act unit 
(interdependent) cînd creditul este destinat finanţării preţului de cumpărare şi ambele contracte 
trebuie considerate ca o unitate economică. Există unitate economică mai ales atunci cînd cel 
care acordă creditul se foloseşte, la pregătirea sau la încheierea contractului de creditare, de 
colaborarea vînzătorului.
    (2) Într-un contract de creditare a consumatorului, debitorul poate refuza rambursarea 
creditului în măsura în care excepţiile decurgînd din contractul oneros legat de contractul de 
creditare l-ar îndreptăţi la refuzul prestaţiei faţă de vînzător.

Articolul 592. Costurile executării obligaţiei
    Costurile executării obligaţiei le suportă debitorul dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 

S e c ţ i u n e a a 2-a 
ÎNTÎRZIEREA CREDITORULUI

Articolul 593. Dispoziţii generale cu privire la întîrzierea 
                           creditorului
    (1) Creditorul este în întîrziere atunci cînd nu acceptă fără un temei legal prestaţia scadentă ce 
i se oferă.
    (2) În cazul în care pentru executarea prestaţiei este necesară o acţiune din partea sa, creditorul 
este în întîrziere dacă prestaţia îi este oferită, iar el nu efectuează acea acţiune.
    (3) Debitorul nu poate fi în întîrziere în măsura în care creditorul este în întîrziere.

Articolul 594. Imposibilitatea temporară de a primi executarea
    Dacă termenul de executare nu este stipulat sau dacă debitorul are dreptul să execute obligaţia 
înainte de termen, creditorul nu este în întîrziere atunci cînd, timp de 7 zile, este lipsit de 
posibilitatea de a accepta prestaţia oferită, cu excepţia cazului în care debitorul l-a informat din 
timp despre executare.

Articolul 595. Obligaţia creditorului la despăgubire
    Creditorul este obligat să repare prejudiciul cauzat debitorului prin întîrzierea acceptării 
prestaţiei. 

Articolul 596. Răspunderea debitorului în caz de întîrziere 
                           a creditorului
    Dacă creditorul este în întîrziere, debitorul răspunde pentru neexecutarea obligaţiei numai în 
cazul în care nu a prestat din intenţie sau din culpă gravă. 

Articolul 597. Efectele întîrzierii creditorului
    (1)Indiferent de vinovăţia sa în întîrziere, creditorul:
    a) este obligat să compenseze debitorului cheltuielile suplimentare necesare păstrării 
obiectului de contract şi oferirii executării; 
    b) suportă riscul deteriorării sau pieirii fortuite a bunului;
    c) nu poate beneficia de dobînzi pentru datoria pecuniară faţă de el.
    (2) Dacă debitorul este obligat să predea fructele bunului ori să compenseze valoarea lor, 
această obligaţie nu se răsfrînge asupra fructelor obţinute în timpul întîrzierii creditorului.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
PROTECŢIA DREPTULUI  LA EXECUTAREA OBLIGAŢIEI



Articolul 598. Dreptul creditorului de a-şi conserva creanţa
    Creditorul care are un interes serios şi legitim poate să ia toate măsurile pentru conservarea 
drepturilor sale.

Articolul 599. Acţiunea oblică
    (1) Creditorul a cărui creanţă este certă, lichidă şi exigibilă poate, în numele debitorului său, 
exercita drepturile şi acţiunile acestuia în cazul în care debitorul, în dauna creditorului, refuză sau 
omite să le exercite.
    (2) Creditorul nu poate exercita drepturile şi acţiunile care sînt exclusiv personale ale 
debitorului.
    (3) Creanţa trebuie să fie lichidă şi exigibilă cel tîrziu la momentul examinării acţiunii.

Articolul 600. Excepţiile opuse creditorului care a intentat 
                            acţiune oblică
    Cel împotriva căruia a fost intentată acţiune oblică poate opune creditorului toate excepţiile 
opozabile propriului creditor.

Articolul 601. Efectele acţiunii oblice
    Toate bunurile obţinute în baza acţiunii oblice intră în patrimoniul debitorului şi beneficiază 
tuturor creditorilor acestuia.

Capitolul V 
EFECTELE NEEXECUTĂRII OBLIGAŢIEI

Articolul 602. Răspunderea pentru neexecutarea obligaţiei
    (1) În cazul în care nu execută obligaţia, debitorul este ţinut să-l despăgubească pe creditor 
pentru prejudiciul cauzat astfel dacă nu dovedeşte că neexecutarea obligaţiei nu-i este 
imputabilă.
    (2) Neexecutarea include orice încălcare a obligaţiilor, inclusiv executarea necorespunzătoare 
sau tardivă.
    (3) Repararea prejudiciului cauzat prin întîrziere sau prin o altă executare necorespunzătoare a 
obligaţiei nu-l eliberează pe debitor de executarea obligaţiei în natură, cu excepţia cazurilor cînd, 
datorită unor circumstanţe obiective, creditorul pierde interesul pentru executare. 
    (4) Dreptul creditorului de a cere despăgubiri în locul prestaţiei se exercită în condiţiile 
suplimentare de la art.609. Creditorul poate cere despăgubiri pentru întîrzierea executării 
obligaţiei doar în condiţiile suplimentare privind întîrzierea prevăzute la art.617. În cazul unui 
contract sinalagmatic, creditorul poate cere despăgubiri pentru neexecutarea obligaţiei 
debitorului doar după rezoluţiune, conform art.737.

Articolul 603. Vinovăţia debitorului 
    (1) Debitorul poartă răspundere numai pentru dol (intenţie) sau culpă (imprudenţă sau 
neglijenţă) dacă legea sau contractul nu prevede altfel sau dacă din conţinutul sau natura 
raportului nu reiese altfel. 
    (2) Este nulă orice stipulaţie care îl eliberează anticipat pe debitor de răspundere în caz de dol 
sau culpă gravă. 

Articolul 604. Răspunderea pentru fapta reprezentantului 
                            legal şi a prepusului 
    Debitorul răspunde pentru vina reprezentantului său şi a persoanelor cărora le-a încredinţat 
executarea contractului în aceeaşi măsură ca pentru propria vină dacă legea nu prevede că 
răspunde terţul. Prevederile art.603 alin.(2) nu se aplică.

Articolul 605. Răspunderea pentru imposibilitatea procurării 
                           obiectului
    Dacă trebuie să procure obiectul datorat, debitorul răspunde pentru imposibilitatea procurării 
chiar şi în cazul în care aceasta nu se datorează vinovăţiei lui dacă legea sau contractul nu 
prevede altfel.

Articolul 606. Forţa majoră
    (1) Neexecutarea obligaţiei nu este imputabilă debitorului în cazul în care se datorează unei 
forţe majore, dacă survenirea sau efectele acesteia nu au putut fi cunoscute de către debitor la 
momentul naşterii obligaţiei ori dacă debitorul nu a putut împiedica sau înlătura survenirea forţei 



majore ori a consecinţelor ei.
    (2) Dacă este doar temporară, forţa majoră poate fi invocată numai în perioada în care aceasta 
are efect asupra executării obligaţiei.
    (3) Dacă nu poate executa obligaţia din cauza unei forţe majore, debitorul trebuie să notifice 
creditorului aceste circumstanţe şi efectele lor asupra executării. Dacă notificarea nu a ajuns la 
creditor într-un termen rezonabil de la data la care debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască 
despre forţa majoră, acesta din urmă răspunde pentru prejudiciul cauzat prin lipsa notificării.
    (4) Prevederile prezentului articol nu împiedică creditorul să ceară rezoluţiunea contractului, 
executarea obligaţiei sau plata dobînzilor.

Articolul 607. Restabilirea situaţiei preexistente 
    (1) Cel obligat la repararea prejudiciului trebuie să restabilească situaţia care ar fi existat în 
cazul în care împrejurarea cauzatoare de prejudiciu nu survenea.
    (2) Dacă prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii capacitatea de 
muncă se pierde ori se reduce sau dacă prin vătămare apar necesităţi noi, cel vătămat este 
despăgubit printr-o rentă lunară în bani. Mărimea rentei se stabileşte în funcţie de evoluţia 
previzibilă şi conformă aşteptărilor raţionale a veniturilor celui vătămat.
    (3) Cel vătămat are dreptul să ceară în avans costul tratamentului. Această dispoziţie se aplică 
şi atunci cînd este necesară reciclarea profesională.
    (4) În locul rentei, cel vătămat poate cere o despăgubire în capital (globală) dacă există un 
motiv temeinic.

Articolul 608. Imposibilitatea executării în natură
    Dacă restabilirea situaţiei în conformitate cu prevederile art.607 alin.(1) nu este posibilă sau 
este posibilă doar cu cheltuieli disproporţionate, creditorul este despăgubit în bani.

Articolul 609. Despăgubiri în locul prestaţiei
    (1) În loc de prestaţie, creditorul poate cere despăgubire doar atunci cînd a stabilit anterior fără 
succes debitorului un termen rezonabil pentru executarea prestaţiei. În cazul în care nu a fost 
stabilit un termen sau termenul stabilit este nejustificat de scurt, se consideră ca stabilit un 
termen rezonabil.
    (2) Nu este necesară somaţia dacă este evident că nu i se poate da curs, în special dacă a trecut 
termenul stabilit la art.617 alin.(4), iar obligaţia nu a fost executată sau dacă există împrejurări 
deosebite care îndreptăţesc valorificarea imediată a dreptului de despăgubire, luîndu-se în 
considerare interesele ambelor părţi.
    (3) În cazul în care are dreptul la despăgubiri pentru neexecutarea integrală a obligaţiei, 
creditorul poate cere despăgubiri în locul întregii prestaţii dacă nu are interes în prestaţia parţială. 
Pentru restituirea prestaţiilor efectuate se aplică în modul corespunzător prevederile art.738.
    (4) Dreptul la executarea obligaţiei este exclus îndată ce creditorul cere despăgubire în locul 
executării obligaţiei.
    (5) Despăgubirile se acordă într-o sumă bănească globală. Pot fi acordate însă despăgubiri sub 
formă de plăţi efectuate periodic în dependenţă de natura prejudiciului. Despăgubirile sub forma 
de plăţi periodice se indexează în dependenţă de rata inflaţiei.

Articolul 610. Întinderea despăgubirii 
    (1) Despăgubirea pe care o datorează debitorul pentru neexecutare cuprinde atît prejudiciul 
efectiv cauzat creditorului, cît şi venitul ratat. 
    (2) Ratat se consideră venitul care ar fi fost posibil în condiţiile unui comportament normal din 
partea autorului prejudiciului în împrejurări normale.
    (3) Este reparabil numai prejudiciul care reprezintă efectul nemijlocit (direct) al neexecutării. 
    (4) Despăgubirea nu se extinde asupra prejudiciului care, conform experienţei debitorului, nu 
putea fi prevăzut în mod raţional în cazul unei aprecieri obiective. 
    (5) Dacă neexecutarea obligaţiei este cauzată prin dol, debitorul răspunde şi pentru prejudiciul 
imprevizibil. 

Articolul 611. Determinarea întinderii prejudiciului
    La determinarea întinderii prejudiciului se ţine cont de interesul pe care creditorul îl avea în 
executarea corespunzătoare a obligaţiei. Determinante pentru această estimare sînt locul şi timpul 
prevăzute pentru executarea obligaţiilor contractuale.



Articolul 612. Vinovăţia îndreptăţitului la naşterea prejudiciului 
    (1) Dacă la naşterea prejudiciului sau a unei alte obligaţii de compensare a concurat vinovăţia 
celui îndreptăţit la despăgubire sau la compensare, existenţa şi întinderea obligaţiei de 
despăgubire sau de compensare depind de împrejurări şi, în special, de măsura în care prejudiciul 
este cauzat de o parte sau de cealaltă parte.
    (2) Dispoziţia alin.(1) se aplică şi atunci cînd vinovăţia celui prejudiciat se restrînge la faptul 
că el a omis să preîntîmpine sau să diminueze prejudiciul.

Articolul 613. Restituirea celor economisite în cazul exonerării 
                           de răspundere 
    Dacă dovedeşte că neexecutarea obligaţiei nu îi este imputabilă, debitorul trebuie să restituie 
creditorului tot ceea ce a economisit ca urmare a neexecutării. 

Articolul 614. Restituirea despăgubirii
    (1) În cazul în care debitorul se foloseşte de dreptul de a refuza executarea obligaţiei şi obţine 
o despăgubire sau are drept la despăgubire pentru obiectul datorat, creditorul, în urma apariţiei 
situaţiei care justifică dreptul său de obiecţie, poate cere restituirea celor date ca despăgubire sau 
cedarea dreptului la despăgubire.
    (2) În cazul în care creditorul, în locul executării obligaţiei, poate cere despăgubiri, acestea se 
reduc cu valoarea despăgubirilor deja obţinute ori se reduc corespunzător dreptului la 
despăgubire dacă creditorul a făcut uz de dreptul prevăzut la alin.(1).

Articolul 615. Cesiunea creanţei privind repararea prejudiciului 
    Persoana care trebuie să repare prejudiciul cauzat prin pierderea unui bun este obligată să 
repare numai în schimbul cesiunii creanţei pe care partea vătămată, în calitatea de proprietar sau 
de alt posesor legitim al bunului, o are faţă de un terţ.

Articolul 616. Despăgubirea prejudiciilor nepatrimoniale
    (1) Pentru un prejudiciu nepatrimonial se pot cere despăgubiri în bani în cazurile prevăzute de 
lege.
    (2) În cazul vătămării integrităţii corporale sau al altei vătămări a sănătăţii, precum şi în cazul 
privaţiunii ilegale de libertate, cel vătămat poate cere şi pentru prejudiciul nepatrimonial o 
despăgubire în bani, stabilită în baza unei aprecieri conforme principiilor echităţii.

Articolul 617. Punerea debitorului în întîrziere 
    (1) Dacă nu execută obligaţia în urma somaţiei primite după scadenţă din partea creditorului, 
debitorul se consideră în întîrziere ca urmare a somaţiei. 
    (2) Nu este necesară somaţie în cazul în care:
    a) este stabilită o dată calendaristică pentru executarea obligaţiei;
    b) înaintea executării obligaţiei trebuie să aibă loc un eveniment, iar perioada pentru 
executarea obligaţiei este stabilită astfel încît poate fi calculată calendaristic de la producerea 
evenimentului;
    c) părţile au convenit expres că debitorul este în întîrziere la expirarea termenului la care 
trebuia să execute, fără îndeplinirea vreunei formalităţi;
    d) obligaţia, prin natura sa, nu putea fi îndeplinită decît într-un termen determinat, pe care 
debitorul l-a lăsat să expire fără a executa;
    e) debitorul obligaţiei cu executare succesivă refuză sau omite în mod repetat să o execute;
    f) obligaţia de a nu face nu se execută;
    g) este evident că somaţia nu va avea nici un rezultat;
    h) intrarea în întîrziere se justifică din motive întemeiate, luîndu-se în considerare interesele 
ambelor părţi;
    i) debitorul a declarat în scris că nu doreşte să execute obligaţia.
    (3) În cazurile menţionate la alin.(2) lit.a) şi b), orice înţelegere asupra unui termen care ar 
afecta grav una din părţi este nulă.
    (4) Debitorul este în întîrziere dacă nu execută obligaţia în termen de 30 de zile de la scadenţă 
şi de la intrarea unei note de plată sau unei alte invitaţii de plată similare. Această dispoziţie se 
aplică debitorului consumator numai dacă în nota de plată sau în invitaţia de plată similară este 
indicat în mod special efectele menţionate.
    (5) Debitorul nu este în întîrziere atît timp cît prestaţia nu a avut loc din cauza unor împrejurări 



neimputabile debitorului. 
Articolul 618. Răspunderea pe durata întîrzierii

    Pe durata întîrzierii, debitorul răspunde, chiar şi în cazul limitării legale sau contractuale a 
răspunderii, pentru orice imprudenţă sau neglijenţă. El răspunde şi pentru cazul fortuit, însă nu şi 
atunci cînd prejudiciul s-ar fi produs chiar dacă obligaţia era executată în termen.

Articolul 619. Dobînda de întîrziere 
    (1) Obligaţiilor pecuniare li se aplică dobînzi pe perioada întîrzierii. Dobînda de întîrziere 
reprezintă 5% peste rata dobînzii prevăzută la art.585 dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 
Este admisă proba unui prejudiciu mai redus.
    (2) În cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul, dobînda este de 9% peste rata 
dobînzii prevăzută la art.585 dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Nu este admisă proba 
unui prejudiciu mai redus.
    (3) În cazul în care creditorul poate cere în alt temei juridic dobînzi mai mari, ele vor trebui 
plătite. Nu se exclude invocarea dreptului privind repararea unui alt prejudiciu.
    (4) Dobînzile de întîrziere nu se aplică la dobînzi.

Articolul 620. Neexecutarea obligaţiei de a face 
    În cazul neexecutării de către debitor a obligaţiei de a face, creditorul este în drept să o execute 
el însuşi ori să încredinţeze unui terţ executarea, cheltuielile urmînd să fie puse în sarcina 
debitorului sau acestuia să i se ceară despăgubiri dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei 
nu rezultă altfel.

Articolul 621. Neexecutarea obligaţiei de a nu face
    (1) În cazul neexecutării obligaţiei de a nu face, debitorul este obligat să plătească despăgubire 
pentru simplul fapt al încălcării.
    (2) Creditorul poate cere să fie distrus tot ceea ce este făcut cu încălcarea obligaţiei de a nu 
face ori să fie autorizat să distrugă el însuşi, cheltuielile urmînd să fie puse în sarcina debitorului.

Articolul 622. Neexecutarea obligaţiei de a preda un bun
    (1) În cazul neexecutării de către debitor a obligaţiei de a preda un bun, creditorul are dreptul 
să ceară ca bunul să fie luat de la debitor şi să-i fie predat sieşi ori să ceară plata despăgubirii. 
    (2) Dreptul creditorului de a cere predarea bunului încetează dacă bunul a fost predat deja unui 
terţ care are acelaşi drept. În cazul în care bunul nu a fost predat, dreptul de preferinţă îl are 
creditorul în al cărui folos a luat naştere obligaţia mai înainte, iar dacă nu se poate stabili în al 
cărui folos a luat naştere obligaţia, dreptul de preferinţă îl are cel care a intentat primul acţiunea.

Articolul 623. Ajustarea contractului în cazul modificării 
                            împrejurărilor
    (1) Dacă împrejurările care au stat la baza încheierii contractului s-au schimbat în mod 
considerabil după încheierea acestuia, iar părţile, prevăzînd această schimbare, nu ar fi încheiat 
contractul sau l-ar fi încheiat în alte condiţii, se poate cere ajustarea contractului în măsura în 
care nu se poate pretinde unei părţi, luînd în considerare toate împrejurările acelui caz, în special 
repartizarea contractuală sau legală a riscurilor, menţinerea neschimbată a contractului.
    (2) Părţile vor încerca mai întîi să realizeze pe baza bunei înţelegeri ajustarea contractului la 
noile împrejurări.
    (3) Partea îndreptăţită va cere fără întîrziere ajustarea contractului, fiind obligată să indice 
temeiul ajustării. Cererea privind ajustarea este exclusă în cazul în care partea şi-a asumat expres 
riscul modificării împrejurărilor.
    (4) Depunerea cererii privind ajustarea contractului la noile împrejurări nu serveşte temei 
pentru refuzul executării obligaţiei.
    (5) Dacă ajustarea contractului la noile împrejurări este imposibilă sau nu se poate impune 
uneia din părţi, partea dezavantajată poate cere rezoluţiunea lui. În cazul contractelor cu 
executare succesivă în timp, în locul rezoluţiunii se recurge, din motive temeinice, la rezilierea 
contractului conform art.748. 

Capitolul VI 
MIJLOACELE DE GARANTARE A EXECUTĂRII 

OBLIGAŢIILOR
S e c ţ i u n e a 1 



CLAUZA PENALĂ
Articolul 624. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală

    (1) Clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează 
anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită 
creditorului o sumă de bani sau un alt bun.
    (2) Prin clauză penală se poate garanta numai o creanţă valabilă.
    (3) Clauza penală poate fi stipulată în mărime fixă sau sub forma unei cote din valoarea 
obligaţiei garantate prin clauza penală sau a părţii neexecutate.
    (4) Părţile pot conveni asupra unei clauze penale mai mari decît prejudiciul.
    (5) Debitorul nu este obligat să plătească penalitate în cazul în care neexecutarea nu se 
datorează vinovăţiei sale.

Articolul 625. Forma clauzei penale
    (1) Clauza penală se face în scris.
    (2) Nerespectarea formei scrise atrage nulitatea clauzei penale.

Articolul 626. Dreptul de a pretinde alte despăgubiri
    (1) Creditorul nu poate cere concomitent executarea prestaţiei şi plata clauzei penale dacă nu 
sînt stipulate penalităţi şi pentru cazul în care debitorul nu execută obligaţia în modul 
corespunzător, mai ales pentru cazul neexecutării la timp a obligaţiei.
    (2) Creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza 
penală (clauză penală inclusivă). În cazurile prevăzute de lege sau contract, creditorul poate cere 
sau despăgubiri, sau penalitate (clauză penală alternativă), poate cere repararea prejudiciului 
peste penalitate (clauză penală punitivă) sau poate cere doar penalitate (clauză penală exclusivă).
    (3) În cazul în care a primit executarea, creditorul poate cere plata penalităţii numai dacă şi-a 
rezervat expres acest drept la primirea executării.

Articolul 627. Clauza penală în cazul obligaţiei indivizibile
    În cazul în care, prin clauză penală, este garantată o obligaţie indivizibilă şi neexecutarea 
acesteia se datorează vinovăţiei unui debitor, penalitatea poate fi cerută fie integral de la 
debitorul vinovat, fie de la fiecare codebitor pentru partea acestuia. În ultimul caz, fiecare 
codebitor are dreptul de acţiune împotriva celui care a făcut să curgă penalitatea.

Articolul 628. Clauza penală în cazul obligaţiei divizibile
    (1) În cazul în care, prin clauză penală, este garantată o obligaţie divizibilă, penalitatea este de 
asemenea divizibilă şi curge doar împotriva codebitorului care nu a executat obligaţia şi doar 
pentru partea din obligaţie la care acesta este ţinut.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică obligaţiilor solidare. Ele nu se aplică nici în cazul în care 
clauza penală a fost stipulată pentru a preveni plata parţială, iar unul din codebitori a împiedicat 
executarea integrală a obligaţiei. În acest caz, codebitorul este ţinut pentru întreaga penalitate, iar 
ceilalţi, corespunzător părţii lor din obligaţie. În ultimul caz, fiecare codebitor are dreptul de 
acţiune împotriva celui care a făcut să curgă penalitatea. 

Articolul 629. Clauza penală legală
    Penalitatea stabilită de lege nu poate fi exclusă şi nici micşorată anticipat prin acordul părţilor.

Articolul 630. Reducerea clauzei penale
    (1) În cazuri excepţionale, luîndu-se în considerare toate împrejurările, instanţa de judecată 
poate dispune reducerea clauzei penale disproporţionat de mari. La reducerea clauzei penale, 
trebuie să se ţină cont nu numai de interesele patrimoniale, ci şi de alte interese, ocrotite prin 
lege, ale creditorului. 
    (2) Nu se admite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta a fost plătită.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
ARVUNA

Articolul 631. Dispoziţii generale cu privire la arvună
    (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi 
pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită 
este considerată avans.
    (2) Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris.

Articolul 632. Includerea arvunei în contul prestaţiei



    Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se 
restituie.

Articolul 633. Reţinerea sau restituirea arvunei
    (1) Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne 
celeilalte părţi. Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea 
este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei.
    (2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea contractului 
este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu 
este prevăzut altfel.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
GARANŢIA DEBITORULUI

Articolul 634. Noţiunea de garanţie a debitorului
    Garanţia debitorului constă în obligaţia lui la o prestaţie necondiţionată sau la o prestaţie 
depăşind obiectul propriu-zis al contractului.

Articolul 635. Validitatea garanţiei 
    Acceptarea unei garanţii produce efecte dacă nu contravine dispoziţiilor legale şi dacă 
debitorul nu se obligă în mod exagerat.

Articolul 636. Forma garanţiei 
    Garanţia produce efecte doar atunci cînd este făcută în scris. 

S e c ţ i u n e a a 4-a 
RETENŢIA

Articolul 637. Dispoziţii generale cu privire la retenţie 
    (1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să-l reţină, în cazul prevăzut de 
lege, atîta timp cît creditorul nu-l despăgubeşte pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a 
făcut pentru acel bun şi pentru prejudiciile pe care bunul le-a cauzat.
    (2) Prin retenţie se poate garanta de asemenea o creanţă care, deşi nu este legată direct de 
bunul deţinut, se bazează pe o obligaţie ale cărei părţi sînt comercianţi.
    (3) Dreptul de retenţie este înlăturat în cazul în care creditorul oferă o garanţie reală, 
considerată suficientă de către instanţă, sau consemnează suma pretinsă.
    (4) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) se aplică în măsura în care contractul nu prevede altfel.

Articolul 638. Excluderea dreptului de retenţie
    (1) Dreptul de retenţie nu poate fi exercitat dacă posesiunea bunului provine dintr-o faptă 
ilicită, este abuzivă ori ilegală sau dacă bunul este insesizabil.
    (2) Dreptul de retenţie nu poate fi invocat de către posesorul de rea-credinţă, în afara cazurilor 
prevăzute de lege.

Articolul 639. Opozabilitatea dreptului de retenţie
    (1) Dreptul de retenţie este opozabil terţilor fără îndeplinirea vreunei formalităţi de publicitate.
    (2) În toate cazurile, dreptul de retenţie nu poate fi opus creditorilor care au început executarea 
silită împotriva debitorului.
    (3) Deposedarea de bun contrar voinţei nu stinge dreptul de retenţie. Partea care exercită acest 
drept poate revendica bunul, ţinînd cont de regulile prescripţiei. 

Articolul 640. Obligaţia de conservare a bunului şi de 
                           percepere a fructelor 
    Retentorul trebuie să conserve bunul cu diligenţa unui bun proprietar. El va percepe fructele, 
fiind obligat să le impute asupra creanţei sale.

Articolul 641. Stingerea dreptului de retenţie
    Dreptul de retenţie se stinge în cazul în care bunul ajunge în posesiunea creditorului sau 
titularului dreptului, dacă retentorul nu dobîndeşte din nou bunul în baza aceluiaşi temei juridic.

Capitolul VII 
STINGEREA OBLIGAŢIILOR

    Articolul 642. Efectele stingerii obligaţiilor
    (1) Prin stingerea obligaţiilor, încetează raporturile juridice dintre părţi în partea ce se referă la 
obligaţia stinsă.
    (2) Dacă obligaţia este stinsă, debitorul nu este obligat să plătească dobînda şi penalităţile ori 



să repare prejudiciul.
S e c ţ i u n e a 1 

STINGEREA OBLIGAŢIEI PRIN EXECUTARE
Articolul 643. Efectele executării

    (1) Executarea stinge obligaţia numai în cazul în care este efectuată în modul corespunzător.
    (2) Obligaţia se stinge şi în cazul în care creditorul acceptă o altă executare în locul celei 
datorate (darea în plată). În acest caz, debitorul răspunde pentru viciile prestaţiei conform 
regulilor privind răspunderea vînzătorului.
    (3) Dacă acceptă executarea obligaţiei, sarcina de a demonstra neexecutarea revine 
creditorului.
    (4) În cazul stingerii obligaţiei principale, fidejusiunea, gajul şi alte drepturi accesorii 
încetează în măsura în care nu subzistă interese justificate ale terţilor.

Articolul 644. Dreptul de a primi chitanţă şi titlu original
    (1) Debitorul care execută obligaţia are dreptul de a primi chitanţă şi de a cere titlul original. 
În cazul imposibilităţii de a cere creditorului chitanţă, debitorul poate face dovada plăţii cu orice 
mijloc de probă.
    (2) În cazul imposibilităţii restituirii titlului original, debitorul este în drept să ceară 
creditorului o declaraţie autentificată notarial despre stingerea obligaţiei. Toate cheltuielile, în 
acest caz, sînt suportate de creditor.
    (3) Dacă creditorul refuză să elibereze chitanţă sau să restituie titlul original, debitorul are 
dreptul să refuze executarea. În acest caz, creditorul este în întîrziere.
    (4) Dacă creditorul a eliberat chitanţă privind plata datoriei de bază, se prezumă că au fost 
achitate şi dobînzile, şi cheltuielile.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
STINGEREA OBLIGAŢIEI PRIN CONSEMNARE

Articolul 645. Dispoziţii generale cu privire la consemnare
    (1) În cazul în care creditorul este în întîrziere sau debitorul, din motive neimputabile lui, nu 
cunoaşte identitatea sau domiciliul creditorului, debitorul poate depune banii, valorile mobiliare 
sau alte documente, precum şi bijuteriile, la o bancă sau la notar. Valuta străină poate fi depusă 
în vederea stingerii obligaţiei prin consemnare numai în cazul în care legea permite 
primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în 
privinţa obligaţiei în cauză.

[Art.645 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Dacă bunurile care urmează să fie consemnate sînt depuse la oficiul poştal, ele se consideră 
consemnate din momentul depunerii.
    (3) Consemnarea stinge obligaţia debitorului chiar şi în cazurile în care bunurile sau 
echivalentul lor nu mai pot fi predate creditorului.
    (4) Din momentul consemnării, riscurile trec asupra creditorului, debitorul nefiind obligat să 
plătească dobîndă şi penalităţi ori să compenseze veniturile ratate.

Articolul 646. Executarea simultană a obligaţiilor
    Dacă executarea obligaţiei de către debitor este condiţionată de executarea simultană a unei 
obligaţii de către creditor, debitorul este în drept să condiţioneze eliberarea bunurilor consemnate 
cu executarea obligaţiei de către creditor.

Articolul 647. Locul consemnării
    (1) Debitorul este obligat să depună bunurile la locul executării obligaţiei. Dacă a consemnat 
bunurile în alt loc, debitorul este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel.
    (2) Debitorul este obligat să-l informeze imediat pe creditor despre consemnare, cu excepţia 
cazurilor cînd este în imposibilitatea de a executa această obligaţie. Debitorul trebuie să repare 
prejudiciul cauzat creditorului prin neinformare despre consemnare.

Articolul 648. Dreptul debitorului la restituirea bunului 
                            consemnat
    (1) Debitorul are dreptul să ceară restituirea bunului consemnat. 
    (2) Nu se permite restituirea bunului consemnat dacă:
    a) debitorul a renunţat expres, în momentul consemnării, la dreptul de restituire;



    b) creditorul a declarat instituţiei la care sînt depuse bunurile că le primeşte;
    c) la instituţia la care sînt depuse bunurile este prezentată o hotărîre judecătorească definitivă 
prin care consemnarea este recunoscută legală;
    d) împotriva debitorului a fost intentat un proces de insolvabilitate.
    (3) În cazul în care bunul consemnat se restituie debitorului, consemnarea se desfiinţează cu 
efect retroactiv (se consideră că nu a existat).

Articolul 649. Cheltuielile de consemnare
    Cheltuielile de consemnare sînt suportate de creditor, cu excepţia cazurilor cînd debitorul a 
preluat bunul consemnat.

Articolul 650. Încetarea consemnării la expirarea termenului 
                           de prescripţie
    La expirarea unui termen de 3 ani din momentul în care a aflat sau trebuia să afle despre 
consemnare, creditorul pierde dreptul de a prelua bunul. În acest caz, debitorul are dreptul să 
ceară bunul chiar dacă a renunţat la dreptul respectiv. 

S e c ţ i u n e a a 3-a 
STINGEREA OBLIGAŢIEI PRIN COMPENSARE

Articolul 651. Dispoziţii generale cu privire la compensare
    (1) Compensarea este stingerea reciprocă a unei obligaţii şi a unei creanţe opuse, certe, lichide, 
de aceeaşi natură şi exigibile.
    (2) Termenul de graţie acordat pentru plata unei creanţe nu împiedică compensarea.
    (3) Compensarea este posibilă şi atunci cînd creanţele nu sînt scadente, dar titularii lor 
consimt.
    (4) Compensarea se face prin declaraţie faţă de cealaltă parte. Declaraţia este nulă dacă este 
afectată de modalităţi. 

Articolul 652. Compensarea creanţelor neechivalente
    În cazul în care creanţele supuse compensării nu sînt echivalente, se stinge doar creanţa 
acoperită integral.

Articolul 653. Compensarea creanţelor publice
    Creanţa statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia creanţei fiscale, poate fi 
stinsă prin compensare numai dacă obligaţia trebuie să fie executată faţă de bugetul care urmează 
să satisfacă creanţa solicitantului compensării.

Articolul 654. Compensarea creanţelor cu locuri de
                           executare diferite
    Dacă creanţele supuse compensării au locuri de executare diferite, solicitantul compensării 
este obligat să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi prin faptul că nu poate primi executarea 
sau nu poate executa obligaţia în locul stabilit.

Articolul 655. Compensarea mai multor creanţe
    În cazul în care persoana are mai multe creanţe ce pot fi stinse prin compensare, solicitantul 
compensării poate stabili creanţele care se compensează. Dacă creanţele care se compensează nu 
sînt stipulate în cererea de compensare sau cealaltă parte obiectează fără întîrziere, se aplică 
regulile privind prioritatea efectuării plăţilor.

Articolul 656. Compensarea în cazul cesiunii creanţei sau
                            preluării datoriei
    (1) În cazul cesiunii creanţei, debitorul are dreptul să opună noului creditor creanţa sa faţă de 
vechiul creditor dacă scadenţa acestei creanţe are loc înainte de primirea înştiinţării despre 
cesiune, dacă scadenţa nu este indicată sau dacă executarea poate fi cerută oricînd.
    (2) În cazul preluării datoriei, noul debitor nu are dreptul să opună o creanţă ce aparţine 
vechiului debitor.

Articolul 657. Compensarea în cazul obligaţiilor solidare
    (1) Debitorul solidar nu poate compensa datoria creditorului faţă de alt codebitor, cu excepţia 
părţii ultimului în datoria solidară.
    (2) Debitorul, inclusiv cel solidar, nu poate opune creditorului solidar compensarea datoriei 
unui codebitor faţă de sine, cu excepţia părţii ultimului în creanţa solidară.

Articolul 658. Compensarea în cazul fidejusiunii



    Fidejusorul poate opune compensarea a ceea ce creditorul datorează debitorului, dar debitorul 
nu poate opune creditorului compensarea datoriei acestuia faţă de fidejusor.

Articolul 659. Inadmisibilitatea compensării
    (1) Nu este admisă compensarea creanţelor:
    a) cu termenul de prescripţie expirat; această regulă nu se aplică în cazul în care termenul de 
prescripţie a expirat după data la care creanţa al cărei termen de prescripţie a expirat putea fi 
compensată;
    b) privind repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătăţii sau prin cauzarea morţii;
    c) privind plata pensiei alimentare;
    d) privind întreţinerea pe viaţă;
    e) dacă obiectul prestaţiei este un bun insesizabil;
    f) cînd obligaţia s-a născut dintr-o faptă ilicită intenţionată;
    g) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (2) Nu se admite compensarea creanţei exclusă prin contract.

S e c ţ i u n e a a 4-a 
ALTE TEMEIURI DE STINGERE 

A OBLIGAŢIILOR
Articolul 660. Confuziunea

    Obligaţia se stinge în cazul în care o singură persoană întruneşte calitatea de creditor şi cea de 
debitor (confuziunea). În unele cazuri, dacă confuziunea încetează să existe, efectele ei încetează 
de asemenea. 
   Articolul 661. Efectul confuziunii asupra fidejusiunii
    Confuziunea care operează prin întrunirea de către aceeaşi persoană a calităţilor de creditor şi 
debitor profită fidejusorului. Prin întrunirea de către aceeaşi persoană a calităţii de fidejusor şi de 
creditor sau de fidejusor şi de debitor, obligaţia principală nu se stinge.

Articolul 662. Remiterea de datorie
    (1) Obligaţia se stinge dacă creditorul, în baza unei înţelegeri cu debitorul, îl eliberează pe 
acesta de executarea obligaţiei (remiterea de datorie). Remiterea de datorie este totală dacă nu a 
fost stipulat expres că este parţială.
    (2) Obligaţia se stinge, de asemenea, printr-un contract în care creditorul recunoaşte că 
obligaţia nu există.
    (3) Remiterea de datorie faţă de debitorul principal are efecte şi faţă de garanţi.
    (4) Renunţarea de către creditor la un mijloc de garanţie nu permite a se prezuma că a renunţat 
la creanţa garantată.
    (5) Remiterea de datorie faţă de un garant are efecte şi faţă de ceilalţi garanţi.
    (6) Este interzisă remiterea de datorie dacă remiterea încalcă drepturile de creanţă ale terţilor 
faţă de creditor.
   Articolul 663. Imposibilitatea fortuită de executare
    (1) Obligaţia se stinge prin imposibilitatea executării dacă imposibilitatea se datorează unei 
împrejurări pentru care debitorul nu răspunde.
    (2) Sarcina de a dovedi imposibilitatea executării obligaţiei revine debitorului.
    (3) Debitorul care este în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia nu poate pretinde executarea 
unei obligaţii corelative de către creditor, iar dacă aceasta este executată, trebuie să restituie tot 
ceea ce a primit, cu excepţia cazului în care debitorul demonstrează că imposibilitatea executării 
a apărut din vina creditorului.
    (4) Dacă debitorul a executat parţial obligaţia care a devenit imposibilă de executat, creditorul 
este ţinut să execute o obligaţie corelativă pînă la concurenţa îmbogăţirii sale.

Articolul 664. Decesul persoanei fizice sau lichidarea persoanei juridice
    (1) Obligaţia se stinge prin decesul debitorului dacă executarea ei este imposibilă fără 
participarea personală a acestuia sau dacă este legată în alt mod de persoana debitorului.
    (2) Obligaţia se stinge prin decesul creditorului dacă executarea îi este destinată personal sau 
dacă este legată în alt mod de persoana creditorului.
    (3) Obligaţia se stinge prin lichidarea persoanei juridice (debitor sau creditor), cu excepţia 
cazurilor în care obligaţia sau creanţa persoanei juridice lichidate se transmite prin lege unor alte 



persoane. 
 Articolul 665. Novaţia

    (1) Obligaţia se stinge în baza înţelegerii dintre părţi de a o înlocui cu o altă obligaţie 
(novaţie), cu excepţia valorilor mobiliare, dacă art. 8 din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu 
privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel.

[Art.665 al.(1) modificat prin LP185 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.655; în vigoare 
16.03.17]

[Art.665 al.(1) modificat prin LP31 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.223]
    (2) Voinţa de a înlocui o obligaţie cu alta trebuie să fie stipulată expres.
    (3) Stingerea obligaţiei principale prin novaţie stinge şi obligaţiile accesorii dacă părţile nu au 
stipulat expres altfel.

T i t l u l II 
DESPRE CONTRACTE ÎN GENERAL

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA CONTRACT 

ŞI LA CONŢINUTUL CONTRACTULUI
Articolul 666. Dispoziţii generale cu privire la contract

    (1) Contract este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se 
stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. 
    (2) Contractului îi sînt aplicabile normele cu privire la actul juridic.
    (3) Contractul poate fi de adeziune sau negociat, sinalagmatic sau unilateral (generează 
obligaţii doar pentru una dintre părţi), comutativ sau aleatoriu şi cu executare instantanee sau 
succesivă, precum şi de consumator. 

 Articolul 667. Libertatea contractului
    (1) Părţile contractante pot încheia în mod liber, în limitele normelor imperative de drept, 
contracte şi pot stabili conţinutul lor. Dacă, în scopul protecţiei intereselor prioritare ale societăţii 
sau ale unui individ, efectele unui contract depind de încuviinţarea autorităţilor statului, limitările 
şi condiţionările trebuie reglementate prin lege.
    (2) Obligarea la încheierea unui contract este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd obligaţia de 
a contracta este prevăzută de prezentul cod, de lege sau dacă reiese dintr-o obligaţie asumată 
benevol. 
    (3) Părţile pot încheia contracte care nu sînt prevăzute de lege (contracte nenumite), precum şi 
contracte care conţin elemente ale diferitelor contracte prevăzute de lege (contracte complexe).
   Articolul 668. Forţa obligatorie a contractului
    (1) Contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat expres, dar şi la tot 
ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea, cu uzanţele sau cu principiile echităţii. 
    (2) Contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel. Contractul 
produce efecte şi pentru succesorii universali sau cu titlu universal dacă din lege, din contract sau 
din natura obligaţiei nu rezultă altfel.
    (3) Contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin 
acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel.

Articolul 669. Obligaţia de a contracta
    (1) Dacă deţine o poziţie dominantă pe piaţă, una din părţile contractante este obligată să 
contracteze în acest domeniu. Ea nu poate să impună fără motive temeinice celeilalte părţi 
condiţii contractuale disproporţionate.
    (2) Faţă de persoanele care obţin sau folosesc bunuri sau servicii în scopuri necomerciale, ca şi 
faţă de cele care caută să-şi satisfacă o necesitate existenţială, nu se poate refuza fără motive 
temeinice încheierea unui contract dacă cealaltă parte acţionează în vederea exercitării profesiei 
sau desfăşoară activitate de întreprinzător.
   Articolul 670. Prestaţia imposibilă
    Este nul contractul al cărui obiect reprezintă o prestaţie imposibilă.
  Articolul 671. Repararea prejudiciului în cazul prestaţiei

                            imposibile
    (1) Cel care, la momentul încheierii contractului, ştia sau trebuia să ştie despre imposibilitatea 



executării lui este obligat la reparaţia prejudiciului suferit de cealaltă parte, care considera cu 
bună-credinţă contractul valabil, în mărimea care să nu depăşească suma venitului pe care 
aceasta l-ar fi primit în cazul valabilităţii contractului. 
    (2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care prestaţia este imposibilă doar parţial, iar 
contractul este valabil în privinţa celeilalte părţi sau în cazul în care una din mai multe prestaţii 
alternative este imposibilă. 
   Articolul 672. Imposibilitatea provizorie 
    (1) Imposibilitatea prestaţiei nu atrage nulitatea contractului dacă imposibilitatea poate fi 
ridicată şi contractul este încheiat pentru cazul cînd prestaţia devine posibilă.
    (2) În cazul în care o prestaţie imposibilă este stipulată sub condiţie sau sub termen suspensiv, 
contractul este valabil dacă imposibilitatea este înlăturată pînă la realizarea condiţiei sau 
împlinirea termenului. 
   Articolul 673. Contractul cu privire la patrimoniul prezent
    Contractul prin care o parte se obligă să transmită integral sau parţial patrimoniul său prezent 
ori să-l greveze cu uzufruct necesită autentificare notarială.
   Articolul 674. Contractul cu privire la patrimoniul viitor
    Contractul prin care o parte se obligă să transmită patrimoniul său viitor ori o parte din acel 
patrimoniu sau să-l greveze cu uzufruct este nul.
  Articolul 675. Contractul cu privire la moştenirea unui viu 

    (1) Contractul asupra moştenirii unui terţ încă în viaţă este nul. Nul este şi contractul asupra 
cotei-părţi legale sau a legatului din succesiunea unui terţ încă în viaţă.
    (2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică în cazul contractului încheiat între viitorii succesori legali 
asupra cotei-părţi legale. Un asemenea contract trebuie autentificat notarial.
  Articolul 676. Determinarea prestaţiei de către o parte sau

                            un terţ
    (1) Dacă prestaţia trebuie determinată de o parte contractantă sau de un terţ, în caz de dubiu se 
consideră că determinarea trebuie făcută în baza unei aprecieri echitabile. 
    (2) Determinarea prestaţiei se face prin declaraţie faţă de cealaltă parte.
    (3) Dacă determinarea prestaţiei trebuie făcută de mai mulţi terţi, este necesar acordul lor 
unanim. Dacă trebuie să fie determinată o sumă dintre mai multe sume numite, se va avea în 
vedere suma medie.
    (4) Dacă prestaţia nu corespunde principiului echităţii, determinarea se face prin hotărîre 
judecătorească. În caz de tergiversare sau de refuz, determinarea se face tot prin hotărîre 
judecătorească.
   Articolul 677. Determinarea contraprestaţiei
    Dacă întinderea contraprestaţiei nu este determinată, în caz de dubiu determinarea se face de 
partea care pretinde contraprestaţia. Dispoziţia art.676 alin.(4) se aplică în modul corespunzător.
   Articolul 678. Aplicarea dispoziţiilor privind contractele
                            altor obligaţii
    Sub rezerva altor reglementări, dispoziţiile privind obligaţiile contractuale sînt aplicabile şi 
altor obligaţii patrimoniale în măsura în care, ţinîndu-se cont de natura obligaţiei, acest lucru este 
posibil.

Capitolul II 
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

  Articolul 679. Acordul asupra clauzelor esenţiale ale contractului
    (1) Contractul se consideră încheiat dacă părţile au ajuns la un acord privind toate clauzele lui 
esenţiale.
    (2) Sînt esenţiale clauzele care sînt stabilite ca atare prin lege, care reies din natura 
contractului sau asupra cărora, la cererea uneia din părţi, trebuie realizat un acord.
    (3) Prin contract se poate naşte obligaţia de a se încheia un contract. Forma stabilită pentru 
contract se aplică şi pentru antecontract.
  Articolul 680. Forma contractului

    Dacă pentru valabilitatea contractului legea stabileşte o anumită formă sau dacă părţile au 
prevăzut o anumită formă, contractul se consideră încheiat în momentul îndeplinirii condiţiei de 



formă.
 Articolul 681. Oferta

    (1) Ofertă de a contracta este propunerea, adresată unei sau mai multor persoane, care conţine 
toate elementele esenţiale ale viitorului contract şi care reflectă voinţa ofertantului de a fi legat 
prin acceptarea ofertei. 
    (2) Oferta produce efecte numai dacă a ajuns la destinatar înainte de a fi revocată. 
    (3) O propunere adresată unui cerc nedeterminat de persoane (ofertă publică) este o chemare la 
ofertă dacă această propunere nu conţine nici o manifestare expresă a voinţei de a fi legat prin 
acceptare.
    (4) Oferta trebuie să fie fermă, univocă, serioasă şi completă. 
   Articolul 682. Valabilitatea ofertei
    (1) Valabilitatea ofertei nu depinde de forma în care a fost făcută.
    (2) Oferta este valabilă, nulă sau anulabilă conform prevederilor aplicabile actului juridic. 
   Articolul 683. Revocarea ofertei
    (1) O ofertă poate fi revocată cu excepţia cazului în care ea include un termen pentru acceptare 
sau a cazului în care este irevocabilă în alte temeiuri. 
    (2) Oferta, chiar şi irevocabilă, poate fi revocată dacă revocarea ajunge la destinatarul ofertei 
cel tîrziu concomitent cu oferta.
    (3) Oferta primită de destinatar nu poate fi revocată în termenul de acceptare stabilit în ofertă 
sau, dacă acest termen nu este stabilit sau este nejustificat de mic, în termenul necesar pentru ca 
destinatarul să poată exprima acceptarea şi ca răspunsul să ajungă la ofertant conform 
circumstanţelor cazului, practicii stabilite între părţi şi uzanţelor.

Articolul 684. Oferta irevocabilă
    O stipulare prin care o parte se obligă să intre într-un anumit contract cu o altă parte, la cererea 
acesteia, constituie ofertă irevocabilă. 
   Articolul 685. Valabilitatea în caz de deces sau de pierdere 
                            a capacităţii de exerciţiu
    Oferta nu îşi pierde valabilitatea prin decesul sau pierderea capacităţii de exerciţiu a unei părţi 
şi nici dacă una din părţi pierde dreptul de a încheia contracte ca rezultat al transmiterii 
patrimoniului ei în administrare unei alte persoane. 
  Articolul 686. Caducitatea ofertei

    Oferta devine caducă dacă nu a fost acceptată în termen sau dacă este respinsă.
  Articolul 687. Acceptarea

    (1) Constituie acceptare declaraţia destinatarului ofertei sau o altă acţiune care atestă 
consimţirea ofertei. Acceptarea produce efecte din momentul în care este recepţionată de 
ofertant.
    (2) Dacă, în virtutea ofertei, a practicii stabilite între părţi şi a uzanţelor, acceptantul poate să-
şi manifeste consimţămîntul prin săvîrşirea unor acţiuni fără notificarea ofertantului, acceptarea 
produce efecte din momentul săvîrşirii acţiunilor. 
   Articolul 688. Acceptarea ofertei fără termen
    (1) Oferta făcută unei persoane prezente poate fi acceptată doar pe loc. Această regulă se 
aplică şi în cazul în care oferta este făcută de la om la om (instantaneu) prin mijloace de 
telecomunicaţie.
    (2) Oferta făcută unei persoane absente poate fi acceptată doar pînă în momentul în care 
ofertantul se poate aştepta, în condiţii normale, avînd în vedere mijloacele de comunicare folosite 
de ofertant, la parvenirea răspunsului.
  Articolul 689. Acceptarea ofertei cu termen

    Dacă ofertantul a stabilit un termen pentru acceptarea ofertei, acceptarea poate fi făcută doar 
în termen.
  Articolul 690. Începutul curgerii termenului pentru acceptarea

                            ofertei
    Termenul pentru acceptarea ofertei stabilit de ofertant printr-o telegramă sau scrisoare începe 
să curgă de la data la care telegrama a fost înmînată spre expediere sau de la data menţionată în 
scrisoare sau, dacă o astfel de dată lipseşte, de la data de pe plic. Termenul pentru acceptarea 



ofertei stabilit prin mijloace de comunicare instantanee începe să curgă de la data la care oferta 
parvine destinatarului.
  Articolul 691. Acceptarea tardivă sau cu modificări

    (1) Acceptarea tardivă a ofertei este considerată o nouă ofertă.
    (2) Acceptarea făcută cu modificarea condiţiilor ofertei este considerată o nouă ofertă şi o 
respingere a ofertei originale. 
    (3) Răspunsul prin care se acceptă oferta şi care prezintă condiţii adiţionale sau condiţii 
diferite ce nu afectează material condiţiile ofertei constituie o acceptare dacă ofertantul nu le 
respinge fără întîrziere nejustificată. Dacă ofertantul nu obiectează, contractul se încheie în 
condiţiile ofertei, cu modificările care se conţin în acceptare. 

Articolul 692. Valabilitatea acceptării tardive 
    (1) Acceptarea tardivă produce efecte dacă ofertantul comunică neîntîrziat acceptantului că el 
consideră acceptul parvenit în termen.
    (2) Dacă acceptarea ofertei parvine cu întîrziere ofertantului şi dacă din acceptare reiese că a 
fost expediată la timp, aceasta este considerată tardivă numai dacă ofertantul comunică imediat 
celeilalte părţi faptul întîrzierii.
  Articolul 693. Acceptarea cu modificări în relaţiile comerciale

    Dacă în relaţiile comerciale acceptarea este făcută cu extinderi sau modificări, contractul se 
consideră încheiat atunci cînd acceptantul poate conta pe acordul ofertantului, iar acesta nu 
refuză neîntîrziat.
  Articolul 694. Acceptarea tacită

    (1) Tăcerea şi inacţiunea nu valorează acceptarea dacă din lege, din practica stabilită între părţi 
şi din uzanţe nu reiese altfel.
    (2) Dacă un comerciant a cărui activitate constă în comercializarea anumitor bunuri primeşte o 
ofertă asupra unor astfel de bunuri din partea cuiva cu care se află în relaţii de afaceri, 
comerciantul este obligat să răspundă fără întîrziere, tăcerea sa putînd fi considerată acceptare a 
ofertei. Chiar şi atunci cînd respinge oferta, comerciantul este obligat să protejeze temporar, pe 
contul ofertantului, bunurile trimise de acesta, în măsura în care poate suporta cheltuielile 
necesare şi nu suferă prin aceasta vreun dezavantaj.
  Articolul 695. Revocarea acceptării

    Acceptarea ofertei se consideră revocată dacă înştiinţarea despre revocare parvine ofertantului 
înaintea acceptării sau concomitent cu ea.
  Articolul 696. Înscrisul care confirmă încheierea contractului

    Condiţiile adiţionale sau condiţiile modificate dintr-un înscris expediat într-un termen 
rezonabil de la data încheierii contractului între comercianţi care are drept scop confirmarea 
acestuia devin parte a contractului, cu excepţia cazului cînd ele îl alterează material sau cînd 
partea care îl recepţionează le respinge fără întîrzieri nejustificate.

 Articolul 697. Comis-voiajorii
    (1) Contractul dintre un consumator şi o persoană care acţionează în exercitarea unei profesii, 
încheiat într-un cadru specific voiajorilor comerciali, produce efecte doar dacă, în decursul unei 
săptămîni, consumatorul nu îl revocă în scris, cu excepţia situaţiei în care contractul este executat 
pe loc de ambele părţi. 
    (2) Dispoziţiile de la alin.(1) se aplică şi asupra contractelor de consumator încheiate pe credit, 
şi asupra contractelor de asigurare.
    (3) Termenul de revocare a contractelor prevăzute la alin.(1) şi (2) curge doar din momentul în 
care consumatorul este înştiinţat în scris asupra dreptului său de revocare.
  Articolul 698. Încheierea contractului la licitaţie

    La licitaţie, contractul se încheie prin adjudecare. O ofertă se stinge de îndată ce este emisă o 
supraofertă sau licitaţia se închide fără ca adjudecarea să fie atribuită. 
  Articolul 699. Momentul şi locul încheierii contractului

    (1) Contractul se consideră încheiat în momentul primirii acceptului de către ofertant.
    (2) Dacă în contract nu este indicat locul încheierii, el se consideră încheiat la domiciliul sau la 
sediul ofertantului.
  Articolul 700. Recunoaşterea obligaţiei



    (1) Pentru valabilitatea unui contract prin care se recunoaşte existenţa unei obligaţii este 
necesară o declaraţie scrisă de recunoaştere. 
    (2) Dacă pentru constituirea obligaţiei a cărei existenţă este recunoscută se prescrie forma 
autentică, declaraţia de recunoaştere trebuie făcută în această formă. 
    (3) Dacă obligaţia se recunoaşte pe baza unei decontări sau compensări, nu mai este necesară 
respectarea formei.
   Articolul 701. Obligaţia de confidenţialitate
    (1) Dacă în timpul negocierilor o parte comunică informaţii celeilalte părţi, aceasta are 
obligaţia să nu o divulge sau să nu o folosească inadecvat în scopuri proprii, indiferent de faptul 
dacă a fost sau nu încheiat contractul. 
    (2) Cel care încalcă obligaţia de confidenţialitate trebuie să repare prejudiciul cauzat. 
Despăgubirea pentru neexecutarea obligaţiei de confidenţialitate poate consta în compensaţii din 
beneficiul obţinut de cealaltă parte.
   Articolul 702. Clauza de integritate şi clauza privind modificarea 
                            scrisă
    (1) Contractul scris, completat cu o clauză care stipulează că înscrisul conţine toate condiţiile 
asupra cărora au convenit părţile nu poate fi contestat sau completat prin proba declaraţiilor sau 
acordurilor anterioare. Aceste declaraţii sau acorduri pot fi folosite totuşi pentru interpretarea 
înscrisului.
    (2) Contractul scris conţinînd o clauză prin care se stipulează că toate modificările sau 
rezoluţiunea contractului se fac în scris nu poate fi modificat sau rezolvit altfel. Comportamentul 
unei părţi o poate priva totuşi de dreptul invocării acestei clauze dacă cealaltă parte a acţionat în 
conformitate cu acest comportament. 
   Articolul 703. Neexecutarea promisiunii de a contracta
    Contractul încheiat cu încălcarea promisiunii de a contracta date unei alte persoane este 
opozabil beneficiarului promisiunii fără a-l priva pe acesta de dreptul de a cere promitentului şi 
terţului de rea-credinţă care a contractat cu ultimul repararea prejudiciilor suferite.

Capitolul III 
CONTRACTUL SINALAGMATIC

 Articolul 704. Dispoziţii generale cu privire la contractul 
                           sinalagmatic
    (1) Un contract este sinalagmatic dacă fiecare dintre părţi se obligă reciproc, astfel încît 
obligaţia fiecăreia din ele să fie corelativă obligaţiei celeilalte. 
    (2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică şi asupra altor raporturi juridice în scopul 
executării reciproce a obligaţiilor, în măsura în care nu sînt incompatibile cu natura acestor 
raporturi juridice. 
  Articolul 705. Suspendarea executării obligaţiei rezultate dintr-un contract sinalagmatic

    (1) Persoana obligată în baza unui contract sinalagmatic este în drept să refuze executarea 
propriei obligaţii în măsura în care cealaltă parte nu-şi execută obligaţia corelativă dacă nu s-a 
obligat să execute prima sau dacă această obligaţie nu rezultă din lege sau din natura obligaţiei. 
Dacă obligaţia trebuie executată faţă de mai multe persoane, se poate refuza executarea părţii 
datorate uneia din aceste persoane pînă la executarea integrală a obligaţiei corelative.
    (2) Dacă una din părţi a executat parţial obligaţia sa, nu se admite neexecutarea obligaţiei 
corelative în măsura în care, în conformitate cu circumstanţele cazului, în special dacă partea 
neexecutată este nesemnificativă, aceasta ar fi inechitabil. 
   Articolul 706. Dreptul de a refuza prestaţia rezultată dintr-un 
                           contract sinalagmatic
    (1) Partea obligată să presteze prima poate refuza executarea obligaţiei dacă, după încheierea 
contractului, apar indicii că dreptul său la contraprestaţie este periclitat de imposibilitatea 
executării obligaţiei de către cealaltă parte. Executarea obligaţiei nu poate fi refuzată dacă a fost 
executată contraprestaţia sau au fost prezentate garanţii privind executarea obligaţiei.
    (2) Partea obligată să presteze prima poate stabili un termen rezonabil, în care cealaltă parte să 
execute treptat contraprestaţia sau să ofere garanţii privind executarea obligaţiei. Dacă termenul 
expiră fără ca să fie executată obligaţia sau fără ca să fie prezentate garanţii, persoana obligată să 



presteze prima poate rezilia contractul.
 Articolul 707. Imposibilitatea executării pentru care părţile 

                           nu poartă răspundere 
    (1) Dacă o prestaţie din contractul sinalagmatic devine imposibilă din motive independente de 
părţi, cea care trebuie să execute prestaţia devenită imposibilă pierde dreptul de a cere executarea 
obligaţiei corelative. În cazul în care imposibilitatea este parţială, obligaţia corelativă se reduce 
corespunzător.
    (2) În cazul în care cealaltă parte cere transmiterea compensaţiei primite pentru obiectul 
contractului sau cesiunea dreptului la compensaţie, ea nu este eliberată de executarea obligaţiei 
sale, care se reduce în măsura în care compensaţia sau dreptul la compensaţie sînt mai mici decît 
prestaţia datorată.
    (3) Dacă este executată obligaţia corelativă, care nu este obligatorie, în conformitate cu 
prevederile alin.(1) şi (2), restituirea a ceea ce este prestat se poate cere în conformitate cu 
regulile privind îmbogăţirea fără justă cauză.

Articolul 708. Imposibilitatea executării din vina creditorului 
    În cazul în care executarea prestaţiei uneia din părţile contractului sinalagmatic devine 
imposibilă din vina celeilalte părţi, ultima este obligată să execute prestaţia sa. Din contra-
prestaţie se deduce tot de ce partea eliberată pentru cauză de imposibilitate beneficiază din faptul 
eliberării sau ce omite cu rea-credinţă să beneficieze. 

Articolul 709. Neexecutarea obligaţiilor rezultate dintr-un 
                            contract sinalagmatic 
    (1) Dacă una din părţi nu execută sau execută în mod necorespunzător o prestaţie scadentă 
decurgînd dintr-un contract sinalagmatic, cealaltă parte poate, după expirarea fără rezultat a unui 
termen rezonabil pe care l-a stabilit pentru prestaţie sau remediere, să rezoluţioneze contractul 
dacă debitorul trebuia să-şi dea seama, în baza termenului de graţie, de iminenţa rezoluţiunii. În 
cazul în care nu a fost stabilit un termen sau termenul este necorespunzător de scurt, se consideră 
ca stabilit un termen rezonabil.
    (2) Dacă în raport cu felul neexecutării obligaţiei nu se poate stabili un termen, se face o 
somaţie. 
    (3) Dacă neexecutarea obligaţiei se limitează la o parte din prestaţie, creditorul poate rezolvi 
contractul integral doar în cazul în care nu are nici un interes în executarea parţială a prestaţiei. 
    (4) Creditorul este îndreptăţit să rezoluţioneze contractul chiar şi înainte de scadenţă dacă este 
evident că premisele dreptului de rezoluţiune se vor realiza. 
   Articolul 710. Neobligativitatea stabilirii unui termen de graţie
    (1) Prin derogare de la art.709, nu este necesară stabilirea unui termen de graţie sau somare 
dacă:
    a) debitorul a respins în mod cert şi definitiv executarea;
    b) încălcarea obligaţiei constă în faptul că prestaţia nu a avut loc într-un anumit termen stabilit 
prin contract şi creditorul a legat prin contract interesul său pentru prestaţie de executarea ei în 
termen;
    c) datorită unor împrejurări speciale, luîndu-se în considerare interesele ambelor părţi, 
rezilierea imediată este justificată;
    d) termenul prevăzut la art.617 alin.(4) a expirat fără ca obligaţia să fie executată.
    (2) Dacă nu este necesară somarea sau dacă este evidentă inutilitatea prelungirii termenului de 
executare, creditorul poate rezolvi contractul imediat.

Articolul 711. Excluderea rezoluţiunii contractului 
                            sinalagmatic
    Rezoluţiunea contractului sinalagmatic este exclusă dacă:
    a) încălcarea obligaţiei este neînsemnată;
    b) nu este executată o obligaţie în sensul art.512, iar creditorului i se poate pune în seamă, în 
condiţiile încălcării, menţinerea contractului;
    c) creditorul răspunde în totalitate sau în mod apreciabil pentru neexecutarea obligaţiei, ori 
neexecutarea obligaţiei pentru care nu trebuie să răspundă debitorul a intervenit într-un moment 
în care creditorul este în întîrziere de primire;



    d) pretenţiei i se opune o excepţie pe care debitorul a ridicat-o deja sau o va ridica după 
rezoluţiune.

Capitolul IV 
CLAUZELE CONTRACTUALE STANDARD

    Articolul 712. Dispoziţii generale cu privire la clauzele 
                            contractuale standard
    (1) Clauze contractuale standard sînt toate clauzele formulate anticipat pentru o multitudine de 
contracte, pe care o parte contractantă (utilizator) le prezintă celeilalte părţi la încheierea 
contractului. Este indiferent dacă prevederile formează un document separat sau sînt parte a 
documentului ce reprezintă contractul, de asemenea nu importă numărul condiţiilor şi forma 
contractului.
    (2) Nu există clauze contractuale standard în măsura în care condiţiile contractului au fost 
negociate în particular între părţi. 
    (3) Condiţiile contractuale standard devin numai atunci parte a contractului cînd partea care le 
propune le aduce, în momentul încheierii contractului, în mod expres la cunoştinţa celeilalte părţi 
sau îi asigură în alt mod posibilitatea, luînd în considerare şi handicapul acesteia, să ia cunoştinţă 
de conţinutul lor şi, cînd cealaltă parte este de acord, să le accepte. 
    (4) Se poate dispune prin lege includerea clauzelor contractuale standard în unele tipuri de 
contracte chiar şi fără respectarea condiţiilor de la alin.(3).
    (5) Părţile contractante pot, pentru un anumit fel de contracte, să convină asupra validităţii 
unor clauze contractuale standard determinate, luînd în considerare exigenţele prevăzute la alin.
(3).

Articolul 713. Includerea clauzelor contractuale standard 
                           în cazuri deosebite
    Chiar şi fără respectarea condiţiilor prevăzute la art.712 alin.(3), se consideră incluse în 
contract clauzele contractuale standard stabilite de lege pentru anumite tipuri de contracte.

Articolul 714. Prioritatea clauzelor contractuale negociate
    Clauzele contractuale negociate au prioritate faţă de clauzele contractuale standard.

Articolul 715. Dispoziţiile surprinzătoare ale clauzelor 
                            contractuale standard
    Dispoziţiile din clauzele contractuale standard care, în raport de împrejurări, în special în 
raport cu aspectul sau aparenţa exterioară a contractului, sînt atît de neobişnuite încît partea care 
contractează nu trebuie să presupună existenţa lor nu devin clauze în contract.

Articolul 716. Caracterul neobligatoriu al clauzelor contractuale 
                            standard inechitabile 
    (1) O clauză contractuală standard este lipsită de efect dacă prejudiciază disproporţionat, 
contrar principiilor bunei-credinţe, cealaltă parte a contractului. În acest sens, se iau în 
considerare conţinutul contractului, împrejurările în care clauza este inserată în contract, 
interesele reciproce, alte împrejurări. 
    (2) Caracterul inechitabil al clauzelor contractuale standard se prezumă în caz de dubiu dacă o 
prevedere:
    a) nu este compatibilă cu principiile de bază (esenţiale) ale reglementărilor de la care derogă;
    b) limitează drepturile sau obligaţiile esenţiale, care rezultă din natura contractului, de o 
manieră care periclitează scopul contractului;
    c) nu este clară.
    (3) Aprecierea caracterului inechitabil al clauzelor contractuale standard nu trebuie să se refere 
la determinarea obiectului contractului sau la proporţionalitatea preţului ori a remuneraţiei, pe de 
o parte, şi nici la bunurile sau serviciile furnizate, pe de altă parte, în măsura în care clauzele 
contractuale sînt formulate în mod clar şi precis.

Articolul 717. Efectele neincluderii sau nulităţii clauzelor contractuale standard 
    (1) În cazul în care clauzele contractuale standard nu au devenit parte integrantă a contractului 
ori sînt, total sau parţial, nule, contractul este valabil în partea rămasă. 
    (2) În măsura în care clauzele contractului standard nu au devenit parte integrantă a 
contractului sau sînt nule, conţinutul contractului se reglementează de prevederile legale. 



    (3) Contractul este nul dacă respectarea lui, chiar avîndu-se în vedere dispoziţiile alin.(2), ar 
constitui o rigoare nerezonabilă pentru una din părţile contractante.

Articolul 718. Interdicţia clauzelor contractuale standard 
                           cu posibilitate de evaluare
    În cadrul clauzelor contractuale standard, este nulă îndeosebi:
    a) clauza prin care utilizatorul îşi rezervă dreptul la termene nejustificat de lungi sau stabilite 
insuficient pentru acceptarea sau refuzarea unei oferte ori pentru executarea unei obligaţii. 
Excepţie face clauza prin care utilizatorul îşi rezervă dreptul de a executa obligaţia abia după 
expirarea termenului de revocare sau de restituire;
    b) clauza prin care utilizatorul, prin derogare de la prevederile legale, îşi rezervă dreptul la 
prelungirea nejustificată a termenului stabilit pentru o obligaţie pe care trebuie să o execute;
    c) clauza privind dreptul utilizatorului de a se elibera de obligaţia sa fără un motiv obiectiv 
justificat şi nemenţionat în contract. Această prevedere nu se aplică pentru obligaţiile cu 
executare succesivă;
    d) clauza privind dreptul utilizatorului de a modifica prestaţia promisă ori de a se abate de la 
executarea ei dacă modificarea sau abaterea nu se poate pretinde celeilalte părţi, ţinîndu-se cont 
de interesele utilizatorului;
    e) clauza conform căreia o declaraţie a partenerului de contract al utilizatorului se consideră 
dată sau nedată atunci cînd face sau omite să facă o acţiune, cu excepţia cazului în care 
partenerului de contract i se acordă un termen corespunzător pentru a putea emite o declaraţie în 
mod expres şi utilizatorul se obligă să informeze, la începutul termenului, expres partenerul de 
contract cu privire la înţelesul previzibil al comportamentului său;
    f) clauza prin care o declaraţie de importanţă deosebită a utilizatorului se consideră intrată la 
cealaltă parte contractantă;
    g) clauza prin care, în cazul revocării contractului sau al rezoluţiunii contractului de către o 
parte, utilizatorul poate cere o plată necorespunzător de mare pentru utilizarea sau folosirea unui 
lucru ori a unui drept sau pentru obligaţii executate ori o compensare nejustificat de mare a 
cheltuielilor;
    h) clauza prevăzută în calitate de excepţie la lit.c), conform căreia utilizatorul îşi poate rezerva 
dreptul de a se degreva de obligaţia executării contractului în cazul indisponibilităţii prestaţiei, 
dacă utilizatorul nu se obligă să îl informeze imediat pe partenerul de contract despre 
indisponibilitate şi să îi restituie contraprestaţiile.

Articolul 719. Interdicţia clauzelor contractuale standard 
                           fără posibilităţi de evaluare
    În cadrul condiţiilor contractuale standard, fără a prejudicia dispoziţiile care exclud 
posibilitatea derogării de la dispoziţiile legale în defavoarea consumatorului, este nulă:
    a) clauza referitoare la creşterea preţului la bunurile sau serviciile care urmează să fie livrate 
sau prestate în termen de 4 luni de la încheierea contractului. Clauza aceasta nu se aplică la 
bunurile sau serviciile care se livrează sau se prestează ca obligaţii succesive;
    b) clauza prin care este exclus sau limitat dreptul, pe care îl are partenerul de contract al 
utilizatorului, de a refuza executarea obligaţiei în conformitate cu art.705 sau prin care este 
exclus sau limitat un drept de retenţie al partenerului de contract al utilizatorului, în măsura în 
care se bazează pe acelaşi raport contractual, în special dacă dreptul de retenţie este făcut 
dependent de recunoaşterea unor vicii de către utilizator;
    c) clauza prin care partenerului de contract al utilizatorului nu i se permite efectuarea 
compensării cu o creanţă stabilită indubitabil şi scadentă;
    d) clauza prin care utilizatorul este degrevat de obligaţia legală de a soma sau de a stabili 
partenerului său de contract un termen pentru executarea obligaţiei;
    e) clauza privind evaluarea globală a dreptului utilizatorului la despăgubiri pentru prejudicii 
sau la despăgubiri pentru diminuarea valorii dacă în cazurile reglementate valoarea globală 
depăşeşte prejudiciile sau diminuarea valorii, care erau de aşteptat în condiţii obişnuite, sau dacă 
partenerului său de contract nu i se permite să dovedească că nu s-a produs nici un prejudiciu sau 
nici o diminuare a valorii ori că acestea sînt substanţial mai reduse decît valoarea globală;
    f) clauza prin care utilizatorului i se promite plata unei penalităţi dacă obligaţia nu este 



executată sau este executată cu întîrziere, dacă întîrzie plata sau dacă partenerul lui de contract 
reziliază contractul;
    g) clauza prin care se exclude răspunderea în cazul vătămării integrităţii corporale, al altei 
vătămări a sănătăţii şi al vinovăţiei grave; 
    h) clauza prin care, în cazul răspunderii pentru neexecutarea obligaţiei principale a 
utilizatorului: 
    - este exclus sau limitat dreptul partenerului de contract la rezilierea contractului;
    - este exclus sau limitat în contradicţie cu lit.g) dreptul partenerului de contract la despăgubiri 
în loc de prestaţie.
    Prevederile prezentei litere nu se aplică pentru mijloacele de transport şi condiţiile tarifare 
menţionate la lit.g) dacă nu se dezavantajează pasagerul;
    i) clauza prin care în contractele de livrare a noilor bunuri şi de antrepriză: 
    - în cazul viciului unui bun, sînt excluse, în întregime sau în ceea ce priveşte unele 
componente ale bunului, drepturile faţă de utilizator, sînt limitate drepturile la revendicare faţă 
de terţi sau exercitarea drepturilor este făcută dependentă de chemarea anterioară în instanţă a 
terţilor;
    - drepturile faţă de utilizator sînt limitate doar la un drept în cazul neexecutării totale sau 
parţiale, dacă partenerului de contract nu i se garantează în mod expres dreptul de a cere 
reducerea plăţii sau de a rezilia contractul în cazul unei remedieri nereuşite (dacă o altă lucrare 
decît cea de construcţie constituie obiectul răspunderii pentru viciu);
    - este exclusă sau limitată obligaţia utilizatorului de a suporta cheltuielile de remediere, 
îndeosebi costurile transportului, drumului, lucrului şi materialului;
    - utilizatorul condiţionează remedierea de plata în avans a întregii sume sau a unei părţi 
substanţiale, nejustificat de mari în condiţiile existenţei viciului;
    - utilizatorul stabileşte partenerului său de contract un termen de excludere în ceea ce priveşte 
notificarea despre viciile ascunse ale bunului şi termenul este mai scurt decît cel admis conform 
următoarei liniuţe;
    - termenul de prescripţie este redus la mai puţin de un an pentru drepturi rezultînd dintr-un 
viciu al bunului ori sînt reduse termenele de prescripţie de la art.269, ori se stabilesc termene mai 
scurte decît cele menţionate pentru drepturile la reziliere fără reducerea termenului;
    j) clauza, în cazul unui raport contractual ce are ca obiect livrarea periodică de bunuri sau 
prestarea periodică de servicii de către utilizator, prin care:
    - partenerul de contract al utilizatorului este obligat pentru o perioadă mai mare de 2 ani;
    - contractul se prelungeşte în mod tacit pe un termen mai mare de un an;
    - se stabileşte pentru partenerul de contract al utilizatorului un termen de reziliere mai mare de 
3 luni, înainte de expirarea contractului.
    Prevederile prezentei litere nu se aplică în cazul contractelor de livrare a bunurilor cumpărate, 
de asigurare şi nici în cazul contractelor dintre titularii drepturilor de autor şi societăţile 
comerciale utilizatoare;
    k) clauza din contractele de vînzare-cumpărare, de prestări servicii sau de antrepriză, prin care 
un terţ se subrogă sau se poate subroga în drepturile şi obligaţiile contractuale ale utilizatorului, 
cu excepţia situaţiei în care prevederea:
    - conţine numele terţului; 
    - stipulează dreptul partenerului său de contract la rezilierea contractului;
    l) clauza prin care utilizatorul impune reprezentantului care încheie contractul pentru 
partenerul de contract:
    - răspundere proprie sau obligaţie de garantare fără să existe o declaraţie expresă şi autonomă 
în acest sens;
    - răspundere care, în cazul reprezentării fără împuternicire, depăşeşte cadrul stabilit la art.250;
    m) clauza prin care utilizatorul modifică obligaţia producerii de dovezi în defavoarea 
partenerului său de contract, îndeosebi atunci cînd utilizatorul:
    - atribuie partenerului obligaţia de a produce dovezi care ţin de răspunderea sa;
    - lasă partenerul să confirme anumite fapte. Această prevedere nu se aplică pentru confirmări 
de primire semnate separat sau semnate prin înregistrare electronică;



    n) clauza prin care notificarea utilizatorului sau a terţului, precum şi declaraţiile faţă de 
utilizator sau terţ, sînt condiţionate de o formă mai strictă decît cea scrisă sau sînt dependente de 
condiţii speciale de acces. 

Articolul 720. Dispoziţii speciale cu privire la aplicarea 
                           normelor prezentului capitol
    (1) Prevederile art. 712 alin.(3) şi (5), precum şi prevederile art.718 şi 719, nu se aplică în 
cazul clauzelor contractuale standard care se folosesc faţă de un întreprinzător, o persoană 
juridică de drept public sau faţă de un patrimoniu cu regim special de drept public. 

[Art.720 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (2) Prevederile art.716 alin.(1) şi (2) se aplică în cazurile stipulate în prezentul articol la alin.
(1), în măsura în care aceasta are ca urmare nulitatea prevederilor contractuale menţionate la 
art.718 şi 719. În acest caz, se vor lua în considerare în modul corespunzător uzanţele din 
circuitul comercial.

[Art.720 al.(3) abrogat prin LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172; în vigoare 
23.06.12]
    (4) În contractul dintre întreprinzător şi consumator, prevederile prezentului capitol se aplică 
ţinîndu-se cont de următoarele condiţii:
    a) clauzele contractuale standard se consideră ca fiind stabilite de întreprinzător dacă nu au 
fost introduse în contract de către consumator;
    b) art.715-719 se aplică la condiţiile contractuale reformulate şi atunci cînd acestea sînt 
determinate pentru folosinţă de o singură dată, precum şi în măsura în care consumatorul nu a 
putut influenţa conţinutul prevederilor din cauza reformulării lor;
    c) la aprecierea defavorizării necorespunzătoare conform art.716 alin.(1) şi (2), se iau în 
considerare şi împrejurările existente la încheierea contractului. 

 (5) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică contractelor încheiate cu consumatorii în măsura 
în care nu contravin prevederilor legii speciale şi nu se aplică în cazul contractelor ce ţin de 
domeniul dreptului muncii, moştenirii, familiei şi societăţilor comerciale.

 [Art.720 al.(5) în redacţia LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172; în vigoare 
23.06.12]

Capitolul V 
CONTRACTUL ÎN FOLOSUL UNUI TERŢ

    Articolul 721. Contractul în folosul unui terţ 
    (1)Părţile unui contract pot conveni ca debitorul (promitentul) să efectueze prestaţia nu 
creditorului (stipulantului), ci terţului (beneficiarului), indicat sau neindicat în contract, care 
obţine în mod nemijlocit dreptul să pretindă prestaţia în folosul său.
    (2) Nu este obligatoriu ca beneficiarul să fie determinat sau să existe la momentul stipulaţiei. 
Este suficient ca el să fie determinabil şi să existe la data executării contractului.
    (3) Pînă la momentul informării de către beneficiar a stipulantului sau a promitentului despre 
acceptarea stipulaţiei, aceasta poate fi revocată sau modificată de către stipulant. Succesorii sau 
creditorii stipulantului nu au dreptul de revocare sau de modificare a stipulaţiei.
    Articolul 722. Solicitarea executării
    Executarea contractului încheiat în favoarea terţului poate fi cerută atît de stipulant, cît şi de 
beneficiar în măsura în care legea sau contractul nu dispune altfel şi acest lucru este posibil prin 
natura prestaţiei.
    Articolul 723. Executarea în favoarea stipulantului
    În cazul revocării stipulaţiei, al refuzului beneficiarului la dreptul conferit de stipulaţie, 
precum şi în cazul în care stipulaţia în favoarea terţului nu are efecte faţă de beneficiar, 
stipulantul poate cere executarea prestaţiei faţă de sine dacă din contract sau din natura obligaţiei 
nu rezultă altfel. 
    Articolul 724. Excepţiile opozabile beneficiarului 
    Promitentul poate opune beneficiarului excepţiile fondate pe contractul din care beneficiarul 
şi-a obţinut dreptul, dar nu şi excepţiile fondate pe alte raporturi dintre promitent şi stipulant. 

Capitolul VI 
INTERPRETAREA CONTRACTULUI



   Articolul 725. Principiile interpretării contractului
    (1) Contractul trebuie interpretat pe principiile bunei-credinţe.
    (2) Contractul se interpretează după intenţia comună a părţilor, fără a se limita la sensul literal 
al termenilor utilizaţi.

Articolul 726. Factorii care influenţează interpretarea contractului
    La interpretarea contractului se va ţine cont de natura lui, de circumstanţele în care a fost 
încheiat, de interpretarea care este dată acestuia de către părţi sau care poate fi dedusă din 
comportamentul lor de pînă la şi de după încheierea contractului, precum şi de uzanţe.
   Articolul 727. Efectele nestipulate ale contractului
    Contractul produce nu numai efecte stipulate de către părţi, dar şi efecte care, conform naturii 
contractului, rezultă din lege, din uzanţe sau din principiul echităţii.
   Articolul 728. Interpretarea coordonată a clauzelor
    Clauzele contractuale se interpretează în contextul întregului contract.

Articolul 729. Interpretarea clauzelor şi termenilor polisemantici
    (1) Clauzele contractului se interpretează în sensul în care pot produce efecte, dar nu în sensul 
în care nu ar produce nici un efect. 
    (2) Termenii polisemantici se interpretează în sensul care corespunde mai mult naturii 
contractului.

 Articolul 730. Clauzele contractului şi exemplul inserat 
                            pentru definirea acestora
    Dacă părţile includ în contract un exemplu pentru facilitarea înţelegerii unor clauze, întinderea 
obligaţiei nu se limitează la exemplul dat.
   Articolul 731. Limitarea interpretării clauzelor contractului
    Clauzele contractului se referă numai la obiectul contractului, oricît de generali ar fi termenii 
folosiţi în el.
   Articolul 732. Interpretarea contractului în folosul părţii 
                           defavorizate
    (1) Neclarităţile din condiţiile contractuale standard se interpretează în defavoarea părţii care 
le-a formulat.
    (2) În caz de dubiu, contractul se interpretează în favoarea celui care a contractat obligaţia şi în 
defavoarea celui care a stipulat-o. În toate cazurile, contractul se interpretează în favoarea 
aderentului sau a consumatorului.

Capitolul VII 
REZOLUŢIUNEA, REZILIEREA  ŞI REVOCAREA 

CONTRACTULUI
S e c ţ i u n e a 1 

DISPOZIŢII COMUNE CU PRIVIRE LA REZOLUŢIUNEA, 
REZILIEREA ŞI REVOCAREA CONTRACTULUI

  Articolul 733. Temeiurile rezoluţiunii, rezilierii şi revocării 
    Contractul nu poate fi altfel rezolvit, reziliat sau revocat decît în temeiuri prevăzute de lege 
sau prin acordul părţilor. 
   Articolul 734. Clauza de rezoluţiune 
    (1) Părţile îşi pot rezerva în mod expres prin contract dreptul de rezoluţiune a contractului. 
    (2) Acordul privind rezoluţiunea contractului trebuie să fie încheiat în forma cerută pentru 
contract dacă din lege, contract sau uzanţe nu rezultă altfel.

 Articolul 735. Rezoluţiunea în cazul neexecutării esenţiale
    (1) O parte poate rezolvi contractul dacă există o neexecutare esenţială din partea celeilalte 
părţi.
    (2) Pentru determinarea neexecutării esenţiale, în special se iau în considerare următoarele 
circumstanţe:
    a) neexecutarea privează substanţial creditorul de ceea ce acesta se aştepta de la executarea 
contractului, cu excepţia cazului cînd debitorul demonstrează că nu a prevăzut şi nu putea să 
prevadă în mod rezonabil rezultatul scontat;
    b) executarea întocmai a obligaţiilor ţine de esenţa contractului;



    c) neexecutarea este intenţionată sau din culpă gravă;
    d) neexecutarea dă temei creditorului să presupună că nu poate conta pe executarea în viitor a 
contractului.

 Articolul 736. Garantarea executării corespunzătoare
    Partea care, reieşind din circumstanţe concrete, consideră în mod rezonabil că va exista o 
neexecutare esenţială din partea celeilalte părţi poate cere garantarea suficientă a executării 
corespunzătoare şi poate să suspende pentru această perioadă executarea propriei obligaţii. În 
cazul în care garanţia nu este prezentată într-un termen rezonabil, partea care cere garanţii poate 
rezolvi contractul. 

 Articolul 737. Operarea rezoluţiunii
    (1) Rezoluţiunea contractului operează prin declaraţie scrisă faţă de cealaltă parte.
    (2) Dacă prestaţia este oferită cu întîrziere sau nu corespunde în alt fel prevederilor 
contractului, creditorul pierde dreptul de rezoluţiune dacă nu notifică cealaltă parte într-un 
termen rezonabil de la data la care a aflat sau trebuia să afle despre oferta sau executarea 
necorespunzătoare.

Articolul 738. Efectele rezoluţiunii
    (1) În cazul exercitării dreptului de rezoluţiune, contractul încetează şi părţile sînt eliberate de 
obligaţia de a presta, trebuind să restituie prestaţiile executate şi veniturile realizate.
    (2) Debitorul dă compensaţie în bani în locul restituirii în natură a prestaţiei dacă:
    a) în funcţie de caracterul prestaţiei, restituirea în natură este imposibilă;
    b) obiectul primit este consumat, înstrăinat, grevat, prelucrat sau transformat;
    c) obiectul primit este deteriorat sau a pierit; uzura bunului rezultată din folosinţa lui conformă 
destinaţiei nu se ia în considerare.
    (3) Dacă în contract este stipulată o contraprestaţie, aceasta ia locul compensării în bani.
    (4) Obligaţia compensării în bani nu apare: 
    a) atunci cînd viciul care dă drept la rezoluţiune iese la iveală doar în timpul prelucrării sau 
transformării obiectului;
    b) în măsura în care creditorul răspunde de deteriorarea sau pieirea bunului; 
    c) atunci cînd deteriorarea sau pieirea s-ar fi produs chiar şi în cazul în care bunul s-ar fi aflat 
la creditor;
    d) dacă, în cazul unui drept de rezoluţiune conferit de lege, deteriorarea sau pieirea s-a produs 
la cel îndreptăţit să ceară rezoluţiunea, deşi acesta a dovedit diligenţa unui bun proprietar, 
îmbogăţirea realizată urmînd să fie restituită.
    (5) După rezoluţiune, creditorul poate cere acoperirea prejudiciului produs prin neexecutarea 
contractului, cu excepţia cazului cînd debitorului nu îi este imputabilă cauza rezoluţiunii.
    (6) Rezoluţiunea nu afectează clauzele contractului privind soluţionarea litigiilor şi alte clauze 
destinate a produce efecte şi după rezoluţiune.
   Articolul 739. Neobţinerea beneficiului şi repararea 
                            pagubelor
    (1) În cazul în care, contrar regulilor bunei administrări, debitorul nu obţine beneficii de pe 
urma bunului, deşi acest lucru i-ar fi fost posibil, el este obligat faţă de creditor la compensarea 
valorii veniturilor ratate. Debitorul trebuie însă să dovedească, în raport de aceste venituri, doar 
acea diligenţă pe care în mod obişnuit o exercită în propriile afaceri.
    (2) Dacă debitorul restituie bunul, compensează valoarea bunului sau dacă compensarea este 
exclusă conform art.738 alin.(4) lit.a)-c), lui i se restituie cheltuielile necesare făcute în legătură 
cu bunul. Alte cheltuieli se restituie doar în măsura în care creditorul realizează o îmbogăţire de 
pe urma lor.

 Articolul 740. Executarea obligaţiilor născute din rezoluţiune
    Obligaţiile părţilor născute din rezoluţiune se execută simultan.
   Articolul 741. Termenul pentru rezoluţiunea contractului
    Dacă părţile nu s-au înţeles în privinţa unui termen de rezoluţiune a contractului, celui 
îndreptăţit i se poate stabili de către cealaltă parte un termen rezonabil pentru rezoluţiune. Dacă 
nu exercită acest drept pînă la expirarea termenului, creditorul poate rezolvi contractul numai la 
expirarea fără rezultat a unui termen de graţie rezonabil, stabilit de el, sau după o somaţie rămasă 



fără efect.
  Articolul 742. Rezoluţiunea în cazul pluralităţii de părţi

    (1) În cazul pluralităţii de debitori sau creditori, dreptul de rezoluţiune nu poate fi exercitat 
decît de toţi creditorii sau debitorii contra tuturor debitorilor sau creditorilor.
    (2) Dacă dreptul de rezoluţiune se stinge pentru unul dintre cei îndreptăţiţi, se stinge şi pentru 
ceilalţi.
   Articolul 743. Rezoluţiunea fără efecte
    Dacă una din părţi şi-a rezervat dreptul de rezoluţiune pentru cazul în care cealaltă parte nu-şi 
îndeplineşte obligaţia, rezoluţiunea nu produce efecte atunci cînd cealaltă parte se poate elibera 
de obligaţie prin compensare şi declară compensarea imediat după ce a primit declaraţia de 
rezoluţiune.
    Articolul 744. Clauza privind pierderea drepturilor de către debitor
    Dacă un contract este încheiat cu rezerva pierderii drepturilor de către debitor în cazul 
neexecutării obligaţiei sale, creditorul, la survenirea acestui caz, are dreptul la rezoluţiunea 
contractului.
   Articolul 745. Rezoluţiunea sub condiţia de a se plăti 
                            penalitatea
    În cazul în care dreptul de rezoluţiune a contractului este stipulat cu condiţia de a se plăti 
penalitatea, rezoluţiunea este fără efect dacă penalitatea nu a fost plătită pînă la declaraţia de 
rezoluţiune sau concomitent cu ea, iar cealaltă parte, din acest motiv, a respins neîntîrziat 
declaraţia. Aceasta produce efecte dacă, după respingerea sa, penalitatea este plătită neîntîrziat. 

 Articolul 746. Dreptul creditorului la reducerea obligaţiei 
                           corelative
    (1) În cazul în care nu poate cere rezoluţiunea contractului, creditorul are dreptul la reducere 
proporţională a obligaţiei sale corelative.
    (2) Reducerea proporţională a obligaţiei corelative se determină în funcţie de toate 
circumstanţele pertinente.
    (3) În cazul în care obligaţia corelativă nu poate fi redusă, creditorul are dreptul de a cere doar 
repararea prejudiciului.

 Articolul 747. Rezilierea contractului 
    (1) Rezilierea operează numai pentru viitor. Pot fi reziliate contractele cu executare succesivă. 
    (2) La reziliere, art.734, 735, 737, 741-746 se aplică în modul corespunzător. 
   Articolul 748. Rezilierea contractelor cu executare succesivă 
                            pentru motive temeinice
    (1) Dacă motivul rezilierii constă în neexecutarea unei obligaţii contractuale, rezilierea este 
admisibilă numai la expirarea fără rezultat a unui termen de remediere (termen de graţie) sau 
după o somaţie rămasă fără efect. Dispoziţiile art.709-711 se aplică în modul corespunzător.
    (2) Contractele cu executare succesivă în timp pot fi reziliate de orice parte pentru motive 
întemeiate, fără respectarea unui termen de graţie sau de somaţie. Există motiv întemeiat atunci 
cînd, luîndu-se în considerare toate împrejurările cazului şi interesele ambelor părţi, nu se poate 
pretinde nici uneia dintre ele continuarea raporturilor contractuale pînă la expirarea termenului 
de graţie sau de somaţie.
    (3) Cel îndreptăţit poate rezilia contractul doar într-un termen rezonabil, după ce a cunoscut 
sau a trebuit să cunoască motivul rezilierii.
    (4) Dacă, după reziliere, prestaţiile efectuate nu mai prezintă interes pentru cel îndreptăţit să 
rezilieze, el poate extinde rezilierea şi asupra acestor prestaţii. În cazul restituirii prestaţiilor 
efectuate, art.731 şi 738 se aplică în modul corespunzător.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
DREPTUL DE REVOCARE ŞI DE RESTITUIRE 

ÎN CONTRACTELE CU CONSUMATORII
   Articolul 749. Dreptul de revocare în contractele cu 
                           consumatorii
    (1) În cazul în care îi revine un drept de revocare conform prezentului cod sau unei alte legi, 
consumatorul nu mai este legat de exprimarea voinţei în legătură cu încheierea unui contract cu 



un întreprinzător dacă a revocat aceasta în termen. 
    (2) Revocarea nu trebuie să conţină nici o justificare. Ea trebuie scrisă pe hîrtie, formulată pe 
un alt suport de date trainic sau se poate realiza prin expedierea bunului în termen de 2 
săptămîni. 
    (3) Termenul prevăzut la alin.(2) începe să curgă din momentul în care consumatorului i s-au 
pus la dispoziţie, pe un suport de date trainic, explicaţii formulate clar referitor la dreptul său de 
revocare. Suportul de date conţine, de asemenea, numele sau denumirea, adresa destinatarului 
revocării, precum şi o trimitere la începerea termenului şi la reglementarea alin.(2). 
  Articolul 750. Dreptul de restituire în contractele cu 

                           consumatorii
    (1) În măsura în care legea prevede în mod expres, dreptul de revocare conform art.749 poate 
fi înlocuit, la încheierea contractului pe baza prospectului de vînzare, printr-un drept nelimitat de 
restituire dacă:
    a) prospectul de vînzare conţine o explicaţie clară referitoare la dreptul de restituire;
    b) consumatorul a putut lua cunoştinţă în detaliu de prospectul de vînzare în lipsa 
întreprinzătorului;
    c) consumatorului i se asigură, pe un suport de date trainic, dreptul de restituire.
    (2) În cazul dreptului de restituire, revocarea poate fi declarată doar prin înapoierea bunului în 
interiorul termenului. 

 Articolul 751. Consecinţele juridice ale revocării şi restituirii
    (1) În cazul dreptului de revocare şi de restituire, prevederile referitoare la rezoluţiune se 
aplică în modul corespunzător dacă nu este prevăzut altfel. Termenul stabilit la art.617 alin.(4) 
începe să curgă o dată cu declararea revocării sau restituirii de către consumator.
    (2) Consumatorul este obligat să înapoieze bunul pe cheltuiala şi riscul întreprinzătorului. 
    (3) În cazul prevăzut la art.738 alin.(2) lit.c), consumatorul răspunde şi pentru înrăutăţirile 
survenite prin folosirea bunului dacă anterior a primit lămuriri asupra consecinţelor juridice şi 
posibilităţii de a le evita. Dispoziţiile art.738 alin.(2) lit.c) se aplică doar în cazul în care 
consumatorului nu s-au dat astfel de lămuriri şi nici lămuriri în privinţa dreptului său de 
revocare, iar el nu a putut afla în alt mod despre acest drept.
    (4) Nu există alte drepturi decît cele stipulate.

Articolul 752. Transmiterea informaţiilor şi a declaraţiilor
    (1) Informaţiile şi declaraţiile sînt puse la dispoziţia consumatorului pe un suport de date 
trainic dacă i-au parvenit sub formă de document sau sub o altă formă lizibilă care îi permite să 
reproducă întocmai informaţiile într-un termen corespunzător cerinţelor actului juridic. Sarcina 
probei pentru conţinutul informaţiilor sau declaraţiei revine întreprinzătorului. 
    (2) Prevederile alin.(1) se aplică în modul corespunzător şi declaraţiilor consumatorului faţă de 
întreprinzător.

Secţiunea a 3-a
Dreptul de revocare a contractelor privind 
unele produse de vacanţă şi a contractelor 

de intermediere a lor
    Articolul 7521. Dreptul de revocare a contractelor 
                             privind unele produse de vacanţă şi 
                             a contractelor de intermediere a lor
    (1) În condiţiile prezentului cod sau unei alte legi, consumatorul are dreptul de a revoca:
    a) contractul privind cazarea periodică;
    b) contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractul de intermediere a 
produsului de vacanţă şi contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb.
    (2) Dreptul de revocare se exercită prin notificarea profesionistului. Consumatorul nu este 
nevoit să justifice decizia de revocare.
    [Art.7521 introdus prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; în vigoare 
30.03.17]

Articolul 7522. Termenul de revocare
  (1) Termenul de revocare este de 14 zile calendaristice şi începe să curgă:



    a) fie din ziua încheierii contractului sau antecontractului; fie
    b) din ziua în care consumatorul intră în posesia exemplarului contractului sau a 
antecontractului dacă aceasta este ulterioară datei menționate la lit. a).
    (2) Termenul de revocare expiră după:
    a) 12 luni și 14 zile calendaristice de la data menționată la alin. (1) din prezentul articol – în 
cazul în care profesionistul nu a completat și nu a pus la dispoziția consumatorului în formă 
scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard pentru facilitarea 
exercitării dreptului de revocare a contractului, prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 
13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova; 
    b) 3 luni și 14 zile calendaristice de la data menționată la alin. (1) din prezentul articol – în 
cazul în care informațiile menționate la art. 11454 alin. (1), inclusiv formularele standard 
prevăzute în anexele nr. 1–4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a 
Codului civil al Republicii Moldova, nu au fost puse la dispoziția consumatorului în formă 
scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil. 
    (3) În cazul în care profesionistul a completat și a pus la dispoziția consumatorului în formă 
scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard pentru facilitarea 
exercitării dreptului de revocare a contractului, prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 
13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, în termen de 12 
luni de la data menționată la alin. (1) din prezentul articol, termenul de revocare a contractului 
curge de la data la care consumatorul primește acest formular. 
    (4) În cazul în care informațiile menționate la art. 11454 alin.(1), inclusiv formularele standard 
prevăzute în anexele nr. 1–4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a 
Codului civil al Republicii Moldova, au fost puse la dispoziția consumatorului în formă scrisă, 
pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, în termen de 3 luni de la data menționată la alin. 
(1) din prezentul articol, termenul de revocare a contractului curge de la data la care 
consumatorul primește aceste informații. 
    (5) În cazul în care contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb este oferit 
consumatorului împreună și în același timp cu contractul privind cazarea periodică, se aplică un 
singur termen de revocare pentru ambele contracte. Termenul de revocare pentru ambele 
contracte se calculează în conformitate cu dispozițiile alin. (1), astfel cum se aplică în cazul 
contractului privind cazarea periodică.
    [Art.7522 introdus prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; în vigoare 
30.03.17]

Articolul 7523. Exercitarea dreptului de revocare
    (1) În scopul notificării profesionistului despre exercitarea dreptului de revocare, 
consumatorul are posibilitatea:
    a) de a folosi formularul standard prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 
2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova și pus la dispoziție de 
profesionist în conformitate cu  art. 11457 alin. (6); sau
    b) de a face orice altă notificare, pe suport de hîrtie sau pe alt suport durabil, în care îşi 
exprimă voinţa de revocare.
    (2) Termenul de revocare se consideră respectat dacă notificarea este transmisă înainte de 
expirarea termenului de revocare a contractului.

[Art.7523 introdus prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; în vigoare 
30.03.17]

Articolul 7524. Efectele revocării
    (1) Revocarea are ca efect rezoluţiunea raportului contractual, care stinge obligaţiile ambelor 
părţi rezultate din contract. 
    (2) Revocarea nu generează niciun cost şi nicio răspundere pentru consumator, cu excepţiile 
expres prevăzute de lege.
    [Art.7524 introdus prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; în vigoare 
30.03.17]



T i t l u l III 
CATEGORIILE DE OBLIGAŢII

Capitolul I 
VÎNZAREA-CUMPĂRAREA

S e c ţ i u n e a 1 
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE 

LA VÎNZARE-CUMPĂRARE
  Articolul 753. Contractul de vînzare-cumpărare

    (1) Prin contractul de vînzare-cumpărare, o parte (vînzător) se obligă să predea un bun în 
proprietate celeilalte părţi (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul şi să plătească preţul 
convenit.
    (2) Vînzătorul se obligă să remită, concomitent cu predarea bunului, documentele referitoare 
la bun, prevăzute de lege, dacă în contractul de vînzare-cumpărare nu este prevăzut altfel.
    (3) Dacă preţul nu este indicat direct în contractul de vînzare-cumpărare, părţile pot conveni 
asupra modului de determinare a lui.
   Articolul 754. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil
    (1) Cheltuielile de predare a bunului mobil, în particular de măsurare, cîntărire şi ambalare, 
sînt puse în sarcina vînzătorului, iar cheltuielile de primire şi transportare a bunului din locul 
încheierii contractului de vînzare-cumpărare în alt loc sînt puse în sarcina cumpărătorului, dacă 
în contract nu este prevăzut altfel.
    (2) În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare a unui bun mobil trebuie autentificat şi 
înregistrat, cumpărătorul suportă costul autentificării notariale, al înscrierii în registrul public 
respectiv şi al transferului proprietăţii.
   Articolul 755. Cheltuielile de vînzare a unui bun imobil
    În cazul cumpărării unui teren sau unui alt bun imobil, cheltuielile de întocmire, autentificare 
notarială şi de înscriere a contractului de vînzare-cumpărare în registrul bunurilor imobile, 
precum şi cheltuielile de preluare a documentelor necesare, sînt puse în sarcina cumpărătorului.
  Articolul 756. Preţul 

    (1) Preţul bunului trebuie să fie exprimat în bani. 
    (2) Dacă în contractul de vînzare-cumpărare încheiat între comercianţi preţul bunului nu este 
determinat în mod expres sau implicit printr-o dispoziţie care permite să fie determinat, se va 
considera, în lipsa unor prevederi contrare, că părţile s-au referit tacit la preţul practicat în mod 
obişnuit în momentul încheierii contractului în ramura comercială respectivă pentru aceleaşi 
bunuri vîndute în împrejurări comparabile. În cazul în care nu există contracte similare, se va 
considera, în lipsa unor prevederi contrare, că părţile s-au referit în mod tacit la un preţ practicat 
la data predării bunurilor. 
    (3) Dacă preţul bunului se determină în funcţie de greutatea lui, greutatea netă este aceea care, 
în caz de îndoială, determină preţul.
  Articolul 757. Termenul predării bunului

    (1) Vînzătorul trebuie să predea bunul:
    a) la data stabilită în contract sau la data care poate fi dedusă din contract;
    b) în orice moment în cursul perioadei stabilite în contract sau determinate prin referire la 
contract, cu excepţia cazului în care din împrejurări rezultă că alegerea datei revine 
cumpărătorului;
    c) într-un termen rezonabil calculat de la data încheierii contractului, în celelalte cazuri.
    (2) Contractul de vînzare-cumpărare se consideră încheiat cu clauze de executare strict la data 
stabilită dacă din contract rezultă clar că, la încălcarea acestui termen, cumpărătorul pierde 
interesul faţă de executarea contractului.
    (3) Vînzătorul poate executa contractul cu clauze de executare strict la data stabilită, înainte de 
acest termen sau după el numai cu consimţămîntul cumpărătorului.
   Articolul 758. Obligaţiile vînzătorului de expediere a bunului
    (1) Dacă, în conformitate cu contractul, vînzătorul predă bunul către un cărăuş şi dacă bunul 
nu este clar individualizat, potrivit contractului, prin aplicarea unui semn distinctiv pe el, prin 
documentele de transport sau prin orice alt mijloc, vînzătorul trebuie să transmită cumpărătorului 



un aviz de expediţie care specifică bunul. 
    (2) Dacă este obligat să ia măsuri pentru transportul bunurilor, vînzătorul trebuie să încheie 
contracte necesare pentru ca transportul să fie efectuat pînă la locul prevăzut, cu vehicule 
adecvate circumstanţelor şi în condiţiile obişnuite pentru un astfel de transport.
    (3) Dacă nu este obligat să asigure bunul pe timpul transportării, vînzătorul urmează să 
transmită, la cererea cumpărătorului, toată informaţia de care dispune, necesară pentru încheierea 
contractului de asigurare.
    Articolul 759. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului
    (1) Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului este transferat cumpărătorului în momentul 
în care vînzătorul şi-a executat obligaţiile contractuale privind punerea bunului la dispoziţia 
cumpărătorului dacă contractul nu prevede altfel.
    (2) Cînd contractul de vînzare-cumpărare implică transportul bunului, iar vînzătorul nu este 
obligat să-l predea într-un loc determinat, riscul se transferă cumpărătorului de la remiterea 
bunului către primul cărăuş. Dacă vînzătorul este obligat să predea cărăuşului bunul într-un loc 
determinat, riscul se transferă cumpărătorului numai după remiterea în acel loc a bunului către 
cărăuş. Dacă cumpărătorul a dat vînzătorului instrucţiuni asupra modului de transportare, iar 
vînzătorul s-a abătut de la ele fără motiv întemeiat, atunci el este obligat să repare prejudiciul 
cauzat astfel. 
    (3) În cazul vînzării bunului pe parcurs, riscurile sînt transferate cumpărătorului în momentul 
încheierii contractului dacă acesta nu prevede altfel.
    (4) În cazul în care contractul este încheiat după predarea bunurilor, riscurile cunoscute 
vînzătorului sau a căror existenţă nu putea să nu o cunoască la încheierea contractului rămîn ale 
vînzătorului.
    (5) În cazul vînzării bunurilor determinate generic, riscul nu trece la cumpărător anterior 
individualizării bunului.
    Articolul 760. Momentul executării obligaţiei de predare a 
                            bunului
    (1) Obligaţia de predare a bunului se consideră executată în momentul:
    a) predării bunului către cumpărător sau către persoana indicată de el;
    b) punerii bunului la dispoziţia cumpărătorului sau a persoanei indicate de el dacă bunul 
urmează să fie predat la locul aflării lui. Bunul se consideră pus la dispoziţia cumpărătorului dacă 
este individualizat prin marcare sau în alt mod şi dacă este pregătit de predare în termenul 
stabilit, iar cumpărătorul este informat despre aceasta potrivit clauzei contractuale. 
    (2) Dacă din contract nu rezultă obligaţia vînzătorului de a asigura transportarea bunului sau 
predarea lui la locul aflării cumpărătorului, obligaţia vînzătorului de a preda bunul se consideră 
executată de la data predării bunului către cărăuş sau oficiul poştal pentru a fi transportat la 
cumpărător dacă contractul nu prevede altfel.

 Articolul 761. Recepţionarea bunului
    (1) Cumpărătorul este obligat să efectueze acţiuni care, în conformitate cu uzanţele, sînt 
necesare din partea lui pentru garantarea predării şi primirii bunului dacă legea sau contractul nu 
prevede altfel.
    (2) În cazurile cînd cumpărătorul, încălcînd prevederile legii sau ale contractului, nu 
recepţionează sau refuză să recepţioneze bunul, vînzătorul este în drept să refuze executarea 
contractului.
   Articolul 762. Vinderea bunului către mai multe persoane
    Dacă vînzătorul a vîndut unul şi acelaşi bun mobil mai multor persoane, prioritate are 
cumpărătorul în a cărui posesiune a fost dat bunul, iar dacă bunul nu a fost dat nici unuia din ei, 
prioritate are cumpărătorul cu care primul s-a încheiat contractul.
  Articolul 763. Viciile materiale ale bunului

    (1) Vînzătorul este obligat să predea bunul fără vicii materiale. 
    (2) Este fără vicii materiale bunul care, la transferarea riscurilor, are caracteristicile convenite. 
În cazul în care nu s-a convenit asupra caracteristicilor, bunul nu are vicii dacă:
    a) corespunde destinaţiei stabilite în contract;
    b) corespunde utilizării obişnuite şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la bunuri 



de acelaşi fel şi pe care cumpărătorul le poate aştepta ţinînd cont de felul bunului. La aceste 
caracteristici se includ şi cele pe care cumpărătorul le poate aştepta conform specificaţiilor 
publice ale vînzătorului, producătorului sau ale reprezentanţilor acestora, îndeosebi prin reclamă, 
cu excepţia cazului în care specificaţiile nu pot influenţa decizia de cumpărare.
    (3) Există vicii materiale şi atunci cînd asamblarea convenită contractual a fost realizată 
defectuos de către vînzător sau de către ajutoarele lui, precum şi atunci cînd bunul trebuie 
asamblat de cumpărător şi acesta îl asamblează defectuos din cauza indicaţiilor de asamblare 
eronate.
    (4) Există viciu material şi în cazul în care vînzătorul predă numai o parte a bunului, un alt 
bun, bunul într-o cantitate mai mică decît cea convenită sau cînd este viciată numai o parte a 
bunului, cu excepţia cazurilor cînd viciul nu exercită o influenţă substanţială asupra utilizării 
bunului. 
  Articolul 764. Viciile de natură juridică

    Vînzătorul este obligat să predea bunul fără vicii de natură juridică (liber de drepturile unui 
terţ asupra lui), cu excepţia cazului cînd cumpărătorul a consimţit să încheie contractul cunoscînd 
drepturile terţului asupra bunului. Se consideră viciu de natură juridică şi situaţia în care în 
registrul bunurilor imobile este înscris un drept inexistent.
   Articolul 765. Obligaţia de verificare a calităţii bunului şi 

primirea bunului viciat 
    (1) Drepturile cumpărătorului în privinţa viciilor sînt excluse dacă, în momentul încheierii 
contractului, cunoştea aceste vicii.
    (2) Cumpărătorul poate beneficia numai atunci de drepturile care rezultă din viciul pe care nu 
l-a cunoscut în urma unei culpe grave cînd vînzătorul a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul 
sau a preluat o garanţie pentru existenţa unei caracteristici.
    (3) Cumpărătorul care este comerciant trebuie să verifice sau să pună pe cineva să verifice 
bunul într-un termen atît de scurt cît permit împrejurările, iar în cazul constatării viciilor, să-l 
informeze neîntîrziat pe vînzător. 
    (4) Cumpărătorul pierde dreptul de a invoca viciul dacă nu l-a comunicat vînzătorului într-un 
termen rezonabil din momentul în care a constatat sau trebuia să constate viciul şi felul lui. 
Vînzătorul nu poate invoca dispoziţiile prezentului alineat dacă a trecut sub tăcere în mod 
dolosiv viciul.
    (5) Vînzătorul nu poate invoca o înţelegere prin care drepturile cumpărătorului sînt excluse 
sau limitate ca urmare a unui viciu dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul sau a preluat o 
garanţie pentru existenţa unei caracteristici.
    (6) Dacă, prin lege sau contract, este obligat să controleze calitatea bunului, vînzătorul trebuie 
să prezinte cumpărătorului dovezi de efectuare a controlului calităţii bunului.
  Articolul 766. Obligaţia vînzătorului în cazul evicţiunii

    (1) Dacă un terţ, în temeiul dreptului său asupra unui bun apărut înainte de încheierea 
contractului de vînzare-cumpărare, intentează o acţiune de evicţiune împotriva cumpărătorului, 
acesta din urmă este obligat să atragă în calitate de copîrît pe vînzător şi poate opune terţului 
toate excepţiile care le-ar fi putut opune vînzătorul.
    (2) Neatragerea vînzătorului în calitate de copîrît îl eliberează pe acesta de răspundere faţă de 
cumpărător dacă va dovedi că atragerea sa ar fi prevenit evicţiunea cumpărătorului.
   Articolul 767. Răspunderea vînzătorului în cazul evicţiunii 

                            cumpărătorului
    În cazul evicţiunii cumpărătorului în baza drepturilor unui terţ asupra bunului care s-au 
constituit înainte de încheierea contractului de vînzare-cumpărare, vînzătorul repară prejudiciul 
cauzat cumpărătorului. Aceste prevederi nu se aplică dacă cumpărătorul a consimţit cumpărarea 
bunului grevat cu drepturi ale terţului, conform art.764. 
  Articolul 768. Remedierea

    (1) În cazul în care bunul prezintă vicii, cumpărătorul poate cere remedierea, solicitînd 
înlăturarea viciului sau livrarea unui bun fără viciu.
    (2) Vînzătorul suportă cheltuielile de remediere utile, îndeosebi cheltuielile de transport, de 
drum, de executare a lucrărilor şi de procurare a materialelor.



    (3) Vînzătorul poate refuza remedierea viciilor dacă aceasta necesită cheltuieli neproporţional 
de mari.
    (4) În cazul în care în locul remedierii viciilor livrează un bun fără viciu, vînzătorul poate cere 
cumpărătorului restituirea bunului cu vicii în conformitate cu regulile privind efectele 
rezoluţiunii contractului.
  Articolul 769. Dispoziţii speciale privind rezoluţiunea 

                            şi repararea prejudiciului 
    În afară de cazurile prevăzute la art.617, nu este necesară stabilirea unui termen cînd 
vînzătorul a respins remedierea viciilor sau cînd o modalitate de remediere nu a reuşit sau nu i se 
poate pretinde cumpărătorului. O remediere se consideră ca fiind nereuşită, după a doua 
încercare fără succes, dacă din felul bunului sau al viciului sau din comportamentul vînzătorului 
nu rezultă altfel. 
   Articolul 770. Efectele imposibilităţii de restituire a bunului 
    (1) Dacă nu poate restitui vînzătorului bunurile în starea în care le-a primit, cumpărătorul 
pierde dreptul de a declara rezoluţiunea contractului sau de a cere vînzătorului predarea unor 
bunuri de înlocuire, cu excepţia cazurilor în care imposibilitatea de restituire a bunurilor se 
datorează acţiunii sau inacţiunii vînzătorului ori inutilităţii bunurilor dacă alterarea lor este o 
consecinţă a nerespectării condiţiilor de predare (inclusiv de ambalare) ori dacă bunurile au fost 
utilizate pînă a se constata neconformitatea lor.
    (2) Pierderea de către cumpărător a dreptului de a declara rezoluţiunea contractului sau de a 
cere vînzătorului predarea bunurilor de înlocuire nu afectează dreptul lui la alte mijloace de 
protecţie juridică prevăzute de lege sau de contract.

 Articolul 771. Cererea de reducere a preţului
    În locul rezoluţiunii contractului sau remedierii viciului de către vînzător, cumpărătorul poate 
pretinde reducerea preţului într-un volum echivalent cheltuielilor de remediere a viciului. Se are 
în vedere preţul stabilit la momentul încheierii contractului.
   Articolul 772. Garanţia caracteristicilor bunului 
    (1) În cazul în care vînzătorul, producătorul sau un terţ garantează caracteristicile unui bun, 
cumpărătorul beneficiază, fără a aduce atingere drepturilor prevăzute de lege, de drepturile din 
garanţie în condiţiile indicate în declaraţia de garanţie şi în reclama respectivă faţă de cel care a 
acordat garanţia.
    (2) În măsura în care a fost preluată o garanţie, se prezumă că din garanţie se nasc drepturi în 
cazul unui viciu apărut în perioada de garanţie.
    (3) Termenul de garanţie începe să curgă din momentul predării bunului de către vînzător dacă 
contractul nu prevede altfel.
    (4) Garanţia este aplicabilă, pe durata garanţiei stabilite pentru bunurile principale, şi asupra 
accesoriilor dacă în contract nu este prevăzut altfel.
  Articolul 773. Termenul de valabilitate a bunului

    (1) Prin lege, standarde şi alte dispoziţii obligatorii pot fi stabilite termene de valabilitate a 
calităţii bunului, după a căror expirare bunul este considerat nesusceptibil de utilizare (termen de 
valabilitate).
    (2) Vînzătorul este obligat să transmită bunul în a cărui privinţă este stabilit un termen de 
valabilitate astfel încît cumpărătorul să îl poată utiliza la destinaţie pînă la expirarea acestui 
termen.

Articolul 774. Cantitatea bunurilor
    (1) Vînzătorul este obligat să transmită bunul în cantitatea stabilită în contractul de vînzare-
cumpărare.
    (2) Cumpărătorul este în drept să refuze recepţionarea bunului dacă vînzătorul predă o 
cantitate mai mică decît cea prevăzută în contract. În cazul în care va accepta primirea bunului în 
cantitate mai mică, cumpărătorul va plăti proporţional preţului contractual.
    (3) Dacă vînzătorul predă o cantitate mai mare decît cea prevăzută în contract, cumpărătorul 
este în drept să preia bunul într-o astfel de cantitate, fiind obligat să plătească proporţional 
preţului stabilit în contract sau să preia numai cantitatea prevăzută în contract, iar surplusul să-l 
restituie din contul vînzătorului.



    (4) În cazul în care nu este stabilită cantitatea bunului sau modul de determinare a acesteia, 
contractul este nul. 
    Articolul 775. Asortimentul bunurilor
    Vînzătorul este obligat să transmită bunul în asortimentul (corelaţia după modele, varietăţi, 
măsuri, culori sau alte particularităţi) stipulat în contract, iar în lipsa lui, în asortimentul ce 
corespunde necesităţilor cumpărătorului, dacă vînzătorul le cunoştea la data încheierii 
contractului, sau să refuze executarea contractului.

Articolul 776. Efectele nerespectării clauzei de asortiment
    (1) În cazul predării bunurilor într-un asortiment care nu corespunde contractului, 
cumpărătorul este în drept să nu le primească şi să nu plătească preţul, iar dacă acesta este plătit, 
să ceară restituirea sumei plătite.
    (2) Dacă o dată cu bunurile în asortimentul stipulat în contract sînt transmise şi alte bunuri, 
cumpărătorul poate refuza recepţionarea bunurilor nestipulate în contract sau poate recepţiona 
toate bunurile. În cazul în care primeşte bunuri nestipulate în contract, cumpărătorul achită costul 
lor la preţul convenit cu vînzătorul.
   Articolul 777. Completivitatea asortimentului de bunuri
    (1) Vînzătorul este obligat să transmită cumpărătorului bunurile conform contractului de 
vînzare-cumpărare în completivitatea asortimentului.
    (2) Dacă completivitatea asortimentului de bunuri nu este stabilită, vînzătorul este obligat să 
transmită cumpărătorului bunuri în completivitatea determinată de uzanţele circuitului de afaceri 
sau de alte cerinţe înaintate tradiţional.
  Articolul 778. Garnitura de bunuri

    (1) Dacă vînzătorul este obligat să transmită cumpărătorului o garnitură de bunuri completă, 
obligaţia se consideră executată la data predării tuturor obiectelor din garnitură.
    (2) În cazul în care în contract nu se stipulează transmiterea unei anumite garnituri de bunuri, 
iar din esenţa contractului nu rezultă altfel, vînzătorul este obligat să predea concomitent toate 
obiectele incluse în garnitură.
    (3) În cazul livrării necomplete a bunurilor, cumpărătorul este în drept să ceară completarea 
bunurilor în termen rezonabil sau reducerea preţului de cumpărare.
    (4) Dacă vînzătorul nu a executat în termen rezonabil revendicările indicate la alin.(3), 
cumpărătorul poate solicita schimbarea bunurilor necomplete cu bunuri complete sau poate să nu 
execute contractul şi să ceară restituirea sumelor plătite pentru bun.
    Articolul 779. Ambalajul
    (1) Dacă din contract şi din esenţa obligaţiei nu rezultă altfel, vînzătorul este obligat să predea 
cumpărătorului bunurile ambalate, cu excepţia bunurilor care, după caracterul lor, nu necesită 
ambalare. Dacă contractul nu stabileşte cerinţe faţă de ambalaj, bunul trebuie ambalat în mod 
obişnuit pentru acest tip de bunuri, iar în cazul lipsei de uzanţe, într-un ambalaj care să asigure 
integritatea bunurilor în condiţii de păstrare şi transportare obişnuite pentru acest tip de bunuri.
    (2) În cazul cînd bunul care trebuie ambalat este predat cumpărătorului fără ambalaj ori în 
ambalaj defectuos, cumpărătorul este în drept să ceară vînzătorului ambalarea bunului dacă din 
esenţa obligaţiei sau din caracterul bunurilor nu rezultă altfel.
    (3) În loc de cerinţele faţă de vînzător prevăzute la alin.(2), cumpărătorul poate să-i înainteze 
alte pretenţii care rezultă din predarea unui bun cu vicii.
    Articolul 780. Obligaţia de conservare a bunului vîndut
    (1) Cînd cumpărătorul întîrzie să preia bunul predat sau nu plăteşte preţul, în cazul în care 
plata preţului şi predarea trebuie să se facă simultan, vînzătorul, dacă are bunul în posesiune sau 
sub control, trebuie să ia măsuri rezonabile, în funcţie de împrejurări, pentru a le conserva. El 
este îndreptăţit să le reţină pînă ce va obţine de la cumpărător plata cheltuielilor sale rezonabile.
    (2) În cazul în care a primit bunul, însă, în mod îndreptăţit, doreşte să-l restituie, cumpărătorul 
este obligat să ia măsurile corespunzătoare pentru conservarea lui. El poate reţine bunul pînă în 
momentul în care vînzătorul îi plăteşte cheltuielile rezonabile.
    (3) Partea care este obligată să ia măsuri pentru conservarea bunului îl poate depozita, pe 
cheltuiala celeilalte părţi, în depozitul unui terţ dacă nu vor rezulta costuri disproporţionate.
    (4) Partea obligată să ia măsuri de conservare a bunului are drept de retenţie asupra lui pînă 



cînd i se va plăti o recompensă pentru păstrare.
  Articolul 781. Dreptul de înstrăinare a bunului

    (1) Partea obligată să conserveze bunul este în drept să-l vîndă la un preţ convenabil, în cazul 
în care cealaltă parte tergiversează exagerat preluarea lui sau plata cheltuielilor de conservare, 
dacă a înştiinţat cealaltă parte despre intenţia de a vinde. 
    (2) Dacă bunul este pasibil de pieire sau de alterare (deteriorare) rapidă şi dacă conservarea lui 
ar genera cheltuieli disproporţionate, partea obligată să-l conserveze îl poate vinde.
    (3) Partea care a vîndut bunul remite celeilalte părţi suma încasată avînd dreptul de a reţine 
cheltuielile rezonabile de conservare şi vînzare.
  Articolul 782. Dreptul cumpărătorului de a cere executarea 

                            în natură a obligaţiilor
    Cumpărătorul este în drept să ceară executarea în natură a obligaţiilor contractuale, dacă o 
astfel de cerinţă este îndreptăţită pentru părţi şi pentru protecţia drepturilor cumpărătorului, 
referitoare la bunuri unice, la bunuri individualizate pentru contractul în cauză sau la alte bunuri 
pe care cumpărătorul nu le poate achiziţiona de la alte persoane sau dacă aceste acţiuni de 
achiziţionare nu au efect.
  Articolul 783. Termenul de răspundere a vînzătorului pentru 

                             viciile bunului
    (1) Cumpărătorul are dreptul să înainteze vînzătorului, îndată ce a descoperit viciile bunului 
nedeclarate de acesta pînă la vînzare, pretenţii dar nu mai tîrziu de termenul stabilit în contract. 
    (2) Dacă în contract nu este stabilit un termen, pretenţiile pot fi înaintate în cel mult 6 luni din 
ziua predării bunului, iar în privinţa imobilelor, în cel mult un an.
    (3) Dacă este imposibilă stabilirea zilei de predare a bunului care urmează să fie înregistrat sau 
dacă bunul este predat cumpărătorului înainte de încheierea contractului, termenul de înaintare a 
pretenţiilor se calculează din ziua înregistrării bunului în modul stabilit.
   Articolul 784. Termenul de înaintare a pretenţiilor pentru 
                            viciile bunului cu termen de garanţie 
    (1) În cazul cînd pentru bunul vîndut este stabilit un termen de garanţie, pretenţiile pentru 
viciile depistate pot fi înaintate în acest termen.
    (2) Dacă bunul cu termen de garanţie a fost dat în posesiunea cumpărătorului pînă la 
încheierea contractului şi nu se poate determina data predării, termenul de înaintare a pretenţiilor 
se calculează de la data încheierii contractului, iar dacă bunul a fost transportat, de la data 
expedierii lui la adresa cumpărătorului. 
    (3) În cazul în care pentru accesorii sînt stabilite prin contract termene de garanţie mai scurte 
decît pentru bunul principal, cumpărătorul este în drept să înainteze pretenţii referitoare la viciile 
accesoriilor în perioada de garanţie a bunului principal.
    (4) Dacă pentru accesorii în contract sînt stabilite termene de garanţie mai mari decît pentru 
bunul principal, cumpărătorul este în drept să înainteze pretenţii ce ţin de viciile accesoriilor în 
perioada lor de garanţie.
   Articolul 785. Termenul de prescripţie pentru acţiunile 
                            privind viciile bunului
    Poate fi intentată acţiune privind viciile bunului în termen de un an din data înaintării 
pretenţiilor, iar dacă nu au fost înaintate pretenţii sau nu poate fi stabilită data înaintării lor, în 
termen de un an din data expirării termenelor stabilite la art.783 şi 784.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
RĂSCUMPĂRAREA

  Articolul 786. Dispoziţii generale cu privire la răscumpărare
    Dacă în contractul de vînzare-cumpărare vînzătorul şi-a rezervat dreptul de răscumpărare, 
aceasta se face prin declaraţia vînzătorului faţă de cumpărător că va exercita dreptul de 
răscumpărare. Declaraţia nu necesită forma stabilită pentru contractul de vînzare-cumpărare.

  Articolul 787. Soarta accesoriilor
    Revînzătorul este obligat să predea celui care exercită dreptul de răscumpărare bunul împreună 
cu accesoriile lui.
    Articolul 788. Preţul de răscumpărare



    Răscumpărarea se efectuează la preţul de vînzare. Revînzătorul este în drept să ceară 
compensarea cheltuielilor aferente bunului cumpărat pînă la răscumpărare, în cuantum egal cu 
creşterea valorii bunului datorită acestor cheltuieli. Dacă bunul pe care trebuie să îl restituie a 
fost dotat cu un accesoriu, cumpărătorul îl poate reţine dacă nu dăunează bunului.
   Articolul 789. Repararea prejudiciului cauzat pînă la 
                            răscumpărare
    (1) Dacă, înaintea exercitării dreptului de răscumpărare, obiectul cumpărat a suferit o 
înrăutăţire, a pierit sau nu poate fi restituit din alt motiv, persoana care deţine obiectul răspunde 
pentru prejudiciu.
    (2) Dacă obiectul nu s-a depreciat din vina celui de la care se răscumpără sau dacă a suferit o 
modificare neînsemnată, răscumpărătorul nu poate cere reducerea preţului de cumpărare.
   Articolul 790. Efectele dispunerii de bun pînă la răscumpărare
    Dacă, pînă la exercitarea dreptului de răscumpărare, a dispus de obiectul contractului, 
cumpărătorul este obligat să înlăture drepturile terţilor asupra bunului. Se consideră că 
revînzătorul a dispus de bun şi în cazul în care bunul a fost înstrăinat în cadrul procedurii de 
executare silită sau a fost înstrăinat de către administratorul procesului de insolvabilitate. 
   Articolul 791. Termenul de răscumpărare
    Răscumpărarea poate fi exercitată doar în termenul stipulat în contract, care nu poate fi mai 
mare de 10 ani pentru terenuri şi de 5 ani pentru alte bunuri. Aceste termene nu pot fi prelungite.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
OPŢIUNEA

 Articolul 792. Opţiunea
    Părţile pot conveni asupra dreptului unilateral al cumpărătorului de a achiziţiona un bun pînă 
la un anumit moment (opţiunea de cumpărare) sau asupra dreptului vînzătorului de a vinde în 
aceleaşi condiţii un bun cumpărătorului (opţiunea de vînzare). În privinţa contractelor de opţiune 
se aplică normele de vînzare-cumpărare dacă părţile nu convin altfel.

S e c ţ i u n e a a 4-a 
DREPTUL DE PREEMŢIUNE 

   Articolul 793. Cumpărarea în baza dreptului de preemţiune
    (1) Titularul dreptului de preemţiune poate face uz de el în cazul în care persoana obligată 
încheie cu un terţ contract de vînzare-cumpărare.
    (2) În cazul în care de dreptul de preemţiune beneficiază cîteva persoane împreună, acest drept 
poate fi exercitat numai în comun dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (3) Dreptul de preemţiune nu este transmisibil şi nu trece prin succesiune dacă contractul 
dintre persoana obligată şi titularul dreptului de preemţiune nu prevede altfel.
    Articolul 794. Notificarea cu privire la intenţia de vînzare
    Persoana obligată urmează să informeze neîntîrziat titularul dreptului de preemţiune despre 
intenţia sa şi condiţiile vînzării. Informarea poate fi executată de terţul cu care vînzătorul 
intenţionează să încheie contractul de vînzare-cumpărare.

Articolul 795. Exercitarea dreptului de preemţiune
    (1) Dreptul de preemţiune se exercită pe calea informării persoanei obligate. 
    (2) După primirea informaţiei despre intenţia de vînzare, dreptul de preemţiune poate fi 
exercitat în termen de o lună în cazul terenurilor şi în termen de 10 zile în cazul altor bunuri dacă 
acordul dintre părţi nu prevede altfel. 
    (3) Prin declaraţie faţă de persoana obligată, între ea şi persoana împuternicită se încheie un 
contract de vînzare-cumpărare în condiţii stabilite de persoana obligată şi de terţ.
    (4) Persoana obligată poate cere ca dreptul de preemţiune să se extindă asupra tuturor 
bunurilor care nu pot fi separate fără a fi dezavantajate.
    (5) Dacă terţului i s-a amînat achitarea preţului de cumpărare, cel care are dreptul de 
preemţiune poate beneficia de amînare dacă oferă o garanţie pentru suma ce urmează a fi plătită.
    (6) În cazul în care obiectul exercitării dreptului de preemţiune este un teren, nu este necesară 
garanţie dacă pentru preţul de vînzare a fost convenită o ipotecă asupra terenului sau dacă la 
preţul de cumpărare se adaugă o datorie pentru care există o ipotecă ce grevează terenul.
   Articolul 796. Nulitatea acordului de neaplicare a dreptului 



                            de preemţiune
    Acordul dintre persoana obligată şi terţ este nul dacă prin el contractul de vînzare-cumpărare 
este condiţionat de neexercitarea dreptului de preemţiune sau dacă persoana obligată îşi rezervă 
dreptul de a rezolvi contractul la exercitarea dreptului de preemţiune.

 Articolul 797. Executarea obligaţiilor suplimentare
    (1) Dacă terţul şi-a asumat, conform contractului de vînzare-cumpărare, o obligaţie 
suplimentară pe care titularul dreptului de preemţiune nu poate să o execute, ultimul va fi obligat 
să plătească valoarea obligaţiei suplimentare.
    (2) Dacă evaluarea bănească a obligaţiei suplimentare este imposibilă, nu se admite 
exercitarea dreptului de preemţiune. Clauza obligaţiei suplimentare pierde valabilitatea dacă 
scopul ei constă în excluderea exercitării dreptului de preemţiune.

S e c ţ i u n e a a 5-a 
CUMPĂRAREA DE PROBĂ SAU LA VEDERE

   Articolul 798. Încheierea contractului de vînzare-cumpărare 
                           de probă sau la vedere 
    (1) În cazul cumpărării de probă sau la vedere, consimţirea asupra obiectului cumpărat este la 
libera alegere a cumpărătorului. În caz de dubii, cumpărarea se consideră încheiată sub condiţia 
suspensivă a consimţirii.
    (2) Vînzătorul este obligat să permită cumpărătorului să verifice obiectul.
    (3) Pînă la realizarea condiţiei prevăzute la alin.(1), cumpărătorul răspunde de păstrarea 
obiectului.
    Articolul 799. Termenul de consimţire
    (1) Consimţirea pentru un obiect cumpărat de probă sau la vedere poate fi declarată doar în 
termenul convenit, iar dacă acesta nu a fost stabilit, pînă la trecerea unui termen rezonabil stabilit 
de vînzător. 
    (2) În cazul în care obiectul a fost dat cumpărătorului de probă sau la vedere şi a expirat 
termenul stabilit sau, dacă nu a fost stabilit, termenul suficient pentru aprecierea calităţilor 
obiectului, tăcerea cumpărătorului se consideră consimţire.

S e c ţ i u n e a a 6-a 
VÎNZAREA DREPTURILOR LITIGIOASE

 Articolul 800. Dreptul litigios
    Un drept este litigios în cazul în care este incert, contestat sau contestabil de debitor sau în 
cazul în care a fost intentată o acţiune ori se poate prezuma că acţiunea va fi necesară.
   Articolul 801. Interdicţia de a dobîndi drepturi litigioase
    Judecătorii, avocaţii, notarii, procurorii şi executorii judecătoreşti nu pot dobîndi drepturi 
litigioase sub sancţiunea nulităţii absolute.
  Articolul 802. Dreptul debitorului de a se elibera

    (1) În cazul în care un drept litigios a fost vîndut, cel de la care se reclamă este eliberat dacă 
plăteşte cumpărătorului preţul vînzării, cheltuielile de vînzare şi dobînda pentru preţ şi pentru 
cheltuielile de vînzare calculată de la data cînd preţul şi cheltuielile au fost plătite.
    (2) Dreptul stipulat la alin.(1) nu poate fi exercitat în cazul în care vînzarea este făcută faţă de 
un creditor pentru a i se plăti ceea ce i se datorează, faţă de un coproprietar sau faţă de un 
moştenitor al bunului care este obiectul dreptului litigios şi nici în relaţiile dintre comercianţi. De 
asemenea, nu poate fi exercitat dreptul dacă există o hotărîre judecătorească prin care se 
confirmă dreptul litigios sau dacă acest drept a fost stabilit şi litigiul este pregătit pentru a fi 
judecat.

S e c ţ i u n e a a 7-a 
VÎNZAREA-CUMPĂRAREA 

DE BUNURI PENTRU CONSUM
   Articolul 803. Inversarea sarcinii probaţiunii
    Dacă un consumator cumpără de la un întreprinzător un bun mobil (cumpărarea de bunuri 
pentru consum) şi, în termen de 6 luni de la transferul riscului, constată un viciu al bunului, se 
prezumă că bunul a fost viciat în momentul transferării riscului, cu excepţia cazului în care 
prezumţia nu este compatibilă cu felul bunului sau al viciului.



    Articolul 804. Prevederi speciale pentru garanţii
    (1) În cazul vînzării-cumpărării de bunuri pentru consum, garanţia în sensul art.772 trebuie să 
fie formulată clar şi exact. Garanţia trebuie să conţină:
    a) trimiterea la drepturile legale ale consumatorului şi la faptul că prin garanţie acestea nu vor 
fi limitate;
    b) toate menţiunile necesare pentru a se putea beneficia de garanţie, îndeosebi durata şi 
aplicabilitatea în spaţiu a protecţiei prin garanţie, numele sau denumirea şi adresa celui care 
acordă garanţie.
    (2) Consumatorul poate cere ca să-i fie pusă la dispoziţie declaraţia de garanţie pe un suport de 
date trainic.
    (3) Efectul obligaţiei de garanţie nu este lezat dacă nu este îndeplinită una dintre cerinţele 
menţionate la alin.(1) şi (2).
    Articolul 805. Oferta publică a bunurilor
    Expunerea bunului cu etichete în vitrină, punerea la dispoziţie a meniului, publicitatea 
bunului, descrierea lui în cataloage şi alte propuneri adresate unui cerc nedeterminat de persoane 
se consideră ofertă publică pentru încheierea unui contract de vînzare-cumpărare de bunuri 
pentru consum, indiferent dacă se indică preţul bunului şi alte clauze esenţiale pentru încheierea 
contractului.
  Articolul 806. Vînzarea bunului cu utilizarea aparatelor 

                            automate
    (1) Dacă la vînzarea bunului se utilizează aparat automat, proprietarul acestuia trebuie să 
informeze cumpărătorul, afişînd pe aparat (sau în alt loc), denumirea vînzătorului, date pentru 
relaţii cu el, denumirea şi preţul bunului, instrucţiunea despre acţiunile pe care cumpărătorul 
urmează să le efectueze pentru plata şi recepţionarea bunului.
    (2) Contractul de vînzare-cumpărare cu utilizarea aparatului automat se consideră încheiat în 
momentul efectuării acţiunilor necesare pentru recepţionarea bunului.
    (3) În cazul în care aparatul automat este utilizat pentru schimbarea monedelor metalice şi 
bancnotelor, valutei străine, procurarea tichetelor, sînt aplicabile normele cu privire la vînzarea-
cumpărarea de bunuri pentru consum dacă din lege sau din esenţa obligaţiei nu rezultă altfel. 

[Art.806 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 807. Preţul bunului pentru consum
    Preţul, alte clauze esenţiale ale contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor pentru consum 
se stabilesc în mod egal pentru toţi cumpărătorii.
   Articolul 808. Preschimbarea bunului cumpărat 
                            pentru consum
    (1) Cumpărătorul are dreptul ca, în decursul a 14 zile din momentul recepţionării bunului 
nealimentar, dacă vînzătorul nu a stabilit un termen mai mare, să preschimbe bunul la locul 
cumpărării lui sau în alt loc, stabilit de vînzător, cu un bun similar de o altă mărime, formă, 
gabarit, model, culoare sau completare etc., cu efectuarea, în cazul diferenţei de preţ, a 
recalculării.
    (2) Dacă lipseşte bunul necesar pentru preschimbare, cumpărătorul are dreptul să restituie 
bunul cumpărat, iar vînzătorul este obligat să-i restituie suma plătită.
    (3) Cererea cumpărătorului de a preschimba bunul sau de a-l restitui urmează să fie executată 
dacă bunul nu este utilizat, nu şi-a pierdut calităţile de consum şi dacă există probe că a fost 
cumpărat de la vînzătorul respectiv.
    (4) Bunurile care nu pot fi preschimbate sau restituite în temeiul prezentului articol se stabilesc 
prin lege sau prin alte acte normative.

S e c ţ i u n e a a 8-a 
VÎNZAREA LA LICITAŢIE

 Articolul 809. Modalitatea vînzării la licitaţie
    (1) Vînzarea la licitaţie poate fi benevolă şi silită.
    (2) Vînzarea silită este supusă regulilor stipulate de prezenta secţiune, în măsura în care nu 
există reglementări speciale.

 Articolul 810. Stabilirea preţului sau altor condiţii



    Vînzătorul poate stabili preţul sau alte condiţii de vînzare. Această stipulaţie nu este opozabilă 
adjudecatarului dacă nu a fost comunicată persoanelor prezente pînă la primirea ofertelor.

 Articolul 811. Dreptul de a nu denunţa identitatea
    Vînzătorul are dreptul să nu-şi denunţe identitatea la licitaţie, dar, dacă identitatea lui nu a fost 
comunicată adjudecatarului, adjudecătorul răspunde personal pentru toate obligaţiile 
vînzătorului.
  Articolul 812. Interdicţia privind retragerea ofertei

    Ofertantul nu are dreptul să-şi retragă oferta.
  Articolul 813. Momentul vînzării 

    Vînzarea la licitaţie este încheiată prin adjudecarea bunului de către adjudecător ultimului 
ofertant. Înscrierea în registrul adjudecătorului a numelui sau a denumirii adjudecatarului şi a 
ofertei acestuia face proba vînzării, dar, dacă lipseşte o asemenea înscriere, este admisă proba cu 
martori.
  Articolul 814. Întocmirea contractului de vînzare a imobilului

    Vînzătorul şi adjudecatarul unui imobil trebuie să întocmească contractul de vînzare-
cumpărare a imobilului în termen de 10 zile de la cererea celeilalte părţi.
  Articolul 815. Consecinţele neachitării preţului de către

                            adjudecatar
    (1) În cazul în care adjudecatarul nu achită preţul în condiţiile contractului, adjudecătorul are 
dreptul, pe lîngă remediile de care dispune vînzătorul, să revîndă bunul la licitaţia următoare în 
conformitate cu uzanţele şi numai după notificarea corespunzătoare a adjudecatarului.
    (2) Adjudecatarul nu are dreptul să participe din nou la licitaţie şi este obligat să plătească 
diferenţa dintre preţul cu care bunul i-a fost vîndut şi preţul cu care a fost revîndut, dacă acesta 
este mai mic, dar nu are dreptul să pretindă excedentul. El răspunde, de asemenea, în cazul 
vînzării silite, faţă de vînzător, de persoana în a cărei favoare a fost sechestrat bunul şi faţă de 
creditorul care obţinuse o hotărîre judecătorească pentru dobînzile, costurile şi prejudiciile 
cauzate prin neexecutare.
  Articolul 816. Dreptul adjudecatarului la despăgubiri

    (1) Adjudecatarul al cărui drept de proprietate asupra unui bun dobîndit la licitaţie este lezat 
printr-un sechestru exercitat de un creditor al vînzătorului poate cere de la vînzător preţul plătit, 
dobînzile aferente şi costurile. El poate, de asemenea, obţine preţul, dobînzile aferente şi 
costurile de la creditorul vînzătorului căruia i-a fost transmis bunul.
    (2) Adjudecatarul poate cere de la creditorul în a cărui favoare a fost instituit sechestrul 
repararea prejudiciului cauzat prin iregularităţile sechestrului sau ale vînzării.

S e c ţ i u n e a a 9-a 
VÎNZAREA-CUMPĂRAREA ÎNTREPRINDERII 

CA UN COMPLEX PATRIMONIAL
Articolul 817. Contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii

    (1) În baza contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii, vînzătorul se obligă să dea în 
proprietate cumpărătorului întreprinderea în calitate de complex patrimonial unic, cu excepţia 
drepturilor şi obligaţiilor inalienabile. 
    (2) Dreptul la denumirea de firmă, la mărcile de producţie şi la alte mijloace de individualizare 
a întreprinderii şi a producţiei acesteia, a lucrărilor şi serviciilor, precum şi dreptul de folosinţă 
asupra acestor mijloace de individualizare care-i aparţin în baza licenţei se transmit 
cumpărătorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.

 Articolul 818. Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare 
                            a întreprinderii
    Contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic se 
încheie în formă autentică şi se înregistrează la organul înregistrării de stat. 

[Art.818 modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
Articolul 819. Evaluarea patrimoniului întreprinderii

    (1) Componenţa întreprinderii şi valoarea ei se determină în baza actului (procesului-verbal) 
de inventariere întocmit în conformitate cu regulile inventarierii.
    (2) Pînă la semnarea contractului, părţile trebuie să întocmească şi să examineze actul de 



inventariere, bilanţul contabil, concluzia auditorului independent asupra componenţei şi valorii 
întreprinderii, lista datoriilor vînzătorului incluse în componenţa întreprinderii cu indicarea 
creditorilor, caracterul datoriei, cuantumul şi termenele de executare a obligaţiilor.
    (3) Bunurile din componenţa întreprinderii, drepturile şi obligaţiile consemnate în 
documentele indicate la alin.(1) şi (2) urmează să fie transmise cumpărătorului dacă în contract 
sau la art.817 nu este prevăzut altfel.

Articolul 820. Drepturile creditorilor
    (1) Creditorii vînzătorului trebuie să fie informaţi, pînă la predarea întreprinderii către 
cumpărător, despre faptul că întreprinderea a fost vîndută de una din părţi.
    (2) Cumpărătorul răspunde solidar cu vînzătorul, în limita activelor care i-au fost transmise, 
pentru datoriile vînzătorului efectuate pînă la vînzarea întreprinderii. 
    (3) Răspunderea cumpărătorului prevăzută la alin.(2) nu poate fi exclusă sau limitată prin 
înţelegere cu vînzătorul.

Articolul 821. Predarea întreprinderii
    (1) Predarea întreprinderii către cumpărător se efectuează în baza actului de predare, în care se 
indică datele despre bunurile predate, faptul că sînt înştiinţaţi creditorii, viciile întreprinderii.
    (2) Cheltuielile de pregătire a întreprinderii pentru predare, inclusiv de întocmire a actului de 
predare, le suportă vînzătorul dacă în contract nu este prevăzut altfel.
    (3) Se consideră că întreprinderea este predată către cumpărător în momentul semnării actului 
de predare de către ambele părţi. Din acest moment, riscul pieirii sau deteriorării fortuite a 
întreprinderii trece la cumpărător.

Articolul 822. Trecerea dreptului de proprietate
    (1) Dacă în contract nu este prevăzut altfel, dreptul de proprietate asupra întreprinderii trece la 
cumpărător la data predării întreprinderii, urmînd să fie înregistrat imediat. 
    (2) În cazul vînzării întreprinderii sub rezerva proprietăţii, cumpărătorul are dreptul, pînă la 
dobîndirea dreptului de proprietate, să dispună de bunurile şi de drepturile nepatrimoniale incluse 
în componenţa întreprinderii predate în măsura în care este necesar scopului pentru care a fost 
cumpărată.

Capitolul II 
SCHIMBUL

    Articolul 823. Contractul de schimb
    (1) Părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate 
asupra unui bun.
    (2) Fiecare parte a contractului de schimb este considerată vînzător al bunului pe care îl 
înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb.
    Articolul 824. Regulile aplicabile schimbului
    Asupra contractului de schimb se aplică în modul corespunzător regulile contractului de 
vînzare-cumpărare.
    Articolul 825. Compensarea diferenţei de valoare
    (1) În cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi 
compensată printr-o sumă de bani, numită sultă, dacă aceasta este prevăzută de contract.
    (2) Sulta nu poate depăşi valoarea bunului.
    Articolul 826. Dreptul de a refuza predarea bunului
    Partea care poate demonstra că cealaltă parte nu este proprietar al bunului are dreptul, chiar şi 
după ce a primit bunul, să refuze executarea prestaţiei la care s-a obligat. În acest caz, partea 
poate fi obligată să restituie doar ceea ce a primit în baza contractului.

Capitolul III 
DONAŢIA

    Articolul 827. Contractul de donaţie
    (1) Prin contract de donaţie, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului 
său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).
    (2) Contractul de donaţie prin care donatorul se obligă să transmită în viitor întreg patrimoniul 
actual sau o fracţiune din el fără a specifica bunurile care urmează să fie predate este nul.
    (3) Contractul de donaţie care stipulează obligaţia donatarului de a achita datorii sau sarcini 



care nu există la momentul încheierii contractului este nul dacă natura şi întinderea datoriilor sau 
sarcinilor nu sînt stipulate în contract.
    (4) Contractul care prevede predarea bunului după decesul donatorului este nul. 
    Articolul 828. Încheierea contractului de donaţie
    (1) Contractul de donaţie se consideră încheiat în momentul transmiterii bunului.
    (2) În cazul în care un bun mobil este transmis fără acordul celeilalte părţi, transmiţătorul 
poate stabili acesteia un termen rezonabil în interiorul căruia trebuie să declare că acceptă sau că 
refuză să accepte donaţia. La expirarea termenului, contractul se consideră încheiat dacă cealaltă 
parte nu a refuzat să accepte donaţia. În caz de refuz, transmiţătorul are dreptul să ceară 
restituirea bunului în conformitate cu regulile privind îmbogăţirea fără justă cauză.

Articolul 829. Forma contractului de donaţie
    Dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare (înstrăinare) este prevăzută o 
anumită formă a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru donaţie.

Articolul 830. Promisiunea de donaţie
    (1) Pentru a produce efecte, contractul care conţine promisiunea de a transmite în viitor un bun 
trebuie încheiat în formă autentică. Nerespectarea formei nu afectează valabilitatea donaţiei dacă 
promisiunea este îndeplinită, cu excepţia contractelor care au ca obiect bunuri pentru a căror 
înstrăinare se cere formă autentică.
    (2) Donatorul este îndreptăţit să refuze îndeplinirea promisiunii de a transmite un bun dacă îi 
este imposibil, ţinînd cont de celelalte obligaţii ale sale, să îndeplinească promisiunea fără ca prin 
aceasta să-şi pericliteze propria întreţinere corespunzătoare sau executarea obligaţiilor sale legale 
de întreţinere a unor alte persoane. Donatarul nu poate cere despăgubiri. 
    Articolul 831. Contractul de donaţie sub formă de plăţi 
                            periodice
    În cazul în care contractul de donaţie stipulează obligaţia privind susţinerea materială sub 
formă de plăţi periodice, această obligaţie încetează o dată cu decesul donatorului dacă în 
contract nu este prevăzut altfel.
    Articolul 832. Inadmisibilitatea donaţiei
    Este interzisă donaţia, cu excepţia donaţiei neînsemnate, pentru realizarea unor obligaţii 
morale:
    a) în numele persoanelor incapabile;
    b) proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din instituţii medicale, educative, de 
asistenţă socială şi din alte instituţii similare din partea persoanei care se află în ele sau din partea 
soţului sau rudelor acesteia de pînă la gradul patru inclusiv. Această regulă nu se aplică în 
relaţiile dintre rudele de pînă la gradul patru inclusiv;
    c) în relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ.
    d) de către persoanele juridice cu scop lucrativ, în cazul în care obiect al donaţiei sînt valorile 
mobiliare.

[Art.832 lit.d) introdusă prin LP250-XVI din 22.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102]
    Articolul 833. Donaţia în cazul maladiilor prezumate a fi 
                           letale
    Contractul de donaţie încheiat în timpul unei maladii prezumate a fi letale pentru donator, 
urmată de însănătoşirea acestuia, poate fi declarat nul la cererea donatorului.
    Articolul 834. Donaţia condiţionată
    (1) Părţile pot conveni ca efectele donaţiei să fie condiţionate de îndeplinirea unei sarcini sau 
de realizarea unui scop. Scopul poate fi şi de utilitate publică. Va constitui donaţie numai partea 
excedentară cheltuielilor de executare a sarcinii sau de atingere a scopului.
    (2) Îndeplinirea sarcinii poate fi cerută, în afară de donator, de oricare persoană în al cărei 
interes este stipulată sarcina.
    (3) Dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina, donatorul poate revoca donaţia.
    Articolul 835. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine
    (1) Donaţia poate fi revocată dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului sau a unei rude 
apropiate a acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită faţă de donator sau faţă de o rudă 
apropiată a acestuia, situaţii care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără motive 



întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată.
    (2) Dacă donaţia este revocată, se poate cere restituirea bunului donat.
    (3) Revocarea donaţiei poate fi făcută doar în decursul unui an din momentul în care cel 
îndreptăţit să revoce a luat cunoştinţă de motivul de revocare.
    (4) Acţiunea de revocare a donaţiei nu poate fi înaintată contra moştenitorilor donatarului, nici 
de moştenitorii donatorului împotriva donatarului, cu excepţia cazului cînd donatorul a decedat 
pînă la expirarea termenului stipulat la alin.(3). 
    Articolul 836. Rezoluţiunea contractului de donaţie în cazul 
                           stării de nevoie 
    (1) Dacă donatorul, după executarea donaţiei, nu mai este în stare să-şi asigure o întreţinere 
corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi, poate cere de 
la donatar restituirea bunurilor donate pe care acesta le mai posedă.
    (2) Cererea de restituire este inadmisibilă cînd donatorul şi-a provocat intenţionat sau prin 
culpă gravă starea de nevoie.
    Articolul 837. Lipsa obligaţiei de a plăti dobîndă
    Donatorul care este în întîrziere nu este obligat să plătească dobîndă.
    Articolul 838. Răspunderea donatorului pentru viciul bunului 
                           donat
    Dacă trece sub tăcere cu viclenie un viciu al bunului donat, donatorul este obligat să 
despăgubească pe donatar de prejudiciul cauzat astfel.

Capitolul IV
ÎNSTRĂINAREA BUNULUI CU CONDIŢIA 

ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ
    Articolul 839. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia
                           întreţinerii pe viaţă
    (1) În baza contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, o parte 
(beneficiarul întreţinerii) se obligă să dea celeilalte părţi (dobînditor) în proprietate un bun imobil 
sau mobil, iar dobînditorul se obligă să asigure beneficiarului întreţinere în natură – locuinţă, 
hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe timpul cît va trăi, precum şi înmormîntare.
    (2) În cazul pluralităţii de părţi, obligaţia de întreţinere este indivizibilă atît activ, cît şi pasiv.
    (3) Creanţa de întreţinere nu poate fi transmisă unei alte persoane şi nici urmărită de creditori.
    (4) Contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă se aplică în modul 
corespunzător normele cu privire la renta viageră dacă aceasta este stipulat în contract.

Articolul 840. Forma contractului de înstrăinare a bunului 
                           cu condiţia întreţinerii pe viaţă
    (1) Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă se încheie în scris. 
    (2) Dacă pentru înstrăinarea bunului se cere respectarea formei autentice, contractul se încheie 
în formă autentică. 

Articolul 841. Modificarea contractului de înstrăinare a 
                           bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
    (1) În cazul neexecutării de către dobînditor a obligaţiei de întreţinere, beneficiarul întreţinerii 
poate cere stabilirea obligaţiei de întreţinere prin efectuarea unor plăţi periodice în bani.
    (2) Stabilirea obligaţiei de întreţinere printr-o sumă de bani se poate face şi prin acordul 
părţilor.

Articolul 842. Garanţii pentru beneficiarul întreţinerii
    (1) În timpul vieţii beneficiarului întreţinerii, dobînditorul nu are dreptul să înstrăineze bunul. 
În cazul imobilelor, această interdicţie se înscrie în registrul bunurilor imobile.
    (2) Gajarea sau grevarea în alt mod a bunului se permite numai cu acordul beneficiarului 
întreţinerii.

Articolul 843. Riscul pieirii bunului
    Pieirea bunului nu-l degrevează pe dobînditor de obligaţiile pe care şi le-a asumat în bază de 
contract.

Articolul 844. Rezoluţiunea contractului de înstrăinare a bunului 
                           cu condiţia întreţinerii pe viaţă



    (1) Beneficiarul întreţinerii este în drept să ceară rezoluţiunea contractului în cazul 
nerespectării obligaţiilor contractuale de către dobînditor.
    (2) Dobînditorul poate cere rezoluţiunea contractului în cazul imposibilităţii executării 
obligaţiilor contractuale în virtutea unor circumstanţe independente de voinţa lui.

Articolul 845. Efectele rezoluţiunii contractului de înstrăinare 
                           a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
    (1) În cazul rezoluţiunii contractului de către beneficiarul întreţinerii, acesta are dreptul să 
ceară fie restituirea bunului, fie plata valorii lui.
    (2) Valoarea întreţinerii prestate de dobînditor nu trebuie restituită.

Articolul 846. Efectele decesului dobînditorului
    La decesul dobînditorului, drepturile şi obligaţiile lui trec la succesorii lui. 

Capitolul V 
RENTA

    Articolul 847. Renta
    (1) Renta se constituie printr-un contract în baza căruia o parte (debirentier) se obligă să 
plătească periodic, cu titlu gratuit sau oneros, o redevenţă celeilalte părţi (credirentier). 
    (2) Renta poate fi plătită în bani sau în natură.
    (3) Renta poate fi constituită în favoarea unui terţ. 

Articolul 848. Termenul rentei
    (1) Renta este viageră în cazul în care durata ei este limitată prin durata vieţii unei sau mai 
multor persoane.
    (2) Debirentierul trebuie, în caz de dubiu, să efectueze plata rentei pe durata vieţii 
credirentierului. 

Articolul 849. Forma contractului de rentă
    (1) Pentru valabilitatea unui contract prin care se promite o rentă este necesară formularea în 
scris a promisiunii şi autentificarea ei notarială. 
    (2) Dacă, în temeiul contractului de rentă, debirentierului i se dă un bun imobil, contractul 
urmează a fi înscris în registrul bunurilor imobile.

Articolul 850. Cuantumul rentei
    (1) Cuantumul rentei se stabileşte de către părţi.
    (2) În cazul decesului unuia dintre credirentieri, renta se plăteşte integral supravieţuitorilor 
dacă în contract nu este prevăzut altfel. 

Articolul 851. Plata rentei
    (1) Periodicitatea şi momentul de plată a rentei se stabilesc prin acordul părţilor, luîndu-se în 
considerare forma rentei.
    (2) Renta viageră se plăteşte în avans.
    (3) Renta în bani se plăteşte în avans pentru 3 luni dacă în contract nu este prevăzut altfel. 
Pentru alte forme de rentă, termenul de plată în avans se stabileşte în dependenţă de caracterul şi 
de scopul rentei.
    (4) Dacă la începutul perioadei pentru care se plăteşte renta credirentierul este în viaţă, lui 
trebuie să i se dea integral renta pentru această perioadă.
    Articolul 852. Interdicţia înstrăinării bunurilor primite de 
                           debirentier
    (1) În timpul vieţii credirentierului, debirentierul nu poate, fără acordul credirentierului, 
înstrăina, ipoteca sau greva în alt fel bunurile transmise de persoana care a constituit renta. Nu se 
admite executarea silită asupra acestor bunuri pentru alte obligaţii ale debirentierului, cu excepţia 
executării ipotecii constituite cu acordul credirentierului.

[Art.852 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (2) Dacă debirentierului a fost transmis un bun imobil, interdicţiile stipulate la alin.(1) se 
înscriu în registrul bunurilor imobile.
    Articolul 853. Schimbarea formei de plată a rentei
    În contractul de plată a rentei în natură, părţile pot conveni asupra înlocuirii acesteia cu o sumă 
de bani plătită periodic.
    Articolul 854. Păstrarea obligaţiei în cazul pieirii ori deteriorării 



                           fortuite a bunului
    Obligaţia debirentierului nu se stinge prin pieirea ori deteriorarea fortuită a bunului care i-a 
fost transmis în legătură cu constituirea rentei.
    Articolul 855. Contestarea contractului de rentă
    (1) Contractul de rentă poate fi contestat de terţul care are dreptul de a fi întreţinut de cel 
obligat la plata rentei dacă acesta, din cauza rentei, nu-şi poate îndeplini obligaţiile faţă de terţ. În 
cazul rezilierii contractului, bunul dat de cel care a constituit renta se întoarce la acesta.
    (2) Debirentierul nu poate pretinde credirentierului întoarcerea ratelor plătite.
    Articolul 856. Rezilierea contractului de rentă
    (1) Atît debirentierul, cît şi credirentierul are dreptul de a cere rezilierea contractului de rentă 
dacă, în urma neexecutării obligaţiilor sau din alte motive temeinice, continuarea acestor 
raporturi nu mai este posibilă.
    (2) În urma rezilierii contractului de rentă, bunul transmis în legătură cu constituirea rentei 
este restituit. Prestaţia efectuată de debirentier nu este restituită dacă în contract nu este prevăzut 
altfel.
    Articolul 857. Stipularea caracterului insesizabil al rentei
    Prin contractul de rentă se poate stipula caracterul insesizabil al rentei numai în cazul în care a 
fost constituită cu titlu gratuit.
    Articolul 858. Consecinţele decesului debirentierului
    (1) În caz de deces al debirentierului, obligaţia lui trece la succesorii care au moştenit bunul.
    (2) Dacă succesorul renunţă la bun, acesta este transmis credirentierului. Prin aceasta 
contractul încetează.

Capitolul VI 
COMODATUL

  Articolul 859. Contractul de comodat
    (1) Prin contract de comodat o parte (comodant) dă cu titlu gratuit un bun în folosinţă 
celeilalte părţi (comodatar), iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru 
care i-a fost dat.
    (2) Contractul de comodat poate prevedea compensarea de către comodatar a uzurii bunului.
   Articolul 860. Răspunderea comodantului
    (1) Comodantul poartă răspundere numai pentru intenţie sau culpă gravă.
    (2) În cazul în care comodantul nu execută obligaţia de a da bunul, comodatarul poate cere 
doar repararea prejudiciului.
    (3) Dacă a ascuns cu viclenie viciile bunului transmis în folosinţă gratuită, comodantul este 
obligat să repare comodatarului prejudiciul cauzat astfel.
    Articolul 861. Uzura bunului
    Comodatarul nu poartă răspundere pentru modificarea sau înrăutăţirea stării bunului dacă 
aceasta survine în urma folosirii lui în conformitate cu destinaţia stabilită în contract.
  Articolul 862. Obligaţiile comodatarului 

    (1) Comodatarul trebuie să păstreze şi să îngrijească bunul cu diligenţa unui bun proprietar şi 
să-l folosească numai în scopul stabilit în contract sau determinat prin natura bunului.
    (2) Comodatarul este ţinut să suporte cheltuielile necesare folosinţei bunului. Comodatarul 
poate cere compensarea cheltuielilor extraordinare, necesare şi urgente pe care a fost nevoit să le 
facă pentru conservarea bunului. 
    (3) Comodatarul nu poate da bunul în folosinţă unor terţi decît cu acordul comodantului. 
   Articolul 863. Răspunderea comodatarului 
    (1) Dacă comodatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile stipulate la art.860, comodantul poate cere 
imediat restituirea bunului şi reparaţia prejudiciului cauzat. 
    (2) În caz de neexecutare a obligaţiilor stipulate la art.860, comodatarul răspunde şi pentru 
cauza neimputabilă lui (cazul fortuit) dacă nu dovedeşte că prejudiciul ar fi survenit chiar dacă el 
şi-ar fi îndeplinit obligaţiile. Această regulă se aplică şi în cazul în care comodatarul nu restituie 
bunul în termen.
    (3) Dacă mai multe persoane au luat împreună cu împrumut acelaşi bun, ele poartă răspundere 
solidară faţă de comodant. 



 Articolul 864. Obligaţia de restituire a bunului
    (1) Comodatarul este obligat să restituie, la expirarea termenului contractului de comodat, 
bunul primit în folosinţă gratuită.
    (2) În cazul în care contractul de comodat nu are stabilit un termen, comodatarul este obligat 
să restituie bunul la sfîrşitul valorificării lui în scopul menţionat în contract. Comodantul poate 
cere restituirea bunului mai devreme dacă a trecut o perioadă suficientă pentru valorificarea lui.
    (3) Dacă termenul contractului de comodat nu poate fi stabilit în baza scopurilor de utilizare a 
bunului, comodantul este în drept să ceară restituirea bunului în orice moment.
  Articolul 865. Retenţia bunului

    Comodatarul nu are dreptul de retenţie a bunului pentru creanţele faţă de comodant, cu 
excepţia creanţelor privind cheltuielile extraordinare, necesare şi urgente făcute pentru 
conservarea bunului.
   Articolul 866. Dreptul de reziliere a contractului de comodat
    Comodantul poate rezilia contractul de comodat dacă:
    a) în virtutea unor circumstanţe neprevăzute, comodantul însuşi are nevoie de bun;
    b) comodatarul foloseşte bunul neconform destinaţiei stabilite în contract, dă bunul, fără 
acordul comodantului, în folosinţă unui terţ sau supune bunul unui pericol mare, ca urmare a 
nemanifestării prudenţei cuvenite;
    c) comodatarul a decedat;
    d) comodatarul persoană juridică şi-a încetat activitatea.

Capitolul VII 
ÎMPRUMUTUL

  Articolul 867. Contractul de împrumut
    (1) Prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate 
celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie 
banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului 
pentru care i-au fost date.
    (2) Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
  Articolul 868. Neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut

    În cazul în care împrumutătorul nu execută obligaţia de a da cu împrumut, împrumutatul poate 
cere doar repararea prejudiciului cauzat astfel.

 Articolul 869. Dobînda în baza contractului de împrumut
    (1) În baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobînzi, care trebuie să 
se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei.

[Art.869 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Înţelegerea asupra dobînzii prin care se încalcă dispoziţia alin.(1) este nulă.
    (3) Se plăteşte dobîndă la expirarea fiecărui an pentru perioada dintre momentul încheierii 
contractului şi cel al restituirii împrumutului dacă în contract nu este prevăzut altfel.
    (4) În cazul în care împrumutatul nu plăteşte dobînda în termen, împrumutătorul poate cere 
restituirea imediată a împrumutului şi a dobînzii aferente.

 Articolul 870. Revocarea promisiunii de împrumut
    Împrumutătorul are dreptul să renunţe la îndeplinirea obligaţiilor în cazul în care situaţia 
materială a împrumutatului se înrăutăţeşte substanţial, fapt ce ar periclita restituirea 
împrumutului, chiar dacă înrăutăţirea s-a produs înainte de încheierea contractului şi a devenit 
cunoscută împrumutătorului ulterior.
   Articolul 871. Restituirea împrumutului
    (1) Împrumutatul trebuie să restituie împrumutul în termenul şi în modul stabilit în contract. 
Dacă nu au fost stabilite dobînzi, el are dreptul să restituie împrumutul şi pînă la expirarea 
termenului.
    (2) Împrumutatul trebuie să restituie bunuri de calitatea şi în cantitatea bunurilor primite şi 
nimic mai mult, chiar dacă preţurile au crescut ori au scăzut.
    (3) În cazul în care a împrumutat o sumă de bani, împrumutatul are obligaţia de a restitui suma 
nominală primită fără a ţine cont de variaţiile valorii banilor.

[Art.871 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]



    (4) Dacă în contractul de împrumut nu este stabilit nici termenul de restituire, nici termenul de 
preaviz, împrumutul trebuie restituit în decursul a 30 de zile de la data la care împrumutatul a 
primit cererea de restituire. 

Articolul 872. Efectele nerestituirii împrumutului 
    (1) În cazul în care împrumutatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutătorul poate 
cere pentru întreaga sumă datorată o dobîndă în mărimea prevăzută la art.619 dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel. 
    (2) Dacă în contract este prevăzută restituirea împrumutului în rate şi împrumutatul nu 
restituie în modul stabilit nici cel puţin o rată, împrumutătorul poate cere restituirea imediată a 
întregului împrumut şi a dobînzii aferente.
    (3) În cazul în care nu poate restitui bunul, împrumutatul trebuie să plătească valoarea acestuia 
calculată în funcţie de locul şi timpul executării obligaţiei.
    Articolul 873. Efectele nerespectării obligaţiilor de garantare 
                            a executării
    În cazul în care împrumutatul nu-şi respectă obligaţiile privind garantarea restituirii bunului, 
împrumutătorul poate cere restituirea lui imediată şi a dobînzii aferente. 
   Articolul 874. Răspunderea împrumutătorului pentru viciile 
                            bunului 
    Împrumutătorul poartă răspundere pentru viciile bunului în conformitate cu regulile de 
răspundere a comodantului.

Capitolul VIII 
LOCAŢIUNEA

Articolul 875. Contractul de locaţiune
    Prin contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun 
determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta 
se obligă să plătească chirie.
  Articolul 876. Forma contractului de locaţiune

    (1) Contractul de locaţiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în scris.
    (2) Contractul de locaţiune a unui bun imobil pe un termen ce depăşeşte 3 ani trebuie înscris în 
registrul bunurilor imobile. Nerespectarea acestei reguli are ca efect inopozabilitatea contractului 
faţă de terţ.
   Articolul 877. Termenul maxim al contractului de locaţiune
    Contractul de locaţiune nu poate fi încheiat pe un termen mai mare de 99 de ani.

 Articolul 878. Caracteristicile bunului închiriat
    (1) Locatorul este obligat să predea locatarului bunul în starea corespunzătoare, conform 
destinaţiei convenite prin contract, şi să menţină bunul în această stare pe durata locaţiunii.
    (2) Bunul dat de locator trebuie să fie liber de orice viciu material sau juridic.
    (3) Bunul este considerat liber de orice viciu material cînd are caracteristicile convenite. Bunul 
este liber de vicii materiale în cazul în care poate fi folosit conform destinaţiei stabilite în 
contract, dacă nu s-a convenit asupra unor anumite caracteristici, sau conform destinaţiei 
obişnuite a unor asemenea bunuri dacă nu s-a convenit asupra folosinţei.
    (4) Bunul este considerat liber de orice viciu juridic dacă nici un terţ nu poate valorifica 
drepturi asupra acestui bun în perioada pentru care a fost încheiat contractul.
    (5) Înainte de a-şi valorifica drepturile, locatarul trebuie să-l informeze pe locator despre 
viciile bunului depistate.
   Articolul 879. Reducerea chiriei din cauza viciului bunului 

                            închiriat
    (1) Dacă bunul este afectat de un viciu, locatarul este eliberat de plata unei părţi din chirie 
proporţional diminuării folosinţei bunului. Dreptul de a plăti o chirie redusă încetează cînd viciul 
este remediat. Viciul nesemnificativ nu este luat în considerare. 
    (2) În cazul închirierii unei locuinţe, convenţiile prin care se derogă de la alin.(1) în 
defavoarea locatarului nu produc efecte.
    Articolul 880. Repararea prejudiciului cauzat de viciile bunului
                            închiriat



    (1) Dacă un viciu care diminuează folosinţa bunului există în momentul încheierii contractului 
sau apare ulterior dintr-o cauză pentru care este răspunzător locatorul sau dacă acesta este în 
întîrziere în privinţa obligaţiei sale de a remedia bunul, locatarul poate cere, pe lîngă pretenţiile 
sale la o chirie redusă, despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. 
    (2) În cazul întîrzierii locatorului, locatarul poate remedia el însuşi viciul, cerînd restituirea 
cheltuielilor utile.
  Articolul 881. Efectele cunoaşterii viciului de către locatar

    Dacă, la momentul încheierii contractului de locaţiune, ştia despre viciul bunului şi nu a 
formulat pretenţii în legătură cu acest fapt, locatarul nu va beneficia de drepturile prevăzute la 
art.879.
    Articolul 882. Nulitatea acordului privind exonerarea de 
                            răspundere sau diminuarea ei
    Acordul în al cărui temei locatorul este exonerat de răspundere pentru vicii sau răspunderea lui 
este diminuată nu produce efecte dacă locatorul trece cu viclenie viciul sub tăcere.
  Articolul 883. Răspunderea locatorului pentru fapta terţului

    (1) Locatorul este obligat să repare prejudiciul care rezultă din perturbarea de către un terţ a 
folosirii bunului numai în cazul în care terţul este un locatar sau dacă locatorul i-a permis 
folosinţa bunului sau accesul la el.
    (2) Dacă folosinţa bunului este diminuată, locatarul conservă dreptul la alte mijloace pe care le 
are contra locatorului.
   Articolul 884. Efectele întîrzierii sau ale refuzului predării 
                            bunului închiriat
    Dacă locatorul nu predă la timp bunul închiriat sau refuză să-l predea, locatarul este în drept să 
ceară executarea acestei obligaţii şi repararea prejudiciului sau rezilierea contractului şi repararea 
prejudiciului cauzat astfel.
  Articolul 885. Interdicţia schimbării formei sau destinaţiei 

                            bunului închiriat
    Nici locatorul, nici locatarul nu are dreptul să schimbe forma sau destinaţia bunului în timpul 
locaţiunii.
  Articolul 886. Modul de plată a chiriei

    (1) Plata chiriei poate fi efectuată integral la expirarea termenului stabilit în contractul de 
locaţiune. Dacă plata chiriei este stabilită pentru anumite perioade, ea trebuie efectuată la 
expirarea lor. 
    (2) Plata cheltuielilor suplimentare este obligatorie numai în cazul în care există un acord între 
părţi.
    (3) Dacă în folosirea bunului închiriat au apărut piedici din vina locatarului, acesta nu va fi 
exonerat de plata chiriei.
    Articolul 887. Temeiurile şi condiţiile de modificare a chiriei 
    (1) Cuantumul chiriei poate fi modificat prin acordul părţilor. Locatorul poate cere 
modificarea chiriei numai o dată în an şi numai în cazul în care condiţiile economice fac ca 
neajustarea să fie inechitabilă.
    (2) Locatarul are dreptul să ceară reducerea chiriei în cazul în care condiţiile, stipulate în 
contract, de folosire a bunului sau starea lui s-au înrăutăţit considerabil în virtutea unor 
circumstanţe independente de voinţa locatarului.
  Articolul 888. Obligaţiile locatarului

    Locatarul este obligat:
    a) să folosească bunul la destinaţie şi în conformitate cu prevederile contractului;
    b) să păstreze şi să asigure integritatea bunului;
    c) să acopere cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în stare normală a bunului;
    d) să efectueze reparaţia curentă a bunului.
    Articolul 889. Obligaţia locatarului în raport cu alţi locatari
    (1) Locatarul are obligaţia de a acţiona într-o manieră care să nu împiedice folosirea normală a 
bunului de către alţi locatari. Locatarul este ţinut faţă de locator şi de ceilalţi locatari să repare 
prejudiciul care poate rezulta din neexecutarea acestei obligaţii fie că a fost produs de el, fie de 



persoanele cărora le-a permis folosinţa bunului sau accesul la el. 
    (2) Locatorul poate rezilia contractul de locaţiune în cazul neexecutării obligaţiei prevăzute la 
alin.(1).
   Articolul 890. Dreptul locatarului în cazul deranjării folosinţei sale de către un alt locatar

    (1) Locatarul a cărui folosinţă este deranjată de către un alt locatar sau de persoanele cărora 
acesta le-a permis folosinţa bunului sau accesul la el poate obţine, în dependenţă de circumstanţe, 
o reducere a chiriei sau rezilierea contractului dacă înştiinţează locatorul comun despre 
încălcările ce îi afectează folosinţa şi dacă acestea persistă.
    (2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), locatarul poate cere locatorului comun repararea 
prejudiciului, cu excepţia cazului cînd ultimul demonstrează că a acţionat cu prudenţă şi 
diligenţă. 
    (3) Locatorul se poate întoarce împotriva locatarului vinovat de prejudiciu.
    Articolul 891. Dreptul locatorului de a verifica bunul închiriat 
                            şi de a efectua lucrări asupra lui
    Locatorul are dreptul să verifice bunul închiriat, să efectueze lucrări asupra lui şi, în cazul 
imobilului, să-l prezinte eventualilor cumpărători sau locatari, fiind obligat să-şi exercite aceste 
drepturi în mod rezonabil.

 Articolul 892. Repararea prejudiciului suferit de locator
    (1) Locatarul este ţinut să repare prejudiciul suferit de locator prin pierderile survenite la bunul 
închiriat dacă nu va demonstra că pierderile nu se datorează vinovăţiei sale sau a persoanelor 
cărora le-a permis folosinţa bunului sau accesul la el.
    (2) În cazul în care bunul închiriat este un imobil, locatarul nu răspunde de prejudiciul cauzat 
prin incendiu dacă nu se va demonstra că el se datorează faptei locatarului sau a persoanelor 
cărora acesta le-a permis folosinţa sau accesul la imobil.

 Articolul 893. Răspunderea pentru uzura bunului închiriat
    Locatarul nu poartă răspundere pentru uzura obişnuită a bunului închiriat dacă acesta a fost 
utilizat la destinaţie în conformitate cu prevederile contractului.
   Articolul 894. Sublocaţiunea sau cesiunea locaţiunii
    (1) Locatarul este în drept să dea bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locaţiunea 
numai cu consimţămîntul locatorului. Pentru aceasta, el este obligat 
să-l informeze pe locator despre intenţia sa şi să indice numele sau denumirea, adresa persoanei 
căreia intenţionează să-i subînchirieze bunul sau să-i cedeze locaţiunea.
    (2) Locatorul nu poate să nu dea consimţămîntul la subînchiriere sau la cesiunea locaţiunii 
dacă, după încheierea contractului de locaţiune, se naşte interesul legitim pentru locatar de a da 
bunul, integral sau parţial, unui terţ. Această prevedere nu se aplică dacă persoana terţului 
constituie un impediment, spaţiul închiriat devenind astfel supraîncărcat sau dacă, din alte motive 
temeinice, nu i se poate impune locatorului să permită subînchirierea sau cesiunea locaţiunii.
    (3) Dacă nu consimte la sublocaţiune sau la cesiunea locaţiunii, locatorul este obligat să 
comunice, în termen de 15 zile, locatarului motivele; de altfel se consideră că a consimţit.
    (4) Locatorul care consimte la sublocaţiune sau la cesiunea locaţiunii nu poate cere decît 
compensarea cheltuielilor rezonabile care pot rezulta din sublocaţiune sau cesiune.
    (5) În cazul sublocaţiunii, locatarul îşi păstrează răspunderea faţă de locator.
    (6) Termenul contractului de sublocaţiune nu poate depăşi termenul contractului de locaţiune.
    (7) Cesiunea locaţiunii eliberează locatarul anterior de obligaţii. În cazul închirierii unui alt 
bun decît imobilul de locuit, părţile pot stabili altfel.
   Articolul 895. Repararea prejudiciului de către sublocatar
    (1) În cazul în care locatorul cere locatarului reparaţia prejudiciului, sublocatarul este ţinut faţă 
de locator numai pînă la concurenţa chiriei pentru sublocaţiune datorate locatarului. Sublocatarul 
nu poate opune plăţile făcute cu anticipaţie.
    (2) Plata făcută de sublocatar, fie în temeiul unei prevederi a contractului de sublocaţiune 
comunicate locatorului, fie în conformitate cu uzanţele locale, nu este considerată făcută cu 
anticipaţie.
   Articolul 896. Efectele neexecutării obligaţiilor de către sublocatar
    În cazul în care neexecutarea unei obligaţii de către sublocatar cauzează un prejudiciu esenţial 



locatorului sau altor locatari, locatorul poate cere rezilierea contractului de sublocaţiune.
    Articolul 897. Efectele neexecutării obligaţiilor de către locator
    În cazul în care locatorul nu-şi execută obligaţiile, sublocatarul poate exercita drepturile 
locatarului pentru a-l obliga să-şi execute obligaţiile.
  Articolul 898. Obligaţia efectuării reparaţiei capitale

    (1) Locatorul este obligat să efectueze reparaţia capitală a bunului închiriat dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel.
    (2) Reparaţia capitală se efectuează în termenul stabilit în contract sau cînd reiese dintr-o 
necesitate stringentă.
    (3) Nerespectarea de către locator a obligaţiei prevăzute la alin.(1) şi (2) acordă locatarului 
dreptul să efectueze reparaţia capitală şi să treacă cheltuielile de reparaţie capitală în contul 
chiriei.

Articolul 899. Obligaţia de informare a locatorului despre vicii
    Locatarul care cunoaşte un viciu sau o deteriorare substanţială a bunului închiriat este ţinut 
să-l informeze pe locator într-un termen rezonabil, sub sancţiunea reparării prejudiciului.
    Articolul 900. Efectele schimbării proprietarului bunului 
                            închiriat
    Dacă bunul închiriat, după ce a fost predat locatarului, este înstrăinat de locator unui terţ, 
acesta din urmă se subrogă locatorului în drepturile şi obligaţiile decurgînd din locaţiune.
   Articolul 901. Efectele exproprierii bunului închiriat
    (1) Exproprierea totală a bunului închiriat stinge locaţiunea de la data la care expropriatorul 
are dreptul să ia bunul în posesiune.
    (2) În cazul în care exproprierea bunului este parţială, locatarul poate, după împrejurări, obţine 
reducerea chiriei sau rezilierea locaţiunii.
    Articolul 902. Decesul locatarului sau al locatorului 
    Locaţiunea nu încetează prin decesul locatarului, nici prin cel al locatorului dacă în contract nu 
este prevăzut altfel sau dacă, în funcţie de circumstanţe, contractul nu mai poate fi menţinut.

 Articolul 903. Încetarea locaţiunii
    Locaţiunea încetează:
    a) la expirarea termenului contractului;
    b) în cazul pieirii bunului închiriat;
    c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.
  Articolul 904. Prelungirea contractului de locaţiune

    (1) Dacă raporturile contractuale continuă în mod tacit după expirarea contractului de 
locaţiune, acesta se consideră prelungit pe un termen nedeterminat. 
    (2) La expirarea contractului de locaţiune, locatarul are dreptul prioritar la încheierea 
contractului pe un nou termen dacă:
    a) şi-a onorat anterior obligaţiile contractuale;
    b) bunul se dă în locaţiune pe un nou termen;
    c) este de acord cu noile condiţii contractuale stabilite de locator.
    (3) Garanţia constituită de un terţ pentru executarea obligaţiilor de către locatar nu se extinde 
asupra locaţiunii reînnoite.

Articolul 905. Rezilierea contractului de locaţiune
    (1) Rezilierea contractului de locaţiune încheiat fără termen poate avea loc la cererea oricărei 
părţi cu un preaviz de 3 luni pentru imobile şi de o lună pentru bunurile mobile dacă în contract 
nu este prevăzut altfel.
    (2) Dacă locuinţa sau orice altă încăpere destinată pentru locuit se află într-o stare ce creează 
un pericol real pentru sănătate, locatarul poate rezilia contractul de locaţiune fără respectarea 
termenului de preaviz. Locatarul are acest drept şi în cazul în care, la încheierea contractului, ştia 
despre pericol şi nu a înaintat pretenţii în legătură cu acesta.
    (3) Rezilierea contractului de locaţiune are ca efect şi rezilierea contractului de sublocaţiune 
dacă în contractul de locaţiune nu este prevăzut altfel.
   Articolul 906. Rezilierea contractului din iniţiativa locatorului
    (1) Locatorul este în drept să ceară rezilierea contractului dacă locatarul:



    a) nu foloseşte bunul închiriat la destinaţie sau în conformitate cu prevederile contractului;
    b) admite intenţionat sau din culpă înrăutăţirea stării bunului ori creează un pericol real pentru 
o asemenea înrăutăţire;
    c) nu plăteşte chiria pe parcursul a 3 luni după expirarea termenului de plată dacă în contract 
nu este prevăzut altfel;
    d) încheie un contract de sublocaţiune fără acordul locatorului.
    (2) Legea sau contractul pot prevedea şi alte motive de reziliere a contractului de locaţiune din 
iniţiativa locatorului.
   Articolul 907. Rezilierea contractului din iniţiativa locatarului
    (1) Locatarul este în drept să ceară rezilierea contractului în cazul în care: 
    a) şi-a pierdut capacitatea de muncă şi nu poate folosi bunul închiriat;
    b) este privat de libertate şi nu-şi poate executa obligaţiile contractuale.
    (2) Legea sau contractul pot prevedea şi alte motive decît cele de la alin.(1) de reziliere a 
contractului de locaţiune din iniţiativa locatarului.

 Articolul 908. Restituirea bunului închiriat
    (1) După încetarea raporturilor contractuale, locatarul este obligat să restituie bunul închiriat în 
starea în care i-a fost dat sau în starea prevăzută de contract.
    (2) Prejudiciul cauzat prin înrăutăţirea stării bunului se repară de către locatar dacă nu 
dovedeşte lipsa vinovăţiei sale. Locatarul poartă răspundere în aceeaşi măsură pentru înrăutăţirea 
admisă de membrii familiei sale, de sublocatar sau de terţi, cărora le-a permis accesul la bunul 
închiriat.
    (3) Locatarul răspunde pentru deteriorarea bunului în mărimea în care s-a micşorat valoarea 
lui dacă în contract nu este prevăzut altfel.
  Articolul 909. Soarta îmbunătăţirilor bunului închiriat

    (1) La expirarea termenului sau la rezilierea contractului de locaţiune, locatarul are dreptul să 
separe îmbunătăţirile, efectuate cu permisiunea locatorului, care pot fi separate fără a se deteriora 
bunul ori să ceară compensarea valorii lor de către locator dacă legea sau contractul nu prevede 
altfel. 
    (2) Locatarul are dreptul să separe îmbunătăţirile efectuate fără permisiunea locatorului dacă 
pot fi separate fără a se deteriora bunul şi dacă locatorul refuză să compenseze valoarea lor. În 
cazul în care îmbunătăţirile efectuate fără permisiunea locatorului nu pot fi separate fără a se 
deteriora bunul, ele devin proprietate a locatorului.
    (3) La cererea locatorului, construcţiile neautorizate de el urmează a fi demolate de către 
locatar sau pe contul lui.
  Articolul 910. Consecinţele nerestituirii la timp a bunului 

                            închiriat
    Dacă, după încetarea raporturilor contractuale, locatarul nu restituie bunul închiriat, locatorul 
are dreptul să ceară plata chiriei pentru toată durata întîrzierii. Se poate cere repararea 
prejudiciului în partea neacoperită de chirie. 

Capitolul IX 
ARENDA

Articolul 911. Dispoziţii generale cu privire la arendă
    (1) Arenda este contractul încheiat între o parte – proprietar, uzufructuar sau un alt posesor 
legal de terenuri şi de alte bunuri agricole (arendator) – şi altă parte (arendaş) cu privire la 
exploatarea acestora pe o durată determinată şi la un preţ stabilit de părţi. 
    (2) Prin acordul părţilor, dispoziţiile cu privire la arendă se aplică şi la locaţiunea altor 
imobile.
    (3) Contractului de arendă se aplică în modul corespunzător dispoziţiilor cu privire la 
locaţiune în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.
   Articolul 912. Forma contractului de arendă
Contractul de arendă se încheie în scris. 

 Articolul 913. Descrierea bunului arendat
    (1) Arendatorul şi arendaşul trebuie să întocmească, la începutul arendei, un act în care descrie 
bunul arendat şi starea în care se află la momentul predării. La încetarea arendei, se aplică 



aceleaşi dispoziţii în modul corespunzător.
    (2) Actul de descriere trebuie să cuprindă ziua întocmirii şi să fie semnat de ambele părţi.

  Articolul 914. Particularităţile contractului de arendă a unui 
                            teren
    În contractul de arendă a unui teren trebuie stipulate condiţiile de folosire a obiectelor situate 
pe teren, inclusiv a utilajului şi tehnicii agricole. 
  Articolul 915. Termenul arendei

    (1) Termenul arendei nu poate fi mai mic de un an. 
    (2) Cu 3 luni înainte de expirarea arendei, arendatorul informează printr-un preaviz arendaşul 
despre nedorinţa de a prelungi contractul de arendă.
    (3) Dacă termenul arendei expiră, iar arendatorul nu cere să i se predea terenul şi arendaşul 
continuă exploatarea lui, contractul de arendă se consideră prelungit cu un an.
  Articolul 916. Plata arendei

    (1) Plata arendei se face în natură, în bani sau în natură şi în bani, potrivit acordului dintre 
părţi, şi se execută în termenul şi în locul stabilit în contract. 
    (2) Elementele în funcţie de care se determină arenda pentru fiecare categorie de folosinţă a 
bunului pot fi: suprafaţa terenului, potenţialul de producţie, structura parcelară, relieful şi gradul 
posibilităţii de efectuare a mecanizării, posibilităţile de acces, distanţa faţă de locurile de 
depozitare, industrializare sau de comercializare, starea clădirilor, amenajărilor sau altor dotări, 
gradul de amortizare a tehnicii agricole arendate.
    (3) Arenda în natură se stabileşte într-o cantitate determinată de produse sau într-un procent 
din producţie. Produsele cu care se plăteşte arenda se stabilesc de părţi în funcţie de specificul 
activităţii agricole şi de zonă.
    (4) Termenele şi locul de plată în natură a arendei se stabilesc de părţi, în funcţie de felul 
produselor şi de specificul obţinerii lor.
    Articolul 917. Reducerea arendei
    Dacă mai mult de jumătate din fructele obţinute prin arendare pier fortuit, arendaşul poate cere 
reducerea proporţională a plăţii arendei. Dreptul la reducere subzistă doar pînă la separarea 
fructelor.
   Articolul 918. Dreptul de gaj al arendatorului
    Arendatorul are, în vederea garantării cererilor sale ce decurg din contractul de arendă, drept 
de amanet asupra bunurilor aduse de arendaş şi asupra fructelor bunului arendat. 

Articolul 919. Schimbarea destinaţiei terenului
    Arendaşul poate schimba destinaţia terenului arendat numai cu acordul prealabil scris al 
proprietarului şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Articolul 920. Repartizarea contractuală a riscurilor
    (1) În contractul de arendă părţile contractante pot stabili, de comun acord, cazurile şi limitele 
suportării prejudiciilor cauzate de calamităţi naturale. 
    (2) De comun acord, părţile pot să prevadă repartizarea pierderilor totale sau parţiale ale 
bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau a unor cazuri de forţă majoră.
   Articolul 921. Încetarea arendei
    (1) Arenda încetează o dată cu expirarea termenului pentru care a fost convenită. 
    (2) Încetarea arendei înainte de termen are loc în conformitate cu legea.
   Articolul 922. Consecinţele rezilierii contractului de arendă 
                            a unui teren
    Dacă rezilierea contractului de arendă a unui teren agricol are loc pînă la încheierea anului 
agricol, arendatorul este obligat să plătească arendaşului valoarea fructelor care, deşi încă 
neseparate, vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului în condiţiile unei gospodăriri normale.

Capitolul X 
LEASINGUL

    Articolul 923. Contractul de leasing
    (1) Prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să 
asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, cumpărat sau produs de locator, contra unei 



plăţi periodice (rate de leasing).
    (2) În lipsa unor prevederi contrare, dreptul de alegere a bunului şi/sau a vînzătorului aparţine 
locatarului.
    (3) La expirarea contractului de leasing, locatorul va respecta dreptul de opţiune al locatarului 
de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.
    (4) Contractului de leasing i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile privind contractul de 
locaţiune în măsura în care prezentul capitol sau legea cu privire la leasing nu prevede altfel.

[Art.923 în redacția LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431]
    Articolul 924. Forma şi conţinutul contractului de leasing
    (1) Contractul de leasing se încheie în scris. 
    (2) Contractul de leasing trebuie să conţină îndeosebi:
    a) preţul bunului;
    b) suma totală, numărul şi scadenţa ratelor;
    c) plata finală şi metodele calculării ei în cazul rezilierii contractului.

Articolul 925. Obiectul leasingului
    (1) Obiect al leasingului pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu excepţia:
    a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată prin lege;
    b) terenurilor agricole;
    c) bunurilor consumptibile;
    d) obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate.
    (2) Bunul mobil care face obiectul contractului de leasing conservă natura mobiliară pe durata 
contractului, chiar dacă este anexat sau încorporat într-un imobil, în măsura în care nu-şi pierde 
individualitatea.

[Art.925 în redacția LP60-XVI din 28.04.05, MO92-94/08.07.05 art.431]
  Articolul 926. Informarea cu privire la contractul de leasing

    Locatorul este obligat să informeze vînzătorul cu privire la contractul de leasing încheiat sau 
care urmează să fie încheiat.
    Articolul 927. Răspunderea vînzătorului faţă de locatar
    (1) Vînzătorul bunului este obligat direct faţă de locatar pentru garanţiile legale sau 
convenţionale inerente unui contract de vînzare-cumpărare. Vînzătorul nu răspunde însă în faţa 
locatorului şi a locatarului pentru acelaşi prejudiciu.
    (2) Prevederile alin.(1) nu dau locatarului dreptul de a rezolvi sau modifica contractul de 
vînzare-cumpărare fără acordul locatorului.
    (3) Locatorul nu răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor de către vînzător, cu excepţia 
cazului cînd vînzătorul a fost ales de către locator, dacă în contract nu este prevăzut altfel. 

Articolul 928. Trecerea la locatar a riscurilor şi costurilor 
    (1) Locatarul îşi asumă, din momentul preluării posesiunii, toate riscurile pentru pieirea 
bunului, inclusiv cele datorate unei forţe majore.
    (2) Locatarul suportă toate cheltuielile de întreţinere şi reparaţie a bunului.
    (3) Prin contract, părţile pot deroga de la prevederile alin.(1) şi (2).

Articolul 929. Răspunderea locatarului şi a locatorului 
    Locatarul şi locatorul răspund pentru obligaţiile lor potrivit contractului de leasing şi în 
conformitate cu legea.

Articolul 930. Dispunerea de drepturile ce rezultă din contract
    (1) Locatorul poate cesiona sau dispune în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de 
drepturile care rezultă din contractul de leasing. Cesiunea sau dispunerea în alt mod nu-l 
eliberează pe locator de obligaţiile ce rezultă din contract şi nici nu schimbă natura sau regimul 
juridic al contractului.
    (2) Locatarul poate cesiona dreptul de folosinţă asupra bunului sau alte drepturi ce rezultă din 
contract numai cu acordul locatorului şi cu respectarea drepturilor terţilor.

Capitolul XI 
ANTREPRIZA ŞI PRESTĂRILE DE SERVICII

S e c ţ i u n e a 1 
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA 



ANTREPRIZĂ ŞI LA PRESTĂRI SERVICII
  Articolul 931. Libertatea alegerii modului de efectuare a lucrărilor 

                            sau de prestare a serviciilor
    Antreprenorul sau prestatorul este liber în alegerea modului de efectuare a lucrărilor sau de 
prestare a serviciilor. Între antreprenor sau prestator şi beneficiar nu există nici o legătură de 
subordonare.
  Articolul 932. Retribuţia

    (1) Retribuţia se consideră convenită în mod tacit dacă, în raport cu împrejurările, asemenea 
lucrări sau prestaţii se fac numai în schimbul unor retribuţii.
    (2) Dacă nu este stabilit cuantumul retribuţiei, se consideră că s-a convenit, în cazul existenţei 
unor tarife, asupra retribuţiei tarifare, iar în cazul inexistenţei unor tarife, asupra retribuţiei 
obişnuite.
  Articolul 933. Devizul estimativ

    (1) În cazul în care, la încheierea contractului, preţul lucrărilor sau prestaţiilor a făcut obiectul 
unei evaluări, antreprenorul sau prestatorul trebuie să justifice majorarea retribuţiei.
    (2) Beneficiarul nu este obligat să plătească majorarea de la alin.(1) decît în măsura în care ea 
rezultă din lucrările, prestaţiile sau cheltuielile pe care antreprenorul sau prestatorul nu le-au 
putut prevedea la momentul încheierii contractului.
  Articolul 934. Darea de seamă a antreprenorului sau a prestatorului

    În cazul în care retribuţia este stabilită în dependenţă de valoarea lucrărilor, serviciilor sau a 
bunurilor furnizate, antreprenorul sau prestatorul este obligat, la cererea beneficiarului, să-i dea o 
dare de seamă despre progresul lucrărilor, despre prestaţiile şi despre cheltuielile efectuate.
    Articolul 935. Preţ forfetar
    (1) În cazul în care lucrarea sau prestaţia a fost contractată la un preţ forfetar, beneficiarul este 
obligat să plătească retribuţia convenită şi nu poate pretinde o reducere a retribuţiei pe motiv că 
lucrarea sau prestaţia a solicitat mai puţin lucru sau mai puţine cheltuieli decît se preconizau.
    (2) Similar alin.(1), antreprenorul sau prestatorul nu poate cere majorarea retribuţiei pentru 
motive contrare.
    (3) Preţul forfetar rămîne acelaşi chiar dacă au fost aduse modificări termenelor sau condiţiilor 
iniţiale de executare dacă părţile nu au convenit altfel.
   Articolul 936. Prestaţia personală
    (1) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să efectueze prestaţia personal doar atunci cînd 
această obligaţie reiese din contract, din împrejurări sau din natura prestaţiei.
    (2) Antreprenorul sau prestatorul conservă supravegherea şi răspunderea în orice caz.
    Articolul 937. Obligaţia de informare a beneficiarului
    Antreprenorul sau prestatorul este ţinut, înainte de încheierea contractului, să furnizeze 
beneficiarului, în măsura în care circumstanţele o permit, toate informaţiile referitoare la natura 
lucrării sau prestaţiei la bunurile şi termenul necesare lucrării sau prestaţiei.
  Articolul 938. Furnizarea bunurilor de către antreprenor sau 

                            prestator
    (1) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să furnizeze toate bunurile necesare executării 
contractului dacă nu a fost stipulat altfel.
    (2) Bunurile trebuie să fie de o calitate bună pentru efectuarea lucrărilor şi prestarea 
serviciilor. Antreprenorul sau prestatorul datorează pentru bunuri aceleaşi garanţii pe care le 
datorează vînzătorul.
    (3) Este contract de vînzare-cumpărare, nu contract de antrepriză sau de prestare a serviciilor, 
în cazul în care lucrările sau prestaţiile nu sînt decît un accesoriu în raport cu bunurile furnizate.

Articolul 939. Folosirea bunurilor beneficiarului
    (1) În cazul în care bunurile sînt furnizate de beneficiar, antreprenorul sau prestatorul este 
obligat să le folosească cu grijă şi să ţină evidenţa folosirii lor.
    (2) În cazul în care bunurile sînt evident improprii folosirii la destinaţie sau sînt afectate de un 
viciu evident sau de un viciu ascuns care devine cunoscut, antreprenorul sau prestatorul este ţinut 
să-l informeze imediat pe beneficiar, în caz contrar făcîndu-se răspunzător pentru prejudiciul 
care poate surveni din folosirea bunului.



    (3) Antreprenorul sau prestatorul este obligat să prezinte beneficiarului o dare de seamă despre 
modul de folosire a bunurilor furnizate de acesta şi să-i restituie partea rămasă.
   Articolul 940. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor
    Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor necesare executării contractului îl suportă cel 
care le-a furnizat dacă în contract nu este prevăzut altfel.
  Articolul 941. Drepturile antreprenorului sau ale prestatorului 

                            în cazul neacceptării lucrării sau prestaţiei oferite
    (1) Antreprenorul sau prestatorul poate cere o despăgubire corespunzătoare fără a fi obligat la 
o lucrare sau prestaţie ulterioară dacă beneficiarul nu acceptă lucrarea sau prestaţia oferită. 
Beneficiarul este obligat la despăgubiri şi atunci cînd nu îndeplineşte acţiunile necesare lucrării 
sau prestaţiei.
    (2) Cuantumul despăgubirii se determină în funcţie de durata întîrzierii şi de cuantumul 
retribuţiei, cu deducerea a ceea ce antreprenorul sau prestatorul economiseşte în urma întîrzierii 
sau refuzului ori a ceea ce a putut dobîndi prin utilizarea în alt mod a forţei sale de muncă.
   Articolul 942. Rezilierea contractului de către beneficiar
    Beneficiarul poate rezilia contractul oricînd pînă la realizarea completă a lucrării sau a 
prestaţiei, fiind obligat să plătească antreprenorului sau prestatorului retribuţia pentru lucrările 
sau prestaţiile efectuate şi să repare prejudiciul cauzat prin reziliere.
  Articolul 943. Rezilierea contractului de către antreprenor 

                           sau prestator
    (1) În cazul în care nu există un motiv temeinic pentru reziliere, antreprenorul sau prestatorul 
poate rezilia contractul doar în aşa mod încît beneficiarul să obţină pe o altă cale lucrarea sau 
prestaţia. Dacă există un motiv temeinic, obligaţia de despăgubire este exclusă.
    (2) În cazul rezilierii contractului, antreprenorul sau prestatorul este ţinut să restituie avansul 
primit.
    (3) Dacă reziliază contractul, antreprenorul sau prestatorul poate cere pentru lucrările sau 
prestaţiile efectuate o parte proporţională a retribuţiei, în măsura în care beneficiarul are un 
interes în aceste lucrări sau prestaţii. 
   Articolul 944. Decesul beneficiarului
    Decesul beneficiarului nu atrage încetarea contractului decît în cazul în care executarea lui 
devine imposibilă sau inutilă.
  Articolul 945. Decesul sau incapacitatea antreprenorului 

                           sau a prestatorului
    Decesul sau incapacitatea antreprenorului sau a prestatorului nu atrage încetarea contractului, 
doar dacă a fost încheiat datorită calităţilor personale ale acestuia sau nu poate fi continuat într-o 
manieră adecvată de către succesorul în activitate, caz în care beneficiarul are dreptul de a rezilia 
contractul.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
ANTREPRIZA

  Articolul 946. Contractul de antrepriză
    (1) Prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o 
anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să 
plătească preţul convenit. 
    (2) Obiectul contractului de antrepriză poate fi atît producerea sau transformarea unui bun, cît 
şi obţinerea unor alte rezultate prin efectuarea de lucrări.
   Articolul 947. Transferarea dreptului de proprietate
    Dacă efectuează lucrarea cu materialul său, antreprenorul trebuie să transfere în favoarea 
clientului dreptul de proprietate asupra bunului.
   Articolul 948. Garanţie împotriva viciilor

    (1) Antreprenorul trebuie să transmită clientului lucrarea liberă de orice viciu material sau 
juridic.
    (2) Lucrarea este liberă de vicii materiale dacă are calităţile convenite. În cazul în care nu s-a 
convenit asupra unor calităţi, lucrarea este liberă de vicii materiale dacă este corespunzătoare 
utilizării presupuse în baza contractului sau, dacă nu se poate deduce o asemenea utilizare, 



utilizării obişnuite.
    (3) Cu viciul material se asimilează situaţia în care antreprenorul produce o altă lucrare decît 
cea comandată sau produce lucrarea într-o cantitate sau de o dimensiune inferioară, dacă această 
executare poate fi considerată, pornind de la circumstanţe, ca executare a contractului.
    (4) Lucrarea este liberă de vicii juridice atunci cînd nici un terţ nu poate valorifica drepturi 
împotriva clientului.
   Articolul 949. Depăşirea esenţială a devizului 
    (1) În cazul necesităţii depăşirii esenţiale a devizului, antreprenorul este obligat să informeze 
imediat clientul despre acest fapt. Nerespectarea unei astfel de obligaţii acordă clientului dreptul 
de a cere rezilierea contractului şi repararea prejudiciului cauzat sau eliberarea lui de obligaţia 
acoperirii cheltuielilor ce depăşesc devizul convenit.
    (2) Dacă depăşirea esenţială a devizului a fost imprevizibilă la încheierea contractului, 
antreprenorul are dreptul numai la cheltuielile suplimentare suportate, iar clientul este în drept să 
accepte această depăşire sau să ceară rezilierea contractului.
    Articolul 950. Obligaţiile informaţionale ale antreprenorului 
    (1) Antreprenorul este obligat să-l informeze pe client despre faptul că:
    a) materialul prezentat de client este inutilizabil sau necalitativ;
    b) viciile materialelor vor face ca produsul final să fie afectat de vicii;
    c) respectarea indicaţiilor clientului ameninţă trăinicia sau utilitatea lucrării;
    d) există alte circumstanţe care nu depind de antreprenor şi care ameninţă trăinicia sau 
utilitatea lucrării.
    (2) În cazul cînd antreprenorul nu execută obligaţia stipulată la alin.(1), clientul are dreptul să 
ceară repararea prejudiciului.
  Articolul 951. Dreptul antreprenorului de a rezilia contractul

    Dacă clientul, fiind informat de către antreprenor la timp şi în modul corespunzător, nu 
înlocuieşte în termenul convenit materialul inutilizabil sau necalitativ, nu schimbă indicaţiile 
referitoare la modul de executare a lucrării sau nu înlătură alte circumstanţe care ameninţă 
trăinicia sau utilitatea lucrării, antreprenorul este în drept să ceară rezilierea contractului şi 
repararea prejudiciului.
  Articolul 952. Dreptul de retenţie şi de gaj al antreprenorului

    Antreprenorul are drept de retenţie şi de gaj asupra bunului mobil produs sau îmbunătăţit de el 
dacă, în cursul producerii sau al îmbunătăţirii, bunul a ajuns în posesiunea sa. Dispoziţia aceasta 
nu se aplică în cazul în care antreprenorul ştia, în momentul luării în posesiune, că proprietarul 
nu este de acord cu producerea sau cu îmbunătăţirea.
    Articolul 953. Instituirea ipotecii asupra terenului de construcţie 
    Dacă obiectul contractului este o construcţie sau o parte din construcţie, antreprenorul este în 
drept, pentru garantarea drepturilor care rezultă din contractul de antrepriză, să ceară constituirea 
unei ipoteci asupra terenului de construcţie al clientului. 
   Articolul 954. Termenul de executare a contractului de antrepriză
    (1) Părţile contractante pot conveni asupra unui termen general de executare, iar în caz de 
necesitate, şi asupra termenului de demarare a lucrărilor, asupra termenului de executare a unor 
părţi din lucrare şi asupra termenului de finisare a lucrării.
    (2) Termenul poate fi modificat numai cu acordul comun al părţilor.
    (3) Dacă părţile convin, executarea poate avea loc într-un termen redus sau imediat, în 
prezenţa clientului.

 Articolul 955. Efectele imposibilităţii terminării lucrării
    (1) Dacă terminarea lucrării devine imposibilă din motive independente de voinţa părţilor, 
antreprenorul nu are dreptul să ceară plata retribuţiei.
    (2) Antreprenorul are dreptul la retribuţie dacă imposibilitatea terminării lucrării are loc din 
cauza materialului necalitativ prezentat de client sau a indicaţiilor acestuia, cu condiţia că 
antreprenorul şi-a executat obligaţiile informaţionale.
   Articolul 956. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului
                            contractului
    (1) Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului pînă la recepţionarea lui îl 



suportă antreprenorul. Acest risc trece la client o dată cu recepţionarea lucrării.
    (2) În cazul în care clientul întîrzie să recepţioneze lucrarea, riscul trece asupra lui de la data la 
care s-a pus în întîrziere.

 Articolul 957. Recepţionarea
    (1) După executarea lucrării, clientul este obligat să recepţioneze lucrarea în modul, la locul şi 
în termenul stabilit de legislaţie sau de contract. 
    (2) Recepţionarea este o declaraţie prin care clientul acceptă lucrarea, cu sau fără rezerve.
    (3) Recepţionării i se asimilează situaţia în care clientul nu preia lucrarea în termenul stabilit 
în acest scop de antreprenor.
   Articolul 958. Documentarea recepţionării
    (1) Viciile şi abaterile constatate trebuie stipulate în actul de recepţionare semnat de părţi sau 
întocmit unilateral, în care se stabileşte modul, condiţiile şi termenele de înlăturare a viciilor şi a 
abaterilor constatate.
    (2) Viciile şi abaterile sînt înlăturate pe contul antreprenorului.
    (3) Clientul care a acceptat lucrarea fără rezerve conservă totuşi drepturile împotriva 
antreprenorului în cazul viciilor ascunse.
  Articolul 959. Reclamaţiile

    Reclamaţiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la condiţiile contractului care nu 
au putut fi descoperite în momentul recepţionării lucrării urmează a fi prezentate antreprenorului 
imediat după constatarea lor.
   Articolul 960. Remedierea viciilor
    (1) Dacă lucrarea are vicii, clientul poate cere remedierea lor. Antreprenorul poate alege fie 
remedierea viciilor, fie efectuarea unei noi lucrări.
    (2) Antreprenorul suportă cheltuielile necesare remedierii, în special cheltuielile de transport, 
de deplasare, de muncă, precum şi preţul materialelor.
    (3) Antreprenorul poate refuza remedierea dacă este posibilă doar cu cheltuieli 
disproporţionate.
    Articolul 961. Dreptul antreprenorului în cazul realizării unei
                            noi lucrări
    Dacă realizează o nouă lucrare, antreprenorul poate cere clientului restituirea lucrării afectate 
de vicii, conform dispoziţiilor privind rezilierea contractului.
    Articolul 962. Dreptul clientului de a remedia viciul 
    (1) Clientul poate, în urma expirării fără rezultat a termenului stabilit de el pentru remediere, 
să remedieze el însuşi viciul şi să ceară compensarea cheltuielilor necesare dacă antreprenorul nu 
refuză remedierea din cauza costurilor disproporţionate.
    (2) Situaţiei prevăzute la alin.(1) se aplică art.709 în modul corespunzător. Nu este necesară 
stabilirea unui termen nici în cazul în care remedierea a eşuat.
    (3) Clientul poate cere antreprenorului un avans pentru cheltuielile de remediere a viciului. 

 Articolul 963. Rezilierea contractului din cauza viciilor
    (1) Clientul poate rezilia contractul, în conformitate cu art.709, pentru un viciu al lucrării.
    (2) În afara cazurilor prevăzute la art.709 alin.(2), stabilirea unui termen nu este necesară nici 
atunci cînd remedierea a eşuat.
    (3) Antreprenorul trebuie să repare clientului prejudiciul cauzat.

 Articolul 964. Diminuarea valorii lucrării
    Clientul care nu a cerut remedierea viciului după termenul corespunzător stabilit în acest scop 
de antreprenor şi nici nu a reziliat contractul poate doar reduce retribuţia cu o sumă 
corespunzătoare diminuării valorii lucrării din cauza viciului.
   Articolul 965. Efectele vicleniei
    Dacă viciile au fost trecute sub tăcere cu viclenie, antreprenorul nu poate invoca o convenţie 
prin care drepturile clientului privind viciile sînt excluse sau restrînse.

Articolul 966. Achitarea retribuţiei conform contractului de 
                            antrepriză
    (1) După recepţionarea lucrării, clientul este obligat să plătească retribuţia convenită de părţi, 
dacă legislaţia sau contractul nu prevăd plata în rate, sau în alt mod.



    (2) Clientul are dreptul să reţină din retribuţie o sumă suficientă pentru a acoperi rezervele pe 
care le-a făcut la recepţionare privind viciile lucrării, pînă vor fi făcute reparaţiile sau corecţiile 
necesare.
    (3) Clientul nu-şi poate exercita dreptul stipulat la alin.(2) dacă antreprenorul acordă suficiente 
garanţii executării obligaţiilor sale.

 Articolul 967. Economia antreprenorului
    (1) Reducerea de către antreprenor a costului lucrării în raport cu cel stipulat în contract fără 
reducerea calităţii şi cantităţii lucrării nu eliberează clientul de obligaţia de a plăti retribuţia 
stabilită.
    (2) Părţile pot conveni asupra unui alt mod de repartizare a economiei obţinute în urma 
reducerii costului lucrării.
    Articolul 968. Prescripţia în contractul de antrepriză
    (1) Termenul de prescripţie este de un an din momentul recepţionării lucrării.
    (2) Acţiunea care se referă la construcţii poate fi intentată în decursul a 5 ani. 
    (3) Dacă contractul prevede recepţionarea lucrării pe părţi, termenul de prescripţie curge din 
ziua recepţionării lucrării în ansamblu.
  Articolul 969. Termenul de garanţie

    Dacă legislaţia sau contractul stabilesc un termen de garanţie, reclamaţia poate fi înaintată în 
interiorul acestui termen. Termenul de prescripţie curge din momentul înaintării reclamaţiei, iar 
dacă reclamaţia nu a fost înaintată, termenul de prescripţie curge de la data expirării termenului 
de garanţie.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
PRESTĂRI SERVICII

   Articolul 970. Contractul de prestări servicii
    (1) Prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi 
(beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească retribuţia convenită.
    (2) Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură. 
    (3) Contractele de muncă sînt reglementate prin legislaţia muncii.
    Articolul 971. Termenul de plată
    (1) Plata pentru servicii se efectuează după prestarea serviciilor. 
    (2) Dacă plata pentru servicii se calculează pe anumite perioade, sumele vor fi acordate după 
încheierea fiecărei perioade în parte.

Articolul 972. Întîrzierea preluării serviciilor
    În cazul în care beneficiarul întîrzie să preia serviciile, prestatorul este îndreptăţit să solicite 
plata sumei convenite pentru serviciile care nu au putut fi efectuate din cauza întîrzierii şi nu este 
obligat să presteze servicii pentru această sumă. El trebuie însă să accepte ca din suma de plată să 
se scadă contravaloarea pentru economiile pe care le-a făcut prin neefectuarea serviciilor sau 
pentru veniturile obţinute prin prestarea de servicii faţă de alţii în aceeaşi perioadă, sau pentru 
serviciile pe care nu le prestează cu rea-credinţă.
   Articolul 973. Asigurarea condiţiilor de prestare a serviciilor
    (1) Beneficiarul, în cazul în care este răspunzător, trebuie să amenajeze şi să întreţină astfel 
spaţiile, echipamentele sau aparatele pe care trebuie să le procure pentru prestarea serviciilor şi 
să reglementeze astfel prestarea serviciilor care trebuie efectuate sub conducerea şi în 
conformitate cu dispoziţiile sale, încît prestatorul să fie protejat contra riscurilor pentru viaţă şi 
sănătate în măsura în care natura serviciului prestat o permite.
    (2) Obligaţiile care revin beneficiarului conform alin.(1) nu pot fi excluse sau limitate în 
prealabil printr-un contract.

Articolul 974. Încetarea raporturilor din contractul de prestări 
                            servicii
    (1) Raporturile din contractul de prestări servicii încetează la expirarea perioadei pentru care 
au fost stabilite.
    (2) În cazul în care nu s-a convenit asupra duratei raporturilor contractuale sau din natura ori 
scopul serviciilor nu rezultă un termen, fiecare parte poate să rezilieze contractul. 
   Articolul 975. Termenele de reziliere a raporturilor din



                            contractul de prestări servicii
    Raporturile din contractul de prestări servicii pot fi reziliate:
    a) zilnic, începînd cu sfîrşitul zilei următoare, dacă plata se face pe zi; 
    b) cel mai tîrziu în prima zi lucrătoare din cursul unei săptămîni, începînd cu sfîrşitul 
următoarei zile de sîmbătă, dacă plata se calculează pe săptămînă; 
    c) cel mai tîrziu pe data de 15 a lunii, începînd cu sfîrşitul lunii calendaristice, dacă plata se 
calculează pe lună; 
    d) cu respectarea termenului de preaviz de 6 săptămîni, începînd cu sfîrşitul unui trimestru 
calendaristic, dacă plata se calculează pe trimestre sau pe perioade mai mari; 
    e) oricînd dacă plata nu se face în dependenţă de intervale de timp. În cazul în care relaţiile 
privind prestarea de servicii ocupă tot timpul de lucru al prestatorului, termenul pentru preaviz 
trebuie să fie de 2 săptămîni.
   Articolul 976. Contractele de prestări servicii pe termen lung
    În cazul în care contractul de prestări servicii este încheiat pentru perioade mai lungi de 5 ani, 
prestatorul poate rezilia contractul după 5 ani. Termenul pentru preaviz este de 6 luni.
   Articolul 977. Prelungirea tacită a contractului de prestări 
                            servicii
    Dacă relaţiile dintre părţi vor continua, cu ştiinţa celeilalte părţi, şi după încetarea termenului, 
contractul de prestări servicii se consideră prelungit pe termen nelimitat în măsura în care 
cealaltă parte nu respinge imediat această prelungire. 
  Articolul 978. Rezilierea contractului de prestări servicii 

                           din motive întemeiate
    (1) În cazul în care, după începerea relaţiilor contractuale, contractul de prestări servicii se 
reziliază din motive întemeiate conform art.748, prestatorul este îndreptăţit să solicite o parte din 
retribuţie pentru serviciile prestate pînă în momentul rezilierii. 
    (2) Dacă prestatorul reziliază contractul de prestări servicii din motive care nu ţin de 
nerespectarea condiţiilor contractului de către beneficiar sau dacă beneficiarul reziliază 
contractul din cauză că prestatorul nu respectă prevederile contractului, prestatorul nu are dreptul 
la retribuţie în măsura în care serviciile sale de pînă atunci nu prezintă interes pentru cealaltă 
parte în urma rezilierii. Dacă s-a efectuat plata serviciilor în avans, prestatorul este obligat să 
restituie sumele conform art.738 sau, în cazul în care rezilierea are loc din motive neimputabile 
prestatorului, conform regulilor privind îmbogăţirea fără justă cauză. 
    (3) Dacă rezilierea are loc din cauza încălcării condiţiilor contractului de către cealaltă parte, 
aceasta este obligată să suporte costurile pentru paguba cauzată prin rezilierea contractului.
   Articolul 979. Adeverinţa despre munca depusă de prestator 
    La încheierea unui raport de lungă durată, prestatorul poate solicita celeilalte părţi o adeverinţă 
scrisă despre munca depusă şi despre perioada de lucru. 

Capitolul XII 
TRANSPORTUL
S e c ţ i u n e a 1 

DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE 
LA TRANSPORT

 Articolul 980. Contractul de transport 
    (1) Prin contractul de transport, o parte (cărăuş, transportator) se obligă faţă de cealaltă parte 
(pasager sau client) să o transporte împreună cu bagajele ei sau, respectiv, să transporte 
încărcătura la locul de destinaţie, iar cealaltă parte se obligă să plătească remuneraţia convenită. 
    (2) Transportarea gratuită a persoanei sau a bunului, cu excepţia cazului cînd este efectuată în 
activitatea de întreprinzător de persoana care oferă public servicii de transport, nu este guvernată 
de regulile stipulate în prezentul capitol şi transportatorul poartă doar o obligaţie de prudenţă şi 
diligenţă.
  Articolul 981. Obligaţia de a încheia contract de transport 

    Persoana care face publică oferta de transport de persoane şi bunuri este obligată să încheie un 
contract de transport, cu excepţia cazurilor în care există un motiv serios de a refuza. 
    Articolul 982. Transportul succesiv şi transportul combinat



    (1) Transport succesiv este transportul efectuat de mai mulţi cărăuşi care se succed utilizînd 
acelaşi mod de transport (vehicul). 
    (2) Transport combinat este transportul în care cărăuşii se succed utilizînd diferite moduri de 
transport (vehicule).
  Articolul 983. Substituirea transportatorului

    (1) În cazul cînd transportatorul transmite, total sau parţial, executarea obligaţiilor sale, 
persoana care îl substituie este considerată parte a contractului de transport.
    (2) Plata făcută de client unuia dintre transportatori este liberatorie.
   Articolul 984. Termenul transportării pasagerului sau a
                            încărcăturii
    (1) Cărăuşul este obligat să transporte pasagerul şi bagajele sau încărcătura în termenele 
stabilite de lege sau de contract, iar în lipsa unor astfel de termene, intr-un termen rezonabil.
    (2) Transportarea trebuie să fie efectuată pe calea cea mai scurtă şi rezonabilă. 
   Articolul 985. Taxa de transport 
    (1) Pentru transportarea pasagerului şi bagajelor sau a încărcăturii, se plăteşte taxa de transport 
convenită prin acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Taxa de transport se plăteşte pînă la transportarea pasagerului şi bagajului sau a 
încărcăturii dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (3) Cărăuşul are dreptul de retenţie asupra bagajului şi încărcăturii pînă la achitarea taxei de 
transport.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
TRANSPORTUL DE PERSOANE

  Articolul 986. Biletul (titlul de călătorie)
    (1) Contractul de transport de persoane se confirmă (se documentează) printr-un bilet (titlu de 
călătorie).
    (2) Biletul (titlul de călătorie) poate fi eliberat transmisibil sau intransmisibil. Posibilitatea 
transmiterii încetează cel tîrziu la începutul călătoriei.
   Articolul 987. Întinderea obligaţiei
    (1) Transportul de persoane include operaţiunile de îmbarcare, transport şi debarcare.
    (2) Cărăuşul este ţinut să transporte pasagerul la destinaţie în siguranţă.
    Articolul 988. Răspunderea cărăuşului
    (1) Cărăuşul este ţinut să repare prejudiciul cauzat pasagerului, cu excepţia cazului cînd acest 
prejudiciu este rezultatul unei forţe majore, al stării de sănătate a pasagerului sau al faptei 
acestuia. Cărăuşul este ţinut să repare prejudiciul şi în cazul în care acesta se datorează stării sale 
de sănătate, a prepuşilor săi sau a stării ori funcţionării vehiculului.
    (2) Răspunderea cărăuşului pentru prejudiciile care rezultă din întîrziere este exclusă dacă 
altfel nu s-a convenit în mod expres sau dacă transportatorul nu a acţionat cu intenţie sau din 
culpă gravă.
    (3) Răspunderea cărăuşului nu poate fi exclusă sau limitată prin contract. 
    (4) Limitările în mărimea despăgubirilor în transportul public de persoane trebuie aprobate de 
Guvern.

 Articolul 989. Răspunderea cărăuşului pentru bagaje
    (1) Cărăuşul răspunde pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea bagajelor care i-au fost 
încredinţate de pasager, cu excepţia cazului cînd va dovedi forţa majoră, viciul propriu al bunului 
sau vina pasagerului.
    (2) Cărăuşul nu răspunde pentru pierderea documentelor, banilor sau a altor bunuri de mare 
valoare, cu excepţia cazului cînd i s-a declarat natura sau valoarea bunului şi el a acceptat să îl 
transporte. Cărăuşul nu este cu atît mai mult răspunzător pentru pierderea bagajelor de mînă care 
au rămas sub supravegherea pasagerului, cu excepţia cazului cînd ultimul va demonstra vinovăţia 
cărăuşului.
  Articolul 990. Răspunderea cărăuşului în cazul transportului 

                            succesiv sau combinat de persoane
    În cazul transportului succesiv sau combinat de persoane, cel care efectuează transportul în 
cursul căruia s-a cauzat prejudiciul este răspunzător, cu excepţia cazului în care, printr-o 



stipulaţie expresă, unul dintre cărăuşi şi-a asumat răspunderea pentru întreaga călătorie.
  Articolul 991. Răspunderea pasagerului

    Pasagerul răspunde pentru prejudiciile cauzate cărăuşului prin comportamentul său sau prin 
natura sau starea bagajelor de mînă, cu excepţia cazului în care prejudiciul s-a născut în pofida 
comportamentului diligent al pasagerului.
   Articolul 992. Rezilierea contractului
    (1) Pasagerul poate rezilia contractul în orice moment dacă prin aceasta nu cauzează întîrzieri. 
El este obligat să plătească transportatorului despăgubirile cauzate de reziliere. 
    (2) Dacă devin cunoscute împrejurări în sfera transportatorului despre care pasagerul nu putea 
să ştie şi care, dacă le cunoştea, i-ar fi dat un motiv întemeiat să nu încheie contractul de 
transport, el poate rezilia contractul. 
    (3) Pasagerul poate rezilia contractul şi atunci cînd este previzibil că vor avea loc întîrzieri în 
comparaţie cu timpul şi durata convenită. În aceste cazuri, nu se naşte obligaţia de despăgubire. 

S e c ţ i u n e a a 3-a 
TRANSPORTUL DE BUNURI

    Articolul 993. Transportul cu cîteva vehicule
    Dacă vehiculul pe care este încărcat bunul ce se transportă străbate o porţiune de drum pe 
mare, pe calea ferată, pe un fluviu sau canal sau pe calea aerului, iar bunul nu este descărcat 
(transbordat), dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică asupra întregului transport.
    Articolul 994. Forma contractului de transport
    (1) Contractul de transport este constatat printr-o scrisoare de trăsură (conosament sau alt 
document echivalent).
    (2) Lipsa, pierderea sau deteriorarea scrisorii de trăsură nu afectează valabilitatea contractului 
de transport. 
   Articolul 995. Întocmirea scrisorii de trăsură
    (1) Scrisoarea de trăsură se întocmeşte de client dacă părţile nu au convenit altfel.
    (2) Scrisoarea de trăsură se întocmeşte în cel puţin 3 exemplare originale care se semnează de 
către client şi cărăuş. Primul exemplar se păstrează la client, al doilea însoţeşte încărcătura, iar al 
treilea este remis cărăuşului.
    (3) Dacă bunurile sînt încărcate în mai multe vehicule sau dacă este vorba de încărcături de 
diferite feluri ori de încărcături repartizate în diferite locuri, atît cărăuşul, cît şi clientul poate cere 
întocmirea unui număr de scrisori de trăsură egal cu numărul vehiculelor utilizate sau cu numărul 
categoriilor încărcăturilor sau al locurilor de unde se expediază încărcăturile.

Articolul 996. Incorectitudinea datelor înscrise în scrisoarea 
                           de trăsură 
    (1) Partea răspunde pentru prejudiciile cauzate celeilalte părţi în urma furnizării unor date 
false ori incomplete pentru scrisoarea de trăsură.
    (2) Răspunderea pentru incorectitudinea scrisorii de trăsură o poartă cel care a întocmit sau a 
modificat scrisoarea de trăsură. 
  Articolul 997. Obligaţiile cărăuşului la preluarea încărcăturii

    (1) La preluarea încărcăturii, cărăuşul este obligat să verifice:
    a) corespunderea datelor din scrisoarea de trăsură cu numărul, cantitatea şi semnele coletelor;
    b) aspectul exterior al încărcăturii şi al ambalajului;
    c) modul de încărcare şi aranjare a încărcăturii în vehicul.
    (2) Dacă transportatorul nu dispune de mijloacele corespunzătoare pentru a verifica datele 
menţionate la alin.(1) lit.a), va consemna rezervele sale motivate în scrisoarea de trăsură. De 
asemenea, trebuie să motiveze rezervele faţă de starea exterioară sau ambalajul încărcăturii. 
Rezervele nu-l obligă pe client dacă nu le-a recunoscut expres în scrisoarea de trăsură.
    (3) Clientul poate cere cărăuşului să verifice greutatea brută sau cantitatea exprimată în alt 
mod a încărcăturii, precum şi conţinutul coletelor. Cărăuşul are dreptul la compensarea 
cheltuielilor de verificare. Rezultatul verificării se consemnează în scrisoarea de trăsură.
  Articolul 998. Răspunderea clientului pentru ambalaj

    Clientul răspunde faţă de cărăuş pentru prejudiciul cauzat, prin ambalarea necorespunzătoare a 
încărcăturii, personalului cărăuşului, materialului sau instalaţiilor de transport sau altor 



încărcături, precum şi pentru toate cheltuielile generate de o astfel de ambalare dacă deficienţele 
nu erau evidente şi dacă nu erau cunoscute de cărăuş la preluare, fără ca acesta să facă rezerve.
   Articolul 999. Anexele la scrisoarea de trăsură 
    (1) Clientul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură documentele necesare trecerii prin 
vamă ori altor operaţiuni similare, anterioare momentului livrării la destinaţie, sau să pună aceste 
documente la dispoziţia cărăuşului cu toate indicaţiile necesare.
    (2) Cărăuşul nu este obligat să verifice dacă documentele sau indicaţiile sînt corespunzătoare 
şi suficiente. Clientul răspunde faţă de cărăuş pentru prejudiciul cauzat prin erori sau prin 
caracterul incomplet ori fals al documentelor sau al indicaţiilor dacă transportatorul nu poartă o 
parte din vinovăţie.
    (3) Cărăuşul răspunde pentru pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a documentelor 
anexate la scrisoarea de trăsură sau înmînate lui. El însă nu trebuie să plătească despăgubiri mai 
mari decît cele pentru pierderea încărcăturii.
    Articolul 1000. Efectele semnării scrisorii de trăsură
    (1) Scrisoarea de trăsură semnată de cărăuş serveşte drept dovadă, pînă la proba contrară, a 
încheierii şi a cuprinsului contractului de transport, precum şi a preluării încărcăturii de către 
cărăuş.
    (2) Dacă scrisoarea de trăsură nu cuprinde rezervele motivate ale cărăuşului, se prezumă, pînă 
la proba contrară, că încărcătura şi ambalajul erau, la preluare, în stare bună, iar numărul, 
cantitatea şi semnele coletelor corespundeau datelor din scrisoarea de trăsură.
   Articolul 1001. Dreptul clientului de a dispune de încărcătură
    (1) Clientul are dreptul să dispună de încărcătură. El poate, în special, să ceară cărăuşului să 
nu transporte încărcătura mai departe, să schimbe locul de livrare sau destinatarul menţionat în 
scrisoarea de trăsură.
    (2) Dreptul prevăzut în prezentul articol la alin.(1) încetează în momentul în care cel de-al 
doilea exemplar al scrisorii de trăsură este înmînat destinatarului sau cînd acesta îşi valorifică 
dreptul prevăzut la art.1002 alin.(2). Din acest moment, cărăuşul trebuie să se conformeze 
indicaţiilor destinatarului.
    (3) Dreptul de dispoziţie se naşte pentru destinatar în momentul întocmirii scrisorii de trăsură 
în cazul în care clientul înscrie în scrisoarea de trăsură o notă în acest sens.
    (4) Dacă destinatarul, exercitîndu-şi dreptul de dispoziţie, a dispus livrarea încărcăturii către 
un terţ, acesta din urmă nu are dreptul de a desemna, la rîndul său, un alt destinatar.
    (5) Exercitarea dreptului de dispoziţie se subordonează următoarelor reguli:
    a) clientul ori destinatarul menţionat la alin.(3) trebuie, în cazul în care vrea să-şi exercite 
dreptul de dispoziţie, să prezinte primul exemplar al scrisorii de trăsură, în care se înscriu noile 
indicaţii date cărăuşului, şi să suporte prejudiciul, inclusiv cheltuielile apărute în seama 
cărăuşului prin îndeplinirea acestor indicaţii;
    b) îndeplinirea indicaţiilor trebuie să fie posibilă în momentul în care acestea ajung la persoana 
care urmează să le îndeplinească şi nu trebuie să împiedice activitatea curentă a cărăuşului şi nici 
să cauzeze pagube altor clienţi sau destinatari;
    c) indicaţiile nu trebuie să ducă la o fragmentare a transportării.
    (6) Dacă nu poate îndeplini în temeiul alin.(5) lit.c) indicaţiile primite, cărăuşul trebuie să 
încunoştinţeze de îndată pe cel care a dat indicaţiile.
    (7) Cărăuşul care nu îndeplineşte indicaţiile date cu respectarea dispoziţiilor din prezentul 
articol sau care îndeplineşte asemenea indicaţii fără a cere primul exemplar din scrisoarea de 
trăsură răspunde faţă de cel în drept pentru prejudiciul cauzat astfel. 
   Articolul 1002. Drepturile destinatarului la recepţionarea 
                              încărcăturii
    (1) După ce încărcătura ajunge la locul prevăzut pentru livrare, destinatarul are dreptul să 
ceară cărăuşului, contra unei recipise de primire, cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură 
şi predarea încărcăturii. 
    (2) Dacă s-a constatat pierderea încărcăturii sau dacă încărcătura nu a ajuns în termenul 
prevăzut la art.1010, destinatarul poate valorifica în nume propriu împotriva cărăuşului drepturile 
ce decurg din contractul de transport.



    (3) Destinatarul care valorifică drepturile ce-i revin în temeiul alin.(1) trebuie să plătească 
suma totală a cheltuielilor care rezultă din scrisoarea de trăsură. În cazul unor divergenţe sub 
acest aspect, cărăuşul este obligat să livreze încărcătura numai dacă destinatarul acordă garanţii.
   Articolul 1003. Imposibilitatea executării contractului 
    (1) Dacă, înainte sau după ce încărcătura a ajuns la destinaţie, executarea contractului în 
condiţiile stabilite în scrisoarea de trăsură este sau devine imposibilă, cărăuşul trebuie să ceară 
indicaţii celui îndreptăţit, în baza art.689, de a dispune de încărcătură.
    (2) Dacă împrejurările permit executarea transportului în condiţii diferite de cele stabilite în 
scrisoarea de trăsură şi nu poate obţine în timp rezonabil indicaţii de la cel îndreptăţit, cărăuşul 
trebuie să ia măsurile care par să corespundă cel mai mult intereselor celui îndreptăţit să dispună.
    Articolul 1004. Circumstanţele care împiedică predarea 
                              încărcăturii
    (1) Dacă destinatarul refuză să preia încărcătura, cărăuşul are dreptul să dispună de ea fără a 
prezenta primul exemplar al scrisorii de trăsură.
    (2) Destinatarul poate, chiar şi în cazul refuzului de a prelua încărcătura, să mai ceară livrarea 
ei cît timp cărăuşul nu a primit o indicaţie contrară de la client sau nu a dispus de încărcătură.
    (3) Dacă apare un impediment de livrare după ce destinatarul a dat indicaţii, în baza 
prerogativelor sale prevăzute la art.1001 alin.(3), ca încărcătura să fie livrată unui terţ, atunci, la 
aplicarea alin.(1) şi (2) din prezentul articol, destinatarul ia locul clientului, iar terţul locul 
destinatarului.
  Articolul 1005. Dreptul cărăuşului la compensarea cheltuielilor

                             de îndeplinire a indicaţiilor clientului
    (1) Cărăuşul are dreptul la compensarea cheltuielilor prilejuite de cererea şi îndeplinirea 
indicaţiilor dacă nu este dator, în baza contractului sau a legii, să suporte aceste cheltuieli.
    (2) În cazurile menţionate la art.1003 alin.(1) şi la art.1004, cărăuşul poate descărca imediat 
încărcătura pe cheltuiala celui îndreptăţit să dispună. După descărcare, transportul se consideră 
încheiat. Cărăuşul urmează să păstreze încărcătura pentru persoana îndreptăţită să dispună. El 
poate să o încredinţeze, totuşi, unui terţ şi să răspundă, în acest caz, doar pentru diligenţa la 
alegerea terţului. Încărcătura rămîne grevată cu pretenţiile care decurg din scrisoarea de trăsură 
ca şi cu toate celelalte cheltuieli.
    (3) Cărăuşul poate organiza vînzarea încărcăturii fără a mai aştepta indicaţii din partea celui 
îndreptăţit dacă este vorba de bunuri perisabile sau dacă starea încărcăturii justifică o asemenea 
măsură, sau dacă costurile păstrării sînt disproporţionate faţă de valoarea încărcăturii. El poate 
organiza vînzarea şi în alte cazuri dacă în interiorul unui termen corespunzător nu primeşte din 
partea celui îndreptăţit indicaţii contrare a căror executare îi poate fi pretinsă în baza principiului 
echităţii.
    (4) Dacă încărcătura este vîndută conform dispoziţiilor prezentului articol, preţul obţinut va fi 
pus la dispoziţia celui îndreptăţit să dispună de încărcătură după scăderea costurilor care au 
grevat încărcătura. Dacă aceste costuri depăşesc preţul obţinut, cărăuşul poate pretinde diferenţa.
    (5) Modul vînzării se determină conform legilor şi obiceiurilor locului în care se găseşte 
încărcătura.
   Articolul 1006. Dreptul de retenţie asupra încărcăturii 
    Cărăuşul are drept de retenţie asupra încărcăturii atîta timp cît poate dispune de încărcătură 
pentru toate costurile care decurg din contractul de transport. 
  Articolul 1007. Temeiul răspunderii cărăuşului 

    (1) Cărăuşul răspunde pentru distrugerea, pierderea totală sau parţială ori pentru deteriorarea 
încărcăturii în măsura în care distrugerea, pierderea sau deteriorarea a avut loc între momentul 
preluării şi cel al livrării, precum şi pentru depăşirea termenului de livrare. Cărăuşul este ţinut, de 
asemenea, să repare prejudiciul cauzat prin neexecutarea altor obligaţii contractuale. Mărimea 
pretenţiei de despăgubire poate fi limitată prin contract.
    (2) Pentru întîrzierea transportării încărcăturii la destinaţie, cărăuşul poartă răspundere în 
proporţie de 100% din taxa de transport şi este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel.
    (3) Cărăuşul nu poartă răspundere şi nu-şi poate limita răspunderea decît în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de lege. 



    Articolul 1008. Exonerarea de răspundere
    (1) Cărăuşul este exonerat de răspundere pentru distrugerea, pierderea, deteriorarea 
încărcăturii sau depăşirea termenelor de transportare dacă: 
    a) acestea se datorează vinovăţiei celui îndreptăţit să dispună de încărcătură;
    b) reprezentantul clientului a însoţit transportarea încărcăturii;
    c) acestea se datorează indicaţiilor celui îndreptăţit să dispună de încărcătură în cazul în care 
nu au fost provocate de cărăuş;
    d) acestea se datorează unui viciu propriu încărcăturii;
    e) acestea se datorează perisabilităţii naturale a încărcăturii. 
    (2) Cărăuşul nu poate fi exonerat de răspundere din motivul defecţiunilor vehiculului închiriat 
sau vinovăţiei locatorului şi angajaţilor lui, implicaţi în procesul de transportare a încărcăturii. 
    (3) Sub rezerva prevederilor art.1009 alin.(2)–(5), cărăuşul este exonerat de răspundere dacă 
distrugerea, pierderea sau deteriorarea încărcăturii se datorează unei sau mai multor din 
următoarele împrejurări:
    a) utilizarea unor vehicule deschise, fără prelată, dacă această utilizare a fost convenită expres 
şi consemnată în scrisoarea de trăsură;
    b) lipsa sau defectele ambalajului;
    c) manipularea, încărcarea, aranjarea sau descărcarea au fost efectuate de client, destinatar sau 
de un terţ care acţionează pentru client ori destinatar;
    d) pagubele sînt rezultatul caracteristicilor naturale ale unor anumite încărcături, din cauza 
cărora acestea din urmă au fost expuse pieirii totale sau parţiale ori deteriorării în special prin 
rupere, coroziune, alterare interioară, uscare, vărsare, pierdere normală în greutate sau atacului 
insectelor ori rozătoarelor;
    e) transportarea animalelor vii.
    (4) În cazul în care, conform prezentului articol, prejudiciul a fost cauzat în parte datorită 
circumstanţelor pentru care transportatorul nu poartă răspundere şi în parte datorită unor 
împrejurări imputabile lui, acesta va răspunde numai în măsura în care pagubele au fost cauzate 
de împrejurările din cea de-a doua categorie.

Articolul 1009. Sarcina probaţiunii
    (1) Sarcina probei faptului că distrugerea, pierderea, deteriorarea ori depăşirea termenului de 
livrare se datorează uneia din împrejurările menţionate la art.1008 alin.(1) revine cărăuşului.
    (2) În cazul în care transportatorul susţine că, în raportul de împrejurări, distrugerea, pierderea 
sau deteriorarea se putea produce din cauza unui sau mai multor pericole menţionate la art.1008 
alin.(3), se prezumă că prejudiciul s-a produs în acest fel. Cel îndreptăţit să dispună de 
încărcătură poate însă dovedi că prejudiciul nu s-a produs ori nu s-a produs exclusiv în una dintre 
aceste împrejurări periculoase.
    (3) Prezumţia stipulată la alin.(2) nu operează în cazul prevăzut la art.1008 alin.(3) lit.a) pentru 
expedierea extraordinară sau pentru pierderea unor colete întregi.
    (4) La transportul cu un vehicul dotat cu instalaţii speciale de protecţie a încărcăturii împotriva 
efectelor căldurii, frigului, ale schimbărilor de temperatură sau umidităţii, cărăuşul poate invoca 
dispoziţiile art.1008 alin.(3) numai dacă dovedeşte că a luat toate măsurile posibile în vederea 
alegerii, întreţinerii şi utilizării acestor instalaţii speciale şi că a respectat indicaţiile speciale date 
în acest sens.
    (5) Cărăuşul poate invoca dispoziţiile art.1008 alin.(3) lit.d) doar dacă dovedeşte că a luat 
toate măsurile care, în mod obişnuit, trebuiesc luate şi că a respectat indicaţiile speciale pe care 
le-a primit.

Articolul 1010. Încălcarea termenului de livrare a încărcăturii
    Termenul de livrare este încălcat atunci cînd încărcătura nu a fost livrată în interiorul 
termenului convenit sau, în cazul în care nu s-a convenit asupra unui termen, cînd durata efectivă 
a transportului, cu luarea în considerare a împrejurărilor, depăşeşte durata care poate fi acordată 
în mod rezonabil unui cărăuş diligent.
  Articolul 1011. Prezumţia pierderii încărcăturii 

    (1) Cel îndreptăţit să dispună, fără a mai aduce alte dovezi, poate considera pierdută 
încărcătura care nu a fost livrată în decursul a 30 de zile de la expirarea termenului de livrare sau, 



în cazul în care nu s-a convenit asupra unui astfel de termen, în decursul a 60 de zile de la 
preluarea încărcăturii de către cărăuş.
    (2) Cel îndreptăţit să dispună poate cere în scris, la primirea despăgubirii pentru încărcătura 
pierdută, să fie imediat notificat dacă încărcătura a fost găsită pe parcursul unui an de la plata 
despăgubirii. Această cerere trebuie confirmată în scris de către persoana obligată.
    (3) Cel îndreptăţit să dispună poate pretinde, în decursul a 30 de zile de la primirea notificării 
prevăzute la alin.(2), ca încărcătura să-i fie livrată contra satisfacerii pretenţiilor care decurg din 
scrisoarea de trăsură şi restituirii despăgubirii primite, reţinîndu-se, după caz, cheltuielile de 
recuperare a prejudiciului. Pretenţiile sale la despăgubire pentru încălcarea termenului de livrare 
conform art.1003 şi, eventual, art.1016 rămîn neatinse.
    (4) Dacă nu s-a formulat cererea prevăzută la alin.(2) sau nu s-a dat nici o indicaţie în termenul 
menţionat la alin.(3), sau dacă încărcătura a fost găsită după trecerea a mai mult de un an de la 
plata despăgubirii, cărăuşul poate dispune de încărcătură conform legilor locului unde se află ea.
   Articolul 1012. Livrarea încărcăturii fără preluarea rambursului
    Dacă încărcătura este livrată destinatarului fără preluarea rambursului pe care, conform 
contractului, cărăuşul trebuia să-l preia, acesta, păstrîndu-şi dreptul de regres împotriva 
destinatarului, este obligat să-l despăgubească pe client pînă la valoarea rambursului.
    Articolul 1013. Regulile de expediere a încărcăturilor periculoase
    (1) Clientul trebuie să-l informeze pe cărăuş, dacă îi remite încărcături periculoase, despre 
natura exactă a pericolului şi să-i indice măsurile de siguranţă necesare. Dacă toate acestea nu 
sînt consemnate în scrisoarea de trăsură, clientul sau destinatarul trebuie să dovedească în alt 
mod că transportatorul cunoştea natura exactă a pericolelor legate de transportul încărcăturii.
    (2) În cazul în care cărăuşul nu cunoştea pericolul în condiţiile alin.(1), încărcăturile 
periculoase pot fi descărcate, distruse ori făcute inofensive de către cărăuş oricînd şi fără 
obligaţia despăgubirii. Clientul răspunde, în plus, pentru prejudiciul, inclusiv cheltuielile, cauzat 
de predarea, transportul, descărcarea şi distrugerea unor astfel de încărcături.
   Articolul 1014. Determinarea valorii încărcăturii la pierderea 
                              ei şi plata despăgubirilor
    (1) Dacă, în baza dispoziţiilor din prezenta secţiune, transportatorul trebuie să plătească 
despăgubiri pentru pierderea totală ori parţială a încărcăturii, despăgubirea se va calcula în 
funcţie de valoarea încărcăturii la locul şi din momentul preluării.
    (2) Valoarea încărcăturii se determină în baza preţului de bursă, iar în lipsa unui asemenea 
preţ, în baza preţului de piaţă, iar în lipsa unor asemenea preţuri, la preţul obişnuit al bunurilor cu 
aceleaşi caracteristici.
    (3) În afară de plata despăgubirilor prevăzute la alin.(1), urmează a fi restituite taxele de 
transport, taxele vamale şi alte cheltuieli de transport, şi anume, în cazul pierderii totale a 
încărcăturii – integral, iar în cazul pierderii parţiale – parţial.
    (4) Dacă încărcătura a fost livrată cu întîrziere, iar cel îndreptăţit să dispună dovedeşte că prin 
aceasta a suferit un prejudiciu, cărăuşul va plăti o despăgubire, însă numai pînă la valoarea 
transportului.
    (5) Despăgubiri în volum mai mare decît cel stabilit la alin.(4) pot fi pretinse doar atunci cînd 
valoarea încărcăturii sau un interes special în privinţa livrării este consemnat conform art.1016. 

Articolul 1015. Răspunderea pentru deteriorarea încărcăturii
    (1) La deteriorarea încărcăturii, cărăuşul poartă răspundere egală cu diminuarea valorii 
încărcăturii. Întinderea despăgubirii se determină conform art.1014 alin.(1), (2) şi (4). 
    (2) În cazul în care întreaga încărcătură este depreciată în urma deteriorării, despăgubirea 
calculată conform alin.(1) nu poate depăşi suma care ar fi trebuit plătită în situaţia pierderii 
totale.
   Articolul 1016. Interesul special al clientului
    (1) În schimbul unui supliment la taxa de transport, clientul poate stabili, prin consemnare în 
scrisoarea de trăsură, suma care reprezintă pentru el interesul ca încărcătura să nu fie distrusă, 
pierdută, deteriorată ori livrată cu întîrziere.
    (2) Dacă s-a comunicat interesul special în privinţa livrării, se poate pretinde, independent de 
despăgubirea prevăzută la art.1014 şi 1015, repararea pagubei pînă la mărimea sumei menţionate 



ca reprezentînd interesul special în privinţa livrării.
   Articolul 1017. Dreptul la dobînzi al celui îndreptăţit să dispună 
    Cel îndreptăţit să dispună poate pretinde pentru despăgubirea datorată dobînzii în mărimea 
stabilită de art.619. Dobînzile încep să curgă din momentul reclamaţiei faţă de cărăuş sau, dacă 
nu a fost formulată o asemenea reclamaţie, din momentul chemării sale în judecată.
    Articolul 1018. Dreptul cărăuşului în cazul unor pretenţii 
                              extracontractuale
    (1) Dacă distrugerile, pierderile, deteriorările sau întîrzierile apărute la un transport care intră 
sub incidenţa dispoziţiilor prezentei secţiuni duc, în conformitate cu dreptul aplicabil, la 
formularea unor pretenţii extracontractuale, cărăuşul poate să se opună acestora prin invocarea 
dispoziţiilor prezentei secţiuni care exclud răspunderea sa ori care precizează sau limitează 
întinderea despăgubirilor datorate.
    (2) Dacă sînt formulate pretenţii extracontractuale pentru distrugere, pierdere, deteriorare sau 
întîrziere împotriva unui prepus, acesta va putea invoca, de asemenea, dispoziţiile prezentului 
capitol în măsura în care exclud răspunderea sa ori precizează sau limitează întinderea 
despăgubirilor datorate.
   Articolul 1019. Interzicerea exonerării cărăuşului de 
                             răspundere 
    Cărăuşul nu poate invoca dispoziţiile din prezenta secţiune care exclud sau limitează 
răspunderea sa ori care răstoarnă sarcina probei dacă prejudiciul a fost cauzat cu intenţie sau din 
culpă gravă.
  Articolul 1020. Prezentarea reclamaţiilor

    (1) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, părţile sînt obligate să înainteze în prealabil 
o reclamaţie.
    (2) Dacă destinatarul preia încărcătura fără a verifica, împreună cu cărăuşul, starea acesteia şi 
fără a formula faţă de cărăuş obiecţii cu indicarea distrugerilor, pierderilor sau deteriorărilor, se 
va prezuma, pînă la proba contrară, că destinatarul a primit încărcătura în starea descrisă în 
scrisoarea de trăsură. Obiecţiile urmează a fi făcute, dacă este vorba de pierderi sau deteriorări ce 
pot fi observate la o examinare exterioară, cel tîrziu la recepţionarea încărcăturii. 
    (3) Dacă destinatarul şi cărăuşul au verificat împreună starea încărcăturii, dovada contrară 
rezultatului acestei verificări se admite doar în cazul unor pierderi sau deteriorări ce nu pot fi 
recunoscute la examinarea exterioară şi în cazul formulării de către destinatar a unor obiecţii 
scrise fată de cărăuş în decursul a 7 zile, neluînd în considerare duminicile şi sărbătorile legale. 
    (4) Dacă rezervele nu privesc pierderi sau deteriorări care pot fi recunoscute la o examinare 
exterioară, obiecţiile urmează a fi făcute în scris, în decursul a 7 zile, neluînd în considerare 
duminicile şi sărbătorile legale, după recepţionare. 
    (5) Pentru încălcarea termenului de livrare se pot cere despăgubiri doar dacă, în termen de 21 
de zile din momentul în care încărcătura a fost pusă la dispoziţia destinatarului, este înaintată o 
obiecţie scrisă către cărăuş.
    (6) La calculul termenelor stabilite în prezentul articol nu se ia în considerare ziua 
recepţionării sau ziua în care încărcătura a fost pusă la dispoziţia destinatarului.
    (7) Cărăuşul şi destinatarul sînt obligaţi să-şi acorde toate înlesnirile corespunzătoare pentru 
constatările şi verificările necesare.

Articolul 1021. Termenul de prescripţie în contractul de 
                              transport
    (1) Termenul de prescripţie în raporturile de transport este de un an. În cazul intenţiei sau al 
culpei grave, termenul de prescripţie este de 3 ani. 
    (2) Curgerea termenului de prescripţie începe:
    a) în caz de pierdere parţială, de deteriorare a încărcăturii sau de încălcare a termenului de 
transportare – din ziua predării încărcăturii către destinatar; 
    b) în cazul distrugerii sau pierderii totale - în a 30-a zi de la expirarea termenului de 
transportare, iar dacă acest termen nu este stabilit de părţi sau de lege - în cea de-a 60-a zi din 
ziua preluării încărcăturii de către cărăuş; 
    c) în toate celelalte cazuri - în ziua expirării unui termen de 3 luni de la data încheierii 



contractului de transport. 
  Articolul 1022. Răspunderea cărăuşilor succesivi

    (1) Dacă un transport care constituie obiectul unui singur contract este realizat de mai mulţi 
cărăuşi succesivi, fiecare din ei răspunde pentru executarea întregului transport. 
    (2) Cel de-al doilea cărăuş şi oricare cărăuş care urmează devin, prin preluarea încărcăturii şi a 
scrisorii de trăsură, părţi în contract în măsura condiţiilor stabilite în scrisoarea de trăsură.

 Articolul 1023. Preluarea încărcăturii de la cărăuşul anterior
    (1) Cărăuşul care preia încărcătura de la cărăuşul anterior trebuie să înmîneze acestuia o 
adeverinţă de primire, datată şi semnată. El trebuie să-şi înscrie numele şi adresa pe cel 
de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură. Dacă este cazul, va scrie obiecţiile sale conform 
art.997 alin.(2) pe cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură şi pe adeverinţa de primire.
    (2) Relaţiile dintre cărăuşii succesivi sînt reglementate de dispoziţiile art.1000.
  Articolul 1024. Înaintarea pretenţiilor contra cărăuşilor succesivi

    (1) Pretenţiile de despăgubire pentru distrugerea, pierderea şi deteriorarea încărcăturii sau 
pentru încălcarea termenului de livrare pot fi valorificate numai împotriva primului cărăuş, a 
ultimului sau a aceluia care a executat acea parte a transportului în care s-a produs evenimentul 
sau faptul ce a cauzat distrugerea, pierderea, deteriorarea sau întîrzierea.
    (2) Una şi aceeaşi cerere de chemare în judecată poate fi îndreptată împotriva mai multor 
cărăuşi. 
    Articolul 1025. Dreptul de regres
    Dacă un cărăuş a plătit despăgubiri în baza dispoziţiilor prezentului capitol, el are drept de 
regres conform următoarelor reguli:
    a) dacă distrugerea, pierderea ori deteriorarea a fost cauzată de un cărăuş, acesta trebuie să 
suporte singur despăgubirile plătite de el sau de un alt cărăuş;
    b) dacă distrugerea, pierderea sau deteriorarea a fost cauzată de doi sau de mai mulţi cărăuşi, 
fiecare va plăti o sumă proporţională părţii sale de răspundere. În cazul în care nu se poate stabili 
partea de răspundere a fiecăruia, cărăuşii răspund în funcţie de partea care le revine din taxa de 
transport;
    c) dacă nu se poate stabili care din cărăuşi răspunde pentru prejudiciu, despăgubirea va fi 
plătită de toţi cărăuşii în proporţia care se va determina conform regulii menţionate la lit.b).
  Articolul 1026. Incapacitatea de plată a unuia din cărăuşi

    Dacă un cărăuş este în incapacitate de plată, partea care îi revine din despăgubiri şi pe care nu 
a plătit-o se suportă de ceilalţi cărăuşi proporţional părţii ce le revine din taxa de transport.
    Articolul 1027. Excepţiile opuse în cazul acţiunii în regres
    Cărăuşul împotriva căruia se exercită, în temeiul art.1025 şi 1026, dreptul de regres nu poate 
obiecta că transportatorul care exercită regresul a plătit celui prejudiciat fără să datoreze dacă 
despăgubirea a fost stabilită prin hotărîre judecătorească şi dacă transportatorul asupra căruia se 
exercită regresul a fost încunoştinţat în mod reglementar de procesul în curs avînd posibilitatea 
de a interveni în acest proces.
    Articolul 1028. Dreptul cărăuşilor de a deroga de la dispoziţiile 
                              prezentului cod
    Cărăuşii au dreptul, fără a prejudicia interesele clientului sau ale destinatarului, să convină 
asupra unor reguli care să deroge de la prevederile art.1025 şi 1026.
    Articolul 1029. Nulitatea convenţiilor 
    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.1028, orice clauză care, în mod direct sau indirect, 
derogă de la dispoziţiile prezentului capitol este nulă şi lipsită de efecte. Nulitatea unor asemenea 
clauze nu are drept consecinţă nulitatea celorlalte clauze din contract.
    (2) Este nulă îndeosebi acea convenţie prin care cărăuşul trece pe seama asigurării încărcăturii 
pretenţiile în despăgubire, precum şi orice convenţie asemănătoare.
    (3) Nulă este şi convenţia în a cărei bază sarcina probei este răsturnată.

Capitolul XIII 
MANDATUL

  Articolul 1030. Contractul de mandat
    (1) Prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a 



o reprezenta la încheierea de acte juridice, iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se obligă să 
acţioneze în numele şi pe contul mandantului. 
    (2) Mandantul este obligat să coopereze cu mandatarul în scopul exercitării mandatului.

Articolul 1031. Acceptarea mandatului
    Acceptarea mandatului este expresă sau tacită. Acceptarea este tacită dacă rezultă din actele 
sau chiar din tăcerea mandatarului.
    Articolul 1032. Mandatul special şi mandatul general
    (1) Mandatul poate fi special pentru o operaţie juridică sau pentru anumite operaţii 
determinate (pentru o afacere sau pentru anumite afaceri) ori general (pentru toate afacerile 
mandantului).
    (2) Mandatul formulat în termeni generali nu conferă decît împuternicirea de a încheia acte de 
administrare şi conservare. Împuternicirea de a încheia alte acte urmează a fi formulată numai 
printr-o clauză expresă, cu excepţia mandatului autentificat notarial şi dat în avans pentru 
incapacitatea mandantului.
    Articolul 1033. Remunerarea mandatarului
    (1) Mandantul este obligat să plătească mandatarului remuneraţie numai în cazurile prevăzute 
de lege sau de contract. 
    (2) Mandatul profesional este prezumat cu titlu oneros. 
    (3) În cazul mandatului oneros, mandantul este obligat să plătească mandatarului retribuţia 
stabilită prin contract, în baza legii, prin uzanţe sau în dependenţă de valoarea serviciilor 
acordate.
    (4) Mandatarul are dreptul să reţină din sumele pe care trebuie să le remită mandantului ceea 
ce mandantul îi datorează pentru executarea mandatului. El are dreptul să reţină din sumele 
încredinţate pentru executarea mandatului ceea ce i se cuvine.
    Articolul 1034. Împuternicirile mandatarului
    (1) Împuternicirile mandatarului nu se limitează la prevederile exprese ale mandatului, ci se 
extind asupra a tot ce poate fi dedus din cuprinsul şi esenţa acestuia, cu excepţiile prevăzute la 
art.1032 alin.(2).
    (2) Mandatarul poate încheia toate actele care pot fi deduse din împuternicirile lui şi care sînt 
necesare pentru îndeplinirea mandatului.
    (3) Împuternicirile date unei persoane pentru a încheia acte care ţin de profesia sau funcţia pe 
care o exercită şi care rezultă din natura lor nu trebuie să fie stipulate expres.
    Articolul 1035. Prudenţa şi diligenţa mandatarului
    Mandatarul este obligat să acţioneze în interesul mandantului cu prudenţă şi diligenţă şi să 
evite apariţia conflictelor între interesele sale personale şi interesele mandantului. 
   Articolul 1036. Transmiterea executării mandatului către un terţ 

    (1) Mandatarul este obligat să execute mandatul personal dacă nu i se permite prin contract 
transmiterea mandatului către un terţ. Se permite atragerea de ajutoare pentru a-l asista pe 
mandatar în exercitarea mandatului.
    (2) În cazul în care o cer interesele mandantului, mandatarul trebuie să transmită 
împuternicirile către un terţ dacă, din cauza unor circumstanţe imprevizibile, nu poate exercita 
mandatul şi nu are posibilitatea să-l informeze despre aceasta pe mandant în timp util.
    (3) Pentru actele persoanei căreia i-a transmis mandatul fără a fi autorizat, mandatarul 
răspunde ca pentru actele proprii.
    (4) Dacă transmiterea mandatului către un terţ este permisă, mandatarul răspunde doar pentru 
vina ce-i revine în privinţa alegerii terţului şi pentru modul în care i-a transmis instrucţiunile.
    (5) Mandantul are în toate cazurile dreptul de a intenta acţiune persoanei care l-a asistat sau l-a 
substituit pe mandatar.
    Articolul 1037. Desemnarea mai multor mandatari
    (1) Dacă, pentru încheierea unui act juridic, sînt desemnaţi mai mulţi mandatari, mandatul 
produce efecte numai în cazul în care este acceptat de toţi mandatarii.
    (2) Mandatarii urmează să încheie împreună toate actele vizate în mandat dacă altfel nu este 
stipulat sau nu rezultă cu certitudine din mandat. Pentru executarea obligaţiilor asumate ei 
răspund solidar.



    (3) Dacă încheie singur actele juridice pe care a fost împuternicit să le încheie împreună cu o 
altă persoană, mandatarul îşi depăşeşte împuternicirile, cu excepţia cazului cînd încheie actul 
juridic în condiţii mai avantajoase pentru mandant decît cele convenite.
    Articolul 1038. Dubla reprezentare
    (1) Mandatarul care acceptă să reprezinte, pentru încheierea aceluiaşi act, persoane ale căror 
interese sînt sau ar putea fi în conflict este obligat să informeze fiecare mandant, cu excepţia 
cazului cînd uzanţele sau cunoaşterea de către mandanţi a dublei reprezentări îl exonerează de 
această obligaţie pe mandatar.
    (2) În cazul dublei reprezentări, mandatarul va acţiona faţă de fiecare mandant în mod 
imparţial. 
    (3) Mandantul care nu este în măsură să cunoască dubla reprezentare poate, în cazul în care a 
suferit un prejudiciu, să ceară declararea nulităţii actului încheiat de mandatar.
   Articolul 1039. Încheierea unui act cu sine însuşi
    (1) Mandatarul nu poate încheia acte juridice în numele mandantului cu sine însuşi, chiar şi 
prin reprezentant, cu excepţia cazului cînd este autorizat expres sau cînd mandantul cunoaşte 
faptul şi nu obiectează împotriva lui.
    (2) Numai mandantul poate cere declararea nulităţii actului juridic încheiat cu încălcarea 
regulii prevăzute la alin.(1).
    Articolul 1040. Abaterea de la indicaţiile mandantului
    (1) Mandatarul este obligat să îndeplinească indicaţiile mandantului.
    (2) Mandatarul este în drept să se abată de la indicaţiile mandantului dacă, în funcţie de 
circumstanţe, poate presupune că mandantul, avînd cunoştinţă de situaţia creată, ar fi aprobat o 
asemenea abatere. Pînă la abaterea de la indicaţiile mandantului, mandatarul este obligat să-l 
notifice despre noile circumstanţe şi să aştepte decizia lui, cu excepţia cazurilor cînd amînarea 
prezintă un pericol pentru executare.
    (3) Dacă executarea de către mandatar a indicaţiilor date de mandant duce, în mod vizibil, la 
dezavantajarea acestuia din urmă, mandatarul trebuie să execute indicaţiile doar după ce a 
comunicat mandantului dezavantajele posibile, iar acesta insistă asupra indicaţiilor.
    Articolul 1041. Obligaţia prezentării informaţiilor şi a dării 
                              de seamă despre executarea mandatului
    (1) Mandatarul este obligat să transmită mandantului toate informaţiile necesare, să dea 
lămuririle cerute de mandant asupra executării mandatului, iar la executarea acestuia, să-l 
informeze neîntîrziat şi să prezinte darea de seamă.
    (2) Convenţia în al cărei temei obligaţiile mandatarului prevăzute la alin.(1) sînt, pentru viitor, 
excluse sau limitate se face în scris.
   Articolul 1042. Confidenţialitatea informaţiei cunoscute de
                               mandatar
    (1) Mandatarul este obligat să nu divulge informaţia care i-a deveni cunoscută în cadrul 
activităţii sale dacă mandantul are un interes justificat în păstrarea secretului asupra lor şi dacă 
nu există, în baza dispoziţiilor legale, o obligaţie de dezvăluire sau dezvăluirea nu este permisă 
de mandant.
    (2) Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii subzistă şi după încetarea mandatului.
   Articolul 1043. Obligaţia mandatarului de a preda către mandant rezultatele executării
    Mandatarul este obligat să remită mandantului tot ceea ce a primit pentru executarea 
mandatului şi nu a utilizat în acest scop, precum şi tot ceea ce a dobîndit în executarea 
obligaţiilor sale contractuale.
    Articolul 1044. Interdicţia de a folosi informaţia sau bunurile 
                              în interes propriu
    (1) Mandatarul nu are dreptul să folosească în avantajul său informaţia pe care o obţine sau 
bunurile pe care le primeşte ori pe care este obligat să le administreze în exercitarea mandatului 
dacă nu are consimţămîntul mandantului sau dacă dreptul de folosinţă nu rezultă din lege sau din 
mandat.
    (2) Pe lîngă compensaţiile la care este ţinut pentru prejudiciul cauzat, mandatarul, în cazul 
folosirii informaţiei sau bunurilor fără autorizaţie, trebuie să plătească mandantului pentru 



folosirea informaţiei o sumă echivalentă cu îmbogăţirea sa datorită folosirii ei, iar în cazul cînd a 
folosit un bun, o chirie corespunzătoare. Dacă foloseşte pentru sine banii pe care trebuie să-i 
remită mandantului ori să-i utilizeze în favoarea acestuia, mandatarul va datora dobînzi din 
momentul cheltuirii banilor.
    Articolul 1045. Protecţia drepturilor mandantului
    Bunurile dobîndite de către mandatar, în numele său dar pe contul mandantului, în cadrul 
executării obligaţiilor contractuale sau care i-au fost transmise de mandant pentru executarea 
mandatului sînt considerate, în raport cu creditorii mandatarului, bunuri ale mandantului.
    Articolul 1046. Compensarea cheltuielilor efectuate de mandatar
    (1) Cheltuielile pe care mandatarul le efectuează pentru executarea obligaţiilor contractuale şi 
pe care, în funcţie de împrejurări, acesta le consideră necesare trebuie compensate de către 
mandant. 
    (2) Nu pot fi înaintate pretenţii, în temeiul alin.(1), atunci cînd cheltuielile urmează a fi 
compensate prin remuneraţie. Cheltuielile care se fac în mod obişnuit la executarea unor obligaţii 
de felul celor stipulate în contract sau cheltuielile care ar fi fost făcute de mandatar şi în absenţa 
contractului sînt considerate compensate prin remuneraţie dacă restituirea lor nu se face în mod 
obişnuit şi dacă nu s-a convenit altfel.
    (3) La cererea mandatarului, mandantul este obligat să plătească acestuia un avans pentru 
cheltuielile necesare executării mandatului. 
    Articolul 1047. Repararea prejudiciului cauzat mandatarului
    (1) Mandantul este obligat să repare şi prejudiciul produs fără vina sa pe care mandatarul l-a 
suferit în executarea mandatului dacă prejudiciul este rezultatul unui pericol legat de obligaţia 
contractuală ori s-a produs în urma executării unei indicaţii a mandantului.
    (2) Nu se poate formula o pretenţie în temeiul alin.(1) atunci cînd un prejudiciu de felul celui 
care s-a produs urmează a fi acoperit prin remuneraţie sau cînd prejudiciul a fost practic produs 
printr-o acţiune care nu era necesară executării obligaţiilor contractuale ale mandatarului sau 
printr-o omisiune a lui. Dacă acoperirea prejudiciului din contul remuneraţiei va fi contestată, 
sarcina probei se pune pe seama mandatarului. 

Articolul 1048. Solidaritatea mandanţilor
    Cînd mai multe persoane, pentru o afacere comună, au numit un mandatar, fiecare dintre ele 
răspunde solidar pentru toate efectele mandatului.

Articolul 1049. Răspunderea mandatarului în cazul mandatului 
                             gratuit
    Dacă îndeplineşte mandatul cu titlu gratuit, mandatarul va răspunde doar pentru actele sale 
intenţionate sau pentru culpă gravă.
    Articolul 1050. Denunţarea mandatului
    (1) Mandatul poate fi denunţat oricînd de oricare din părţi.
    (2) Revocarea mandatului notificată numai mandatarului nu se poate opune terţilor care, fără a 
şti despre revocare, au contractat cu bună-credinţă cu mandatarul. În acest caz, mandantul are 
drept de regres împotriva mandatarului.
    (3) Mandatarul poate denunţa mandatul doar în aşa fel încît să fie posibil pentru mandant să se 
îngrijească în continuare de actele asupra cărora s-a contractat, cu excepţia cazului cînd există 
motiv întemeiat pentru a denunţa.
    (4) Dacă a denunţat, mandantul este obligat faţă de mandatar la compensarea tuturor 
cheltuielilor apărute în executarea contractului. Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandantul 
trebuie să plătească mandatarului remuneraţia convenită.
    (5) Este nulă clauza prin care se exclude dreptul unei părţi de a denunţa mandatul.
    Articolul 1051. Decesul sau incapacitatea mandantului
    (1) Raporturile contractuale nu încetează prin decesul sau prin incapacitatea mandantului dacă 
nu s-a convenit altfel sau dacă aceasta nu rezultă din conţinutul obligaţiei contractuale.
    (2) Dacă raporturile contractuale încetează prin decesul ori prin incapacitatea mandantului, 
mandatarul trebuie să continue executarea obligaţiilor contractuale în cazul în care amînarea ar fi 
legată de pericolul unor pierderi pentru mandant sau pentru succesorii lui. Executarea mandatului 
continuă pînă cînd succesorul sau reprezentantul legal al mandantului poate lua toate măsurile 



necesare. Raporturile contractuale sînt considerate în această privinţă ca fiind valabile.
    (3) Dacă raporturile contractuale încetează prin decesul sau prin incapacitatea mandantului, 
faţă de mandatar contractul se consideră valabil pînă în momentul în care acesta ia cunoştinţă ori 
trebuie să cunoască motivul încetării.

Articolul 1052. Încetarea raporturilor contractuale prin decesul 
                             mandatarului
    (1) Raporturile contractuale încetează prin decesul mandatarului dacă nu s-a convenit altfel ori 
dacă din obligaţia contractuală nu rezultă altfel.
    (2) Moştenitorul mandatarului trebuie să informeze neîntîrziat mandantul despre decesul 
mandatarului şi să ia măsurile necesare pentru protecţia drepturilor mandantului.

Capitolul XIV 
ADMINISTRAREA FIDUCIARĂ

    Articolul 1053. Contractul de administrare fiduciară 
    (1) Prin contractul de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă 
bunuri în administrare fiduciară celeilalte părţi (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se 
obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării. 
    (2) Prin contract poate fi desemnat în calitate de beneficiar un terţ, care poate înainta pretenţii 
proprii faţă de administratorul fiduciar.
    (3) Autorităţile publice nu pot exercita funcţia de administrator fiduciar.
    (4) Administratorul fiduciar nu poate fi beneficiar. 
    (5) În cazurile cînd administrarea fiduciară a patrimoniului se constituie pe motive prevăzute 
de lege, drepturile fondatorului administrării aparţin autorităţii tutelare sau unei alte persoane 
menţionate în lege.
    Articolul 1054. Forma contractului de administrare fiduciară
    Contractul de administrare fiduciară a proprietăţii se încheie în scris. 
    Articolul 1055. Obiectul administrării fiduciare
    (1) Poate fi dat în administrare fiduciară orice bun, inclusiv o universalitate de bunuri, atît 
existente la momentul încheierii contractului, cît şi dobîndite în viitor, inclusiv bunurile 
dobîndite de administratorul fiduciar în exercitarea contractului.
    (2) Patrimoniul dat în administrare fiduciară include şi bunurile care, în calitate de echivalent 
sau în urma unor acte juridice, iau locul bunurilor originale.
    (3) Mijloacele băneşti nu pot fi date separat în administrare fiduciară, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege.
    (4) Bunurile date în administrare fiduciară se separă de alte bunuri ale fondatorului 
administrării, precum şi de bunurile administratorului fiduciar.
    Articolul 1056. Drepturile şi obligaţiile administratorului 
                             fiduciar
    (1) Administratorul fiduciar este obligat să administreze în nume propriu proprietatea 
încredinţată, dar pe riscul şi pe contul fiduciantului.
    (2) În raporturile cu terţii, administratorul fiduciar are prerogativele unui proprietar. Dacă nu 
manifestă faţă de interesele fiduciantului diligenţa de care dă dovadă în afacerile proprii, 
fiduciarul este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel.
    (3) Administratorul fiduciar este obligat să facă public faptul separării bunurilor luate în 
administrare fiduciară de bunurile sale şi să menţină această publicitate. El răspunde faţă de 
fondatorul administrării pentru dezavantajele, pierderile şi prejudiciile care rezultă din 
confuziunea celor două patrimonii.
    (4) Administratorul fiduciar poate dispune de un imobil doar în cazurile prevăzute de lege sau 
de contractul de administrare fiduciară.
    (5) Drepturile obţinute de administratorul fiduciar ca rezultat al activităţii de administrare 
fiduciară se includ în componenţa patrimoniului primit în administrare dacă în contract nu este 
prevăzută obligaţia de a le preda fiduciantului sau beneficiarului. 
    (6) Obligaţiile rezultate din activitatea fiduciarului se execută din contul bunurilor care se află 
în administrare fiduciară.
    Articolul 1057. Remuneraţia, cheltuielile şi fructele



    (1) Administratorul fiduciar nu primeşte remuneraţie pentru activitatea sa dacă părţile nu au 
convenit altfel sau dacă aceasta nu rezultă din lege. 
    (2) Dacă este prevăzută, remuneraţia poate fi exprimată fie în procente faţă de venitul 
(profitul) obţinut din administrarea fiduciară a bunurilor, fie într-o sumă fixă de bani, fie în 
formă de procurare a unei părţi a bunurilor administrate de fiduciar în conformitate cu contractul 
de administrare fiduciară.
    (3) Cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel.
    (4) Fructele bunurilor revin fondatorului administrării.
    Articolul 1058. Răspunderea administratorului fiduciar
    (1) Administratorul fiduciar este răspunzător, în raporturile cu terţii, pentru toate actele 
încheiate în limitele împuternicirilor conferite de contractul de administrare fiduciară. 
Răspunderea se limitează la bunurile pe care le-a primit în administrare fiduciară.
    (2) După încetarea administrării fiduciare şi transmiterea către fiduciant a bunurilor, acestea 
pot fi urmărite în continuare pentru pretenţiile născute în legătură cu administrarea fiduciară.
    (3) Bunurile date în administrare fiduciară nu pot fi urmărite pentru satisfacerea pretenţiilor 
înaintate faţă de administratorul fiduciar personal.
    (4) Fondatorul administrării fiduciare şi beneficiarul răspund pentru acţiunile administratorului 
fiduciar numai atunci cînd li se poate imputa un comportament ilicit.
    Articolul 1059. Indicarea calităţii de administrator fiduciar 
                             la încheierea actelor juridice
    (1) Administratorul trebuie să indice în actul juridic faptul că el acţionează în calitate de 
fiduciar. Această condiţie se consideră respectată dacă: 
    a) la încheierea actului juridic cealaltă parte ştia sau trebuia să ştie despre faptul că actul 
juridic este încheiat de administratorul fiduciar în această calitate;
    b) în actul juridic încheiat în scris s-a introdus, după numele sau denumirea administratorului 
fiduciar, menţiunea “A.F.”
    (2) În cazul cînd în actul juridic nu se indică faptul că administratorul fiduciar a acţionat în 
această calitate, el se obligă personal în faţa terţilor şi răspunde în faţa acestora doar cu 
patrimoniul propriu.
    Articolul 1060. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la 
                             mandat
    Raporturilor fiduciare se aplică în modul corespunzător dispoziţiile referitoare la mandat.

Capitolul XV 
COMISIONUL

    Articolul 1061. Contractul de comision
    (1) Prin contractul de comision, o parte (comisionar) se obligă să încheie acte juridice în nume 
propriu, dar pe contul celeilalte părţi (comitent), iar aceasta să plătească o remuneraţie 
(comision).
    (2) Actul juridic încheiat de comisionar cu un terţ dă naştere unor drepturi şi obligaţii numai 
pentru comisionar, chiar şi în cazul în care comitentul este numit sau a participat la executarea 
actului juridic.
    (3) Între comitent şi comisionar există aceleaşi drepturi şi obligaţii ca între mandant şi 
mandatar, cu deosebirile stabilite în prezentul capitol.
    Articolul 1062. Executarea obligaţiilor de către comisionar
    (1) Comisionarul trebuie să respecte indicaţiile primite de la comitent şi să execute obligaţiile 
pe care şi le-a asumat în condiţii cît mai favorabile pentru acesta.
    (2) În cazul în care comisionarul încheie acte juridice în condiţii mai avantajoase decît cele 
stipulate de comitent, beneficiile se împart egal între el şi comitent dacă în contract nu este 
prevăzut altfel.
    Articolul 1063. Remuneraţia comisionarului
    (1) Comitentul este obligat să acorde comisionarului remuneraţia stabilită de contract sau de 
uzanţe. 
    (2) Comisionarul poate pretinde plata comisionului chiar şi în cazul în care executarea actului 



juridic încheiat de el nu a avut loc, dar faptul acesta se datorează vinovăţiei comitentului sau se 
află în legătură cu personalitatea lui.
    Articolul 1064. Abaterea de la indicaţiile comitentului
    (1) Comisionarul este în drept să se abată de la indicaţiile comitentului dacă o cer interesele 
comitentului sau dacă nu are posibilitatea de a cere aprobarea prealabilă a comitentului, sau nu a 
primit răspunsul în timp util.
    (2) În cazul în care a vîndut bunurile la un preţ mai mic decît cel indicat de comitent, 
comisionarul trebuie să acopere diferenţa dacă nu demonstrează că nu a putut vinde bunul la 
preţul indicat şi că prin vinderea la un preţ mai mic a evitat un prejudiciu mai mare. 
    (3) În cazul în care comisionarul cumpără un bun la un preţ mai mare decît cel indicat, 
comitentul trebuie să declare că renunţă la actul juridic încheiat de comisionar imediat ce este 
înştiinţat despre încheierea actului juridic. În caz contrar, se consideră că a acceptat condiţiile 
cumpărării.
    (4) Dacă comisionarul declară că acoperă diferenţa de preţ, comitentul nu are dreptul să 
renunţe la actul juridic.
    Articolul 1065. Dreptul asupra bunului care este obiectul
                             actului juridic
    Comitentul are drept de proprietate asupra bunului predat comisionarului sau primit de acesta 
pentru comitent.
    Articolul 1066. Dreptul de retenţie al comisionarului
    În scopul garantării creanţelor ce izvorăsc din contractul de comision, comisionarul este în 
drept să reţină bunurile care trebuie să le predea comitentului sau persoanelor indicate de acesta. 
    Articolul 1067. Executarea actului juridic încheiat de comisionar 
    (1) Comisionarul trebuie să execute toate obligaţiile şi să exercite toate drepturile care rezultă 
din actul juridic încheiat în numele său, dar pe contul comitentului.
    (2) Comisionarul nu răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor de către terţ, cu excepţia 
cazului cînd a garantat în faţa comitentului executarea obligaţiilor de către terţ. În schimbul 
garanţiei, comisionarul are dreptul la o remuneraţie specială, numită provizion.
    (3) În cazul în care terţul a încălcat obligaţiile, comisionarul trebuie să-l informeze imediat pe 
comitent şi să adune probele necesare. La cererea comitentului, comisionarul îi cesionează 
drepturile care rezultă din actul juridic încheiat întru executarea contractului de comision.
    Articolul 1068. Obligaţia comisionarului de a asigura bunul 
                              comitentului 
    Comisionarul este obligat să asigure bunurile primite de la comitent sau pentru comitent 
numai în cazurile în care faptul acesta este stipulat în contract sau rezultă din uzanţe.
    Articolul 1069. Darea de seamă a comisionarului
    După executarea obligaţiilor sau după rezilierea contractului, comisionarul predă tot ceea ce a 
primit în baza contractului şi prezintă o dare de seamă. În cazul în care există obiecţii în legătură 
cu darea de seamă, comitentul este obligat să-l informeze pe comisionar în termen de 15 zile de 
la primirea dării de seamă dacă contractul nu prevede un alt termen.
    Articolul 1070. Recepţionarea executării de către comitent
    Comitentul recepţionează tot ceea ce a executat comisionarul în baza contractului de comision, 
examinează bunurile, îl informează imediat pe comisionar despre vicii şi îl eliberează de toate 
obligaţiile pe care şi le-a asumat faţă de terţ în executarea contractului de comision.
    Articolul 1071. Compensarea cheltuielilor comisionarului
    (1) Comitentul este obligat să compenseze toate cheltuielile utile suportate de comisionar în 
executarea contractului de comision.
    (2) Cheltuielile de păstrare a bunurilor comitentului, inclusiv a celor primite de la terţi, le 
suportă comisionarul dacă în lege sau în contract nu este prevăzut altfel.
    Articolul 1072. Rezilierea contractului din iniţiativa comitentului
    (1) Comitentul are dreptul să rezilieze contractul în orice moment.
    (2) În cazul rezilierii contractului, comitentul este obligat să plătească comisionarului pentru 
actele juridice deja încheiate remuneraţia stipulată şi să repare prejudiciul cauzat prin rezilierea 
contractului.



    Articolul 1073. Rezilierea contractului de către comisionar
    Comisionarul poate rezilia contractul de comision numai în cazul prevăzut de contract, în 
cazul inexistenţei posibilităţii de a executa obligaţia asumată sau în cazul în care comitentul nu 
execută obligaţiile contractuale.
    Articolul 1074. Dispoziţia asupra bunurilor comitentului 
    (1) În cazul în care a reziliat contractul sau a fost notificat despre rezilierea contractului de 
către comisionar, comitentul este obligat să dea, în termen de o lună, indicaţii privind bunurile 
aflate la comisionar.
    (2) În cazul în care comitentul nu execută obligaţia prevăzută la alin.(1), comisionarul are 
dreptul să predea bunurile comitentului în depozit pe contul acestuia ori să le vîndă la un preţ cît 
mai convenabil pentru comitent.

Capitolul XVI 
EXPEDIŢIA

    Articolul 1075. Contractul de expediţie
    (1) Prin contractul de expediţie o parte (expeditor) se obligă, pe contul şi în numele celeilalte 
părţi (client) sau în nume propriu, să încheie un contract de transport şi să efectueze actele 
necesare în vederea efectuării transportării, iar clientul se obligă să achite remuneraţia convenită 
(comision).
    (2) Contractul de expediţie se încheie în scris. Clientul urmează să elibereze expeditorului 
procură dacă aceasta este necesară pentru executarea obligaţiilor contractuale.
    (3) Raporturilor din contractul de expediţie se aplică în modul corespunzător dispoziţiile 
referitoare la mandat, dacă prezentul capitol nu prevede altfel.
    (4) Normele prezentului capitol se aplică şi în cazurile în care, în conformitate cu condiţiile 
contractului de transport, obligaţiile expeditorului le execută transportatorul. 
    Articolul 1076. Diligenţa expeditorului
    Expeditorul trebuie să îndeplinească expedierea în special sub aspectul alegerii 
transportatorului, cu grija unui expeditor diligent. În acest sens, el trebuie să ţină seama de 
interesele clientului şi să urmeze indicaţiile acestuia.
    Articolul 1077. Obligaţiile clientului
    (1) Clientul este obligat, la cererea expeditorului, să îi furnizeze la timp informaţii asupra 
bunului, informaţii pentru întocmirea documentelor de transport, precum şi îndeplinirea 
procedurilor vamale şi altor formalităţi. Clientul este obligat să transmită expeditorului 
documentele care atestă exactitatea unor astfel de informaţii.
    (2) În cazul unor bunuri periculoase, clientul trebuie să atragă atenţia expeditorului asupra 
naturii pericolului şi asupra măsurilor de precauţie.
    (3) Bunurile despre al căror pericol expeditorul nu a fost informat pot fi descărcate, distruse 
ori făcute inofensive oricînd, oriunde şi fără plata vreunei despăgubiri.
    (4) Dacă natura bunurilor reclamă aceasta, clientul este obligat să le ambaleze în aşa fel încît 
să corespundă cerinţelor transportului.
    (5) Dacă bunul trebuie individualizat prin semne, ele trebuie aplicate în aşa fel încît să rămînă 
lizibile pînă la livrare.
    (6) Clientul răspunde pentru prejudiciile aduse expeditorului prin nerespectarea obligaţiilor 
stabilite în prezentul articol, cu excepţia cazului în care expeditorul nu formulează obiecţii faţă 
de lipsurile sau defectele ambalajului sau ale semnelor aplicate conform alin.(4) şi (5), deşi 
aceste lipsuri ori defecte îi erau evidente şi avea cunoştinţă de ele în momentul preluării bunului.
    Articolul 1078. Verificarea încărcăturii de către expeditor 
    În schimbul unei taxe speciale, clientul poate cere verificarea conţinutului coletelor (unităţilor 
de încărcătură) în momentul preluării de către expeditor.
    Articolul 1079. Obligaţia de asigurare a încărcăturii
    Expeditorul este obligat la asigurarea bunului doar atunci cînd a primit o indicaţie în acest sens 
de la client. În lipsa unei indicaţii speciale, expeditorul este obligat să asigure încărcătura în 
modul obişnuit cu un asigurător ales de el.
    Articolul 1080. Determinarea stării bunului la destinaţie
    Dacă starea bunului a fost constatată în absenţa părţilor, atunci livrarea bunului către destinatar 



justifică prezumţia că bunul a fost primit fără pierderi sau deteriorări, cu excepţia situaţiei în care 
destinatarul a formulat, faţă de persoana care a făcut livrarea, obiecţii în care a menţionat 
caracterul prejudiciului. Dacă pierderile sau prejudiciile pot fi constatate din exterior, obiecţia 
trebuie făcută cel tîrziu în momentul livrării, iar dacă pierderile şi prejudiciile nu pot fi constatate 
la o examinare din exterior, obiecţia trebuie făcută cel tîrziu pînă în a 3-a zi din ziua livrării.
    Articolul 1081. Aplicarea dispoziţiilor cu privire la transport
    Dacă destinatarul nu preia bunul la destinaţie sau dacă bunul nu poate fi livrat din alte motive, 
drepturile şi obligaţiile expeditorului se stabilesc conform normelor cu privire la contractul de 
transport.
    Articolul 1082. Dreptul expeditorului de a efectua transportul 
                              cu forţe proprii 
    (1) Expeditorul este autorizat, dacă nu s-a dispus altfel, să execute el însuşi transportul. 
Autorizarea există doar în măsura în care este executată obligaţia de a ţine seama de drepturile şi 
de interesele clientului.
    (2) Dacă face uz de dreptul specificat la alin.(1), expeditorul va avea în acelaşi timp drepturi şi 
obligaţii de cărăuş.
    Articolul 1083. Răspunderea expeditorului
    (1) Expeditorul răspunde, de regulă, pentru obligaţiile care decurg din contractul de expediţie 
doar în cazul vinovăţiei proprii sau a ajutoarelor sale.
    (2) Expeditorul nu poate invoca dispoziţiile din prezentul capitol care exclud sau restrîng 
răspunderea sa ori care răstoarnă sarcina probei dacă prejudiciul a fost produs cu intenţie sau din 
culpă gravă.
    Articolul 1084. Cauzarea prejudiciului de către un terţ
    Dacă prejudiciul este cauzat de o terţă persoană participantă la executarea contractului, 
expeditorul este obligat, la cererea clientului, să-i transmită pretenţiile sale faţă de terţa persoană, 
cu excepţia cazului cînd, în baza unui acord special, expeditorul îşi asumă valorificarea pretenţiei 
pe contul şi pe riscul clientului.
    Articolul 1085. Plata remuneraţiei
    Remuneraţia, conform contractului de expediţie, este exigibilă în momentul în care 
expeditorul a predat transportatorului bunul.

Capitolul XVII 
DEPOZITUL

Articolul 1086. Contractul de depozit
    Prin contract de depozit o parte (depozitar) se obligă să păstreze bunul mobil, predat de 
cealaltă parte (deponent), o perioadă determinată sau nedeterminată şi să-l restituie la cerere.

Articolul 1087. Refuzul de a preda sau de a primi bunul
    (1) Depozitarul nu are dreptul să ceară deponentului să predea bunul. Deponentul însă 
răspunde pentru prejudiciul cauzat depozitarului intenţionat sau din culpă gravă prin refuzul de a 
preda bunul dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) Depozitarul are dreptul să refuze primirea bunului în cazul în care nu i-a fost predat în 
termenul stabilit dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Articolul 1088. Remunerarea depozitarului
    (1) Depozitul are titlu gratuit dacă în contract nu este prevăzut altfel. În cazul în care 
depozitarul execută depozitul în cadrul unei activităţi profesionale, se consideră că asupra 
remunerării s-a convenit în mod tacit.
    (2) Dacă asupra mărimii remuneraţiei datorate nu s-a convenit, se consideră convenită, în 
cazul existenţei unui tarif stabilit, retribuţia tarifară, iar în lipsa tarifului, retribuţia obişnuită.
    (3) Deponentul este obligat să compenseze depozitarului cheltuielile necesare păstrării 
bunului.

Articolul 1089. Obligaţia de păstrare a bunului 
    (1) În cadrul depozitului cu titlu oneros, depozitarul este obligat să se îngrijească de 
integritatea bunului primit cu prudenţa şi diligenţa unui bun profesionist.
    (2) În cazul în care depozitul are titlu gratuit, depozitarul este obligat să se îngrijească de 
integritatea bunului ca de propriul bun.



Articolul 1090. Interdicţia solicitării probei calităţii de proprietar
    Depozitarul nu poate cere deponentului sau persoanei căreia trebuie să-i restituie bunul dovada 
faptului că este proprietarul lui.

Articolul 1091. Inadmisibilitatea transmiterii bunului spre 
                             depozitare unui terţ
    (1) Depozitarul nu are dreptul, fără încuviinţarea deponentului, să transmită unui terţ spre 
depozitare bunul primit.
    (2) În cazul transmiterii, cu permisiunea deponentului, unui terţ a bunului primit, depozitarul 
poartă răspundere în continuare doar pentru alegerea terţului şi a locului de depozitare.

Articolul 1092. Inadmisibilitatea folosirii bunului depozitat
    Dacă contractul nu prevede altfel, depozitarul nu are dreptul să folosească, fără permisiunea 
deponentului, bunul predat în depozit, cu excepţia cazului cînd faptul acesta este necesar 
conservării bunului.

Articolul 1093. Modificarea condiţiilor de depozitare
    (1) Depozitarul are dreptul să modifice, după caz, condiţiile de depozitare numai după ce l-a 
înştiinţat pe deponent şi a obţinut încuviinţarea lui. De asemenea, depozitarul trebuie să-l 
informeze pe deponent despre confiscarea sau realizarea unor drepturi ale terţilor asupra bunului 
depozitat. 
    (2) În cazul în care modificarea condiţiilor depozitului este strict necesară pentru înlăturarea 
riscului de distrugere, pierdere sau deteriorare a bunului, depozitarul este în drept să modifice 
modul, locul şi alte condiţii de păstrare fără a cere deponentului încuviinţarea.
    (3) Apariţia unui pericol real de deteriorare sau degradare a bunului depozitat ori apariţia unor 
alte condiţii care ameninţă siguranţa păstrării bunului dă depozitarului dreptul să vîndă bunul la 
un preţ determinat de situaţia creată în cazul în care deponentul nu poate întreprinde vreo 
acţiune.
    (4) Dacă circumstanţele menţionate la alin.(3) au apărut din anumite cauze pentru care 
depozitarul nu poartă răspundere, el are dreptul să reţină cheltuielile de vindere a bunului din 
contul preţului primit.

Articolul 1094. Reparaţia prejudiciului cauzat depozitarului 
                              prin caracteristicile bunului
    Deponentul este obligat să repare prejudiciul cauzat depozitarului prin caracteristicile bunului 
depozitat în cazul în care ştia sau trebuia să ştie despre ele. Deponentul nu răspunde de acest 
prejudiciu dacă l-a anunţat pe depozitar în privinţa caracteristicilor bunului sau dacă depozitarul 
le cunoştea.

Articolul 1095. Obligaţiunea de restituire
    (1) Depozitarul este obligat să restituie bunul în starea în care se află la momentul restituirii. 
Riscul pieirii sau deteriorării fortuite rămîne în sarcina deponentului.
    (2) Depozitarul căruia i s-a luat bunul depozitat şi care a primit în locul lui o sumă de bani sau 
un alt bun trebuie să predea deponentului ceea ce a primit.
    (3) Succesorul depozitarului care a vîndut cu bună-credinţă bunul despre care nu ştia că este 
depozitat este ţinut să restituie doar preţul primit sau să cedeze creanţa sa contra cumpărătorului 
dacă preţul nu s-a plătit.

Articolul 1096. Dreptul de a ridica bunul depozitat
    (1) Deponentul are dreptul să-şi ridice oricînd bunul depozitat, chiar şi atunci cînd contractul 
prevede un termen de depozitare.
    (2) În cazul în care depozitul este făcut în interesul depozitarului, deponentul este obligat să 
repare prejudiciul cauzat prin preluarea anticipată a bunului.

Articolul 1097. Obligaţiunea de a-şi ridica bunul depozitat
    (1) Depozitarul poate cere oricînd deponentului să-şi ridice bunul depozitat dacă în contract nu 
este stabilit un termen de depozitare.
    (2) Depozitarul poate să-şi exercite dreptul specificat la alin.(1) doar în aşa fel încît deponentul 
să poată depozita în alt loc bunul, cu excepţia cazurilor cînd există motive întemeiate pentru a 
pretinde ridicarea imediată.

Articolul 1098. Locul restituirii bunului depozitat



    Bunul depozitat se restituie la locul unde a fost predat depozitarului dacă părţile nu au 
convenit altfel.

Articolul 1099. Obligaţia de a remite fructele bunului depozitat
    (1) Depozitarul este obligat să remită fructele bunului depozitat, percepute în perioada de 
depozitare. El va răspunde pentru neexecutarea acestei obligaţii numai în caz de intenţie sau 
culpă gravă.
    (2) Deponentul este obligat să compenseze cheltuielile necesare de percepere şi păstrare a 
fructelor.
    (3) Depozitarul este obligat să plătească dobîndă pentru banii depozitaţi numai din ziua în care 
a fost pus în întîrziere privind restituirea banilor.

Articolul 1100. Costurile restituirii
    (1) În cazul în care depozitul are titlu gratuit, costurile restituirii revin deponentului.
    (2) În cazul în care depozitul are titlu oneros, costurile restituirii revin depozitarului.

Articolul 1101. Răspunderea depozitarului în cazul încălcării
                              termenului de ridicare a bunului
    Dacă s-a stabilit un termen pentru ridicarea bunului, la expirarea lui depozitarul răspunde doar 
pentru prejudiciul cauzat din intenţie sau din culpă gravă.

Articolul 1102. Obligaţia de a plăti remuneraţie
    Dacă depozitul are titlu oneros, deponentul se obligă să plătească remuneraţia la încetarea 
depozitului dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Articolul 1103. Dreptul de retenţie a bunurilor depozitate
    Depozitarul are dreptul să reţină bunul depozitat peste termenul prevăzut în contract pînă la 
momentul retribuirii sale şi compensarea cheltuielilor de păstrare.

Articolul 1104. Depozitarea bunurilor determinate prin 
                              caracteristici de gen
    Dacă în depozit au fost predate bunuri determinate generic, bunurile trec, în lipsa unei 
înţelegeri contrare, în proprietatea depozitarului. În astfel de caz, depozitarul se obligă să 
restituie deponentului o cantitate de bunuri egală sau stipulată de părţi, de acelaşi gen şi de 
aceeaşi calitate.

Articolul 1105. Particularităţile depozitului hotelier
    (1) Hotelurile, căminele, sanatoriile, casele de odihnă şi altele asemenea răspund pentru 
distrugerea, pierderea sau deteriorarea bunurilor persoanelor fizice, pe care acestea le au cu ele în 
încăperile rezervate lor, chiar dacă bunurile, cu excepţia banilor, titlurilor de valoare şi 
bijuteriilor, nu au fost predate în depozit în mod special. Convenţia contrară este nulă.
    (2) Răspunderea prevăzută la alin.(1) se exclude în cazul în care prejudiciul este cauzat de o 
forţă majoră, de către un oaspete al clientului sau de proprietăţile bunului.

Articolul 1106. Sechestrul
    Sechestrul este depozitul în baza căruia persoanele remit un bun în litigiu unui terţ, care se 
obligă să-l restituie, după terminarea procesului, celui care are drept asupra lui.

Articolul 1107. Alegerea depozitarului în cazul sechestrului
    (1) Depozitarul însărcinat cu sechestru este ales de către părţi prin acord mutual. Părţile pot să 
desemneze pe unul dintre ei.
    (2) În cazul în care nu ajung la un acord privind depozitarul sau privind condiţiile sechestrului, 
părţile pot cere instanţei de judecată să decidă.

Articolul 1108. Drepturile depozitarului însărcinat cu sechestru
    (1) Depozitarul însărcinat cu sechestru nu are dreptul să facă în privinţa bunului nici o 
cheltuială sau alte acte, cu excepţia celor de conservare, în lipsa unei stipulaţii contrare sau 
autorizaţii a instanţei de judecată.
    (2) Depozitarul poate, totuşi, cu sau fără consimţămîntul părţilor, cu autorizaţia instanţei de 
judecată, să vîndă bunurile a căror depozitare implică cheltuieli disproporţionate în raport cu 
valoarea lor. Suma încasată din vînzarea bunului va rămîne la depozitar în condiţiile sechestrului.

Articolul 1109. Încheierea sechestrului
    (1) Sechestrul se încheie după soluţionarea litigiului prin restituirea bunului către cel 
îndreptăţit.



    (2) Depozitarul nu poate, înainte de soluţionarea litigiului, să fie eliberat şi să restituie bunul 
decît cu consimţămîntul tuturor părţilor sau, în lipsa consimţămîntului, dacă există un motiv 
întemeiat, prin autorizarea instanţei de judecată.

Articolul 1110. Darea de seamă
    Depozitarul însărcinat cu sechestru trebuie să facă o dare de seamă la sfîrşitul depozitului sau 
pe parcursul lui, la cererea părţilor sau a instanţei de judecată.

Articolul 1111. Sechestrul judiciar
    Sechestrul poate fi instituit şi de instanţa de judecată. În acest caz el este supus regulilor 
stabilite de Codul de procedură civilă, precum şi de prezentul capitol, în măsura în care nu sînt 
incompatibile.

Capitolul XVIII 
MAGAZINAJUL

Articolul 1112. Normele aplicabile raporturilor de magazinaj
    Raporturilor de magazinaj, care este un contract de predare a bunurilor spre păstrare la un 
depozit de mărfuri, se aplică în modul corespunzător dispoziţiile referitoare la depozit dacă 
prezentul capitol nu prevede altfel.

Articolul 1113. Obligaţia de diligenţă a magazinerului
    Magazinerul trebuie să asigure înmagazinarea şi păstrarea bunurilor preluate cu diligenţa unui 
bun profesionist.

Articolul 1114. Constatarea cantităţii şi felului bunurilor
    (1) Magazinerul nu este obligat, dacă legea sau contractul nu prevede altfel, să constate la 
preluarea bunurilor cantitatea (numărul, măsura ori greutatea), genul, felul sau alte caracteristici 
ale lor.
    (2) Dacă bunurile predate spre înmagazinare se află la livrare într-o stare de depreciere sau 
deteriorare ce poate fi constatată din exterior, magazinerul trebuie să conserve drepturile în 
despăgubire împotriva transportatorului, să se îngrijească de dovada acestei stări a bunurilor 
înmagazinate şi să-l anunţe neîntîrziat pe deponent. În caz de omisiune, el este obligat să repare 
prejudiciul produs prin aceasta.

Articolul 1115. Dreptul de inspectare a bunurilor
    Magazinerul este obligat să permită, pe parcursul orelor de lucru, deponentului sau unei alte 
persoane îndreptăţite să ia mostre, să inspecteze bunurile înmagazinate şi să adopte măsurile 
necesare conservării lor.

Articolul 1116. Obligaţia de informare
    Dacă se schimbă locul de înmagazinare, dacă au apărut schimbări ale caracteristicilor 
bunurilor sau dacă asemenea schimbări sînt pe cale de a se produce, magazinerul este obligat să 
anunţe de îndată faptul acesta.     Anunţul va fi făcut către ultimul deţinător, cunoscut de 
magaziner, al recipisei de magazinaj. În caz de omisiune, magazinerul este obligat să repare 
prejudiciul produs prin aceasta.

Articolul 1117. Răspunderea magazinerului
    Magazinerul este răspunzător de distrugerea, pierderea ori deteriorarea bunurilor aflate în paza 
sa dacă distrugerea, pierderea sau deteriorarea nu s-au produs ca urmare a unor împrejurări care 
nu pot fi evitate prin grija unui depozitar profesionist.

Articolul 1118. Înmagazinarea bunurilor determinate prin 
                             caracteristici de gen
    (1) În cazul înmagazinării unor bunuri determinate generic, magazinerul este îndreptăţit să le 
amestece cu bunuri de acelaşi gen doar dacă i s-a permis în mod expres.
    (2) Faţă de stocul total rezultat prin amestec, proprietarii bunurilor amestecate sînt 
coproprietari pe cote-părţi. Cota-parte se determină, în cazul în care nu s-a convenit altfel, în 
funcţie de cantitatea de bunuri înmagazinate.
    (3) Magazinerul are dreptul şi obligaţia de a preda fiecărui deponent, din stocul total, partea ce 
i se cuvine, fără încuviinţarea celorlalţi deponenţi.

Articolul 1119. Vînzarea, în cazul degradării, a bunului 
                              înmagazinat 
    (1) Dacă bunul înmagazinat este expus degradării sau dacă se produc modificări ale lui care 



implică un pericol de depreciere şi nu mai este timp pentru prevenirea sau înlăturarea degradării 
sau deprecierii ori cel îndreptăţit, fiind informat, nu a decis în timp util, magazinerul poate 
organiza vînzarea bunului la licitaţie.
    (2) Suma obţinută din vînzare conform alin.(1) este predată deponentului după ce au fost 
reţinute cheltuielile de păstrare şi vînzare. 

Articolul 1120. Recipisa de magazinaj
    La primirea bunurilor, magazinerul are obligaţia să elibereze o recipisă de magazinaj.

Articolul 1121. Conţinutul recipisei de magazinaj
    (1) Recipisa de magazinaj trebuie să conţină:
    a) data întocmirii şi numărul înscrierii în registrul de magazinaj;
    b) numele sau denumirea şi adresa persoanei ale cărei bunuri se înmagazinează;
    c) locul de înmagazinare;
    d) regulile magazinajului;
    e) cantitatea (numărul, măsura ori greutatea) bunurilor înmagazinate şi calitatea, iar în cazul 
bunurilor ambalate, descrierea ambalajului;
    f) costul de magazinaj, alte costuri care pot să apară;
    g) faptul că bunul înmagazinat trebuie sau nu asigurat şi, după caz, costul de asigurare;
    h) termenul magazinajului şi data expirării lui ori inexistenţa termenului;
    i) alte date, la alegerea părţilor;
    j) semnătura magazinerului. 

[Art.1121 al.(1), lit.j) modificată prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    (2) Lipsa unor date nu poate invalida recipisa de magazinaj. 

Articolul 1122. Dreptul de grevare a bunului înmagazinat
    Posesorul recipisei de magazinaj poate greva bunul înmagazinat în calitate de garanţie pentru 
o altă creanţă dacă bunul rămîne în depozit.

Articolul 1123. Andosarea recipisei de magazinaj 
    Dacă magazinerul a întocmit o recipisă de magazinaj la ordin, aceasta poate fi transmisă unui 
terţ prin andosare.

Articolul 1124. Răspunderea magazinerului în cazul andosării
    (1) În cazul în care recipisa de magazinaj a fost transmisă prin andosare, magazinerul răspunde 
faţă de posesorul legitim al recipisei pentru exactitatea datelor înscrise în ea dacă nu s-a 
consemnat prin înscriere pe recipisă că aceste date se bazează exclusiv pe comunicările 
deponentului sau ale unui terţ.
    (2) Dacă magazinerul cunoştea inexactitatea datelor, va răspunde şi atunci cînd a înscris în 
recipisă o consemnare de felul celor menţionate la alin.(1).
    (3) În cazul unui magazinaj de colectare, magazinerul nu are dreptul să înscrie în recipisă 
consemnări de felul celor menţionate la alin.(1).

Articolul 1125. Livrarea bunurilor în cazul recipisei la ordin
    (1) În cazul întocmirii unei recipise de magazinaj la ordin, magazinerul este obligat să livreze 
bunurile înmagazinate numai posesorului legitim al recipisei şi numai în schimbul recipisei.
    (2) Dacă s-a întocmit o recipisă prin care s-a constituit un gaj asupra bunurilor înmagazinate, 
magazinerul trebuie să ceară şi restituirea acestei recipise.
    (3) Magazinerul nu este obligat să verifice autenticitatea andosamentelor. Livrarea se atestă 
prin înscriere pe recipisa de înmagazinare.

Articolul 1126. Distrugerea sau pierderea recipisei de 
                             înmagazinare
    (1) Dacă recipisa de înmagazinare este distrusă sau pierdută în alt mod, cel îndreptăţit poate 
cere, pe calea procedurii anunţului public, declararea nulităţii ei şi întocmirea unei noi recipise. 
În acest caz, se aplică dispoziţiile speciale ale Codului de procedură civilă.
    (2) În baza unei hotărîri judecătoreşti, magazinerul va întocmi o a doua recipisă de magazinaj 
şi o a doua recipisă de gaj al înmagazinării, după caz.

Articolul 1127. Remiterea gajului asupra bunului înmagazinat 
    (1) Dacă proprietarul instituie un drept de gaj asupra bunurilor înmagazinate, andosarea şi 
remiterea recipisei de gaj al înmagazinării vor ţine loc de remitere a gajului.



    (2) Andosamentul trebuie să indice creditorul gajist şi cuantumul creanţei.
    (3) Magazinerul trebuie anunţat în privinţa gajării. El trebuie să consemneze că a avut loc 
gajarea.

Articolul 1128. Dreptul de gaj al magazinerului
    (1) În privinţa costurilor de magazinaj, magazinerul are un drept de gaj asupra bunului cît timp 
acesta se află în posesiunea sa.
    (2) Dacă recipisa de înmagazinare a fost transmisă prin andosare, dreptul de gaj va exista doar 
faţă de posesorul legitim al recipisei de înmagazinare.
    Articolul 1129. Dreptul magazinerului de a cere ridicarea 
                              bunului înmagazinat
    (1) Magazinerul nu poate cere ridicarea bunului înmagazinat înainte de expirarea termenului 
convenit pentru magazinaj, iar dacă nu s-a convenit asupra unui astfel de termen, înainte de a 
expira 3 luni de la înmagazinare. 
    (2) Dacă nu s-a convenit asupra unui termen de magazinaj sau dacă păstrează bunul după 
expirarea termenului, magazinerul poate cere ridicarea bunului numai în urma rezilierii 
contractului cu respectarea unui termen de preaviz de o lună.

Articolul 1130. Vînzarea bunului la licitaţie 
    (1) Dacă deponentul nu ridică la expirarea termenului de magazinaj bunul înmagazinat, 
magazinerul are dreptul, în urma unei somaţii, să vîndă bunul la licitaţie. Aceasta nu poate avea 
loc înainte de expirarea unei luni de la somaţie.
    (2) După ce creanţele magazinerului decurgînd din magazinaj şi organizarea licitaţiei au fost 
satisfăcute din suma obţinută din vînzare, restul va fi predat de către magaziner posesorului 
legitim al recipisei de magazinaj.

Capitolul XIX 
CONTRACTUL DE SERVICII TURISTICE 

ȘI ALTE PRODUSE DE VACANȚĂ
    [Capitolul XIX denumirea modificată prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; 
în vigoare 30.03.17]

Secţiunea 1 
Contractul de servicii turistice

    [Secțiunea 1 denumirea introdusă prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; în 
vigoare 30.03.17]

Articolul 1131. Contractul de servicii turistice 
    (1) Prin contract de servicii turistice, o parte (organizatorul călătoriei, detailistul) se obligă să 
acorde celeilalte părţi (turist) serviciile stipulate, iar aceasta se obligă să achite costul lor.

[Art.1131 al.(1) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    (2) Declaraţia că se intermediază doar contracte cu persoane care vor realiza călătoria 
(prestatori de servicii) nu va fi luată în considerare dacă celelalte împrejurări confirmă faptul că 
autorul declaraţiei execută pe propria răspundere prestaţiile contractuale ce ţin de călătorie.

Articolul 1132. Informaţia preliminară   
    (1) Orice anunţ publicitar, ofertă sau altă informaţie prezentate de organizator sau detailist
despre serviciile turistice trebuie întocmite astfel încît să se excludă interpretarea lor eronată.
    [Art.1132 al.(1) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

(11) În informaţia preliminară prezentată clientului trebuie să  fie indicate în mod clar, lizibil şi 
exact preţul şi informaţiile corespunzătoare privind: 
    a) destinaţia călătoriei, mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoriile acestora; 
    b) modul de cazare, amplasarea, categoria sau nivelul de confort şi principalele sale 
caracteristici, omologarea şi clasificarea turistică în conformitate cu normele statului de primire 
respectiv; 
    c) serviciile de alimentare; 
    d) itinerarul; 
    e) condiţiile aplicabile în materie de paşapoarte şi de vize, precum şi formalităţile sanitare 



necesare pentru călătorie şi şedere; 
    f) valoarea sau procentul din preţ ce trebuie vărsat cu titlu de avans şi calendarul pentru plata 
soldului; 
    g) faptul că realizarea pachetului de servicii necesită un număr minim de persoane şi, în acest 
caz, data-limită de informare a clientului în caz de anulare a pachetului;
    h) condiţiile rezervărilor prealabile.
    [Art.1132 al.(11) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

(2) Condiţiile incluse în anunţul publicitar, în ofertă sau în altă informaţie prezentată clientului 
sînt obligatorii pentru organizator sau detailist, cu excepţia cazului în care:
    a) modificarea acestor condiții a fost comunicată în mod clar clientului înainte de încheierea 
contractului; în acest caz, informaţia preliminară trebuie să conţină o menţiune specială;
    b) modificările au intervenit ulterior, ca urmare a unui acord între părţile contractante.

[Art.1132 al.(2) în redacția LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

Articolul 1133. Informaţia obligatorie
(1) Pînă la momentul încheierii contractului, organizatorul și/sau detailistul sînt obligați să 

pună la dispoziția clientului, în scris sau în orice altă formă adecvată, o informație privind 
condițiile în materie de pașapoarte și de vize, inclusiv în privința termenelor de obținere a lor, 
precum și despre cerințele de asigurare a sănătății pe durata călătoriei.
    [Art.1133 al.(1) în redacția LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    (2) Într-un termen rezonabil de pînă la începerea călătoriei, stabilit prin contract, organizatorul 
și/sau detailistul sînt obligați să prezinte clientului, în scris sau în orice altă formă adecvată, o 
informaţie despre: 

[Art.1133 al.(2) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    a) timpul şi locul staţionărilor intermediare şi al joncţiunilor de transport, precum şi detaliile 
amplasării clientului în interiorul vehiculului (cabină pe navă, compartiment în tren etc.);
    b) numele, adresa şi numărul de telefon al reprezentanţilor locali ai organizatorului și/sau 
detailistului ori, în absenţa acestora, datele de identificare ale agenţiei locale căreia i se va adresa 
clientul la necesitate. În cazul absenţei unor astfel de reprezentanţi sau agenţii, clientul urmează 
să fie informat despre datele de contact ale organizatorului și/sau detailistului; 

[Art.1133 al.(2), lit.b) modificată prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în 
vigoare 01.10.16]
    c) în cazul călătoriei unor minori – datele de contact direct cu minorul sau cu persoana 
responsabilă de el la locul de destinaţie;

d) posibilitatea procurării poliţei de asigurare care să acopere costurile în caz de reziliere a 
contractului de către client conform art. 1143 sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de 
repatriere, în caz de accidentare sau de boală, precum şi alte cheltuieli.

[Art.1133 al.(2), lit.d) în redacția LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

Articolul 1134. Conţinutul contractului de servicii turistice
    (1) Contractul de servicii turistice trebuie să conţină următoarele clauze:
    a) itinerarul, locul (locurile) de destinaţie şi termenele de aflare, cu indicarea datelor;
    b) vehiculele, caracteristicile şi clasele lor, data şi locul plecării şi sosirii;
    c) informaţii despre cazare, categoria sau nivelul de confort, caracteristicile lui de bază, 
serviciile de alimentare;
    d) în cazul stabilirii unui număr minim de persoane necesar pentru realizarea călătoriei, 
termenul limită de notificare a clientului în caz de contramandare a acesteia;
    e) vizitele, excursiile şi alte servicii incluse în preţul unic al călătoriei;
    f) denumirea şi adresa organizatorului (sau detailistului) şi a asigurătorului, după caz;

[Art.1134 al.(1), lit.f) modificată prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în 
vigoare 01.10.16]



    g) preţul călătoriei, posibilitatea de modificare a preţului, costul anumitor servicii suplimentare 
(taxa de îmbarcare şi debarcare în porturi şi aeroporturi, taxele turistice) neinclus în preţul unic al 
călătoriei şi posibilitatea de modificare a acestuia;
    h) termenele şi modalitatea de plată a preţului şi a celorlalte costuri;
    i) condiţiile specifice, convenite de părţi la cererea clientului;
    j) termenele de formulare a pretenţiilor privind neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 
a contractului; 
    k) alte condiţii.
     (2) Toate condiţiile contractuale trebuie prezentate clientului în scris, pe suport de hîrtie sau 
pe orice suport durabil disponibil şi accesibil consumatorului, înainte de încheierea contractului. 
Clientul trebuie să primească un exemplar al acestor clauze.

[Art.1134 al.(2) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    (3) Dispoziţiile alin.(2) nu exclud posibilitatea încheierii, în ultimul moment, a contractului 
sau a rezervării. 

[Art.1134 al.(3) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

Articolul 1135. Călătoria unui terţ
    (1) În cazul în care clientul nu poate să călătorească, acesta are dreptul să ceară, înainte de 
începutul călătoriei, ca un terţ să preia drepturile şi îndatoririle sale din contractul de călătorie. 
Organizatorul poate refuza cererea clientului în cazul în care terţul nu corespunde condiţiilor 
călătoriei.

[Art.1135 al.(1) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    (2) Organizatorul sau detailistul este în drept să ceară clientului care cedează pachetul său de 
servicii ori terţului compensarea cheltuielilor suplimentare suportate prin înlocuirea cu terţul.
    [Art.1135 al.(2) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

Articolul 1136. Modificarea clauzelor esenţiale ale contractului
    (1) Dacă, înainte de începutul călătoriei, este nevoit să modifice considerabil clauzele esenţiale 
ale contractului, inclusiv preţul, organizatorul este obligat să-l notifice imediat pe client despre 
acest fapt. 
    (2) Preţul menţionat în contract nu poate fi modificat, cu excepţia cazului în care contractul 
prevede o astfel de posibilitate şi indică modalitatea calculării preţului modificat. Preţul indicat 
în contract poate fi modificat, atît în vederea majorării, cît şi a reducerii, dacă modificarea are loc 
ca urmare a variaţiilor costurilor pentru transport, a variațiilor taxelor pentru anumite servicii 
(taxa de îmbarcare și debarcare în porturi și aeroporturi). Preţul nu poate fi majorat în termen de 
20 de zile pînă la data începerii călătoriei.

[Art.1136 al.(2) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    (3) În cazul prevăzut la alin.(1), clientul poate rezilia contractul sau accepta modificarea lui, 
fiind obligat să-l notifice pe organizator sau pe detailist în cel mai scurt timp despre decizia sa. 

[Art.1136 al.(3) modificat prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

(4) În cazul în care clientul reziliază contractul în conformitate cu alin. (3) sau dacă, indiferent 
de cauză, cu excepţia unei greşeli a clientului, organizatorul sau detailistul anulează pachetul de 
servicii înainte de data de plecare convenită, clientul are dreptul:
    a) la un alt pachet de servicii de calitate echivalentă sau superioară celui inițial, în cazul în care 
organizatorul și/sau detailistul pot să-l propună. Dacă pachetul de servicii oferit în compensaţie 
este de calitate inferioară celui inițial, organizatorul trebuie să ramburseze clientului diferenţa de 
preţ; sau
    b) la rambursarea tuturor sumelor achitate de către client în temeiul contractului, în termen de 
cel mult 14 zile calendaristice din momentul rezilierii contractului.
    [Art.1136 al.(4) introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 



01.10.16]
(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), clientul are dreptul la o despăgubire pentru neexecutarea 

contractului, care îi este achitată de către organizator sau detailist, cu excepţia cazului în care:
    a) anularea se datorează numărului de persoane înscrise pentru pachetul de servicii care este 
inferior numărului minim necesar, iar clientul este informat despre anulare în scris în termenul 
indicat în descrierea pachetului de servicii; sau
    b) anularea, exceptînd cazurile de suprarezervare, se datorează unui caz de forţă majoră.

[Art.1136 al.(5) introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

Articolul 1137. Acordarea de garanţii şi înlăturarea neajunsurilor 
    (1) Organizatorul este obligat să organizeze astfel călătoria încît să aibă calităţile promise şi să 
nu fie afectată de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau utilitatea dedusă din contract sau din 
practica obişnuită.
    (11) Organizatorul şi/sau detailistul sînt răspunzători pentru executarea obligaţiilor asumate 
prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuie să fie îndeplinite de către alţi 
prestatori de servicii.

[Art.1137 al.(11) introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    (2) În cazul în care depistează neajunsuri în timpul călătoriei, turistul are dreptul să ceară 
înlăturarea lor imediată. Organizatorul poate refuza înlăturarea neajunsurilor dacă aceasta cere 
cheltuieli disproporţionate.

(21) În cazul unor pretenţii ale turistului cu privire la executarea serviciilor prevăzute în 
contract, organizatorul şi/sau detailistul, precum şi prestatorii de servicii vor acţiona imediat 
pentru soluţionarea pretenţiilor şi vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.

[Art.1137 al.(21) introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

(3) Dacă după plecare o mare parte din serviciile prevăzute în contract nu sînt prestate sau 
dacă organizatorul constată că nu va putea asigura o mare parte din serviciile prevăzute, 
organizatorul:
    a) efectuează, fără costuri suplimentare pentru turist, alte aranjamente corespunzătoare pentru 
continuarea pachetului de servicii; şi
    b) după caz, despăgubeşte turistul la limita diferenţei dintre serviciile prevăzute şi cele 
prestate.

[Art.1137 al.(3) în redacția LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

(4) În cazul în care aranjamentele menţionate la alin. (3) sînt imposibile sau nu sînt acceptate 
de către turist din motive întemeiate, organizatorul furnizează către turist, fără costuri 
suplimentare, un mijloc de transport echivalent, care îl va duce înapoi la locul de plecare sau într-
un alt loc de sosire convenit în prealabil cu acesta din urmă, despăgubind turistul.

[Art.1137 al.(4) introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]
    (5) Turistul trebuie să semnaleze cît mai curînd posibil atît prestatorului de servicii, cît şi 
organizatorului şi/sau detailistului, în scris sau sub altă formă corespunzătoare, orice abatere în 
executarea contractului pe care o constată la faţa locului. Această obligaţie trebuie menţionată 
clar şi explicit în contract.
    [Art.1137 al.(5) introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 
01.10.16]

Articolul 1138. Reducerea preţului pentru neajunsurile 
                             călătoriei
    (1) În cazul în care, pe parcursul călătoriei, se descoperă neajunsuri, preţul ei se reduce, 
luîndu-se în considerare momentul descoperirii.
    (2) Preţul călătoriei nu se reduce dacă turistul, din intenţie sau din culpă gravă, nu l-a anunţat 
pe organizator într-un termen rezonabil despre neajunsul depistat.

Articolul 1139. Rezilierea contractului din cauza neajunsurilor



    (1) În cazul în care călătoria este, ca urmare a unor lipsuri de felul celor menţionate la 
art.1138, prejudiciată în mod considerabil, turistul poate rezilia contractul. El poate rezilia 
contractul şi atunci cînd, ca urmare a unor asemenea lipsuri, dintr-un motiv important care poate 
fi recunoscut de către organizator, nu i se poate pretinde să mai facă acea călătorie.
    (2) Rezilierea contractului este admisibilă doar dacă organizatorul a lăsat să expire un termen 
care i-a fost stabilit de către turist, fără a efectua remedierea. Nu este necesară stabilirea unui 
termen dacă remedierea este imposibilă sau este refuzată de organizator ori dacă rezilierea 
imediată a contractului este justificată de un interes special al turistului.
    (3) În cazul rezilierii contractului, organizatorul pierde dreptul asupra preţului convenit. El 
poate cere totuşi o indemnizaţie corespunzătoare pentru serviciile prestate deja şi pentru cele 
necesare în vederea încheierii călătoriei, cu excepţia cazului în care serviciile nu prezintă interes 
pentru turist în legătură cu rezilierea contractului.
    (4) Organizatorul călătoriei este obligat, în urma încetării prin reziliere a contractului, în 
special în cazul în care contractul prevede întoarcerea, să ia măsurile necesare pentru a-l 
transporta înapoi pe turist. Cheltuielile suplimentare sînt suportate de organizator.

Articolul 1140. Reparaţia prejudiciului cauzat prin
                               neajuns
    (1) Turistul poate cere, indiferent de faptul dacă a solicitat reducerea preţului sau a reziliat 
contractul, despăgubiri pentru neîndeplinirea contractului în cazul în care lipsurile călătoriei se 
datorează unei împrejurări pentru care răspund organizatorul şi/sau detailistul.
    (2) Organizatorul şi/sau detailistul sînt scutiți de răspunderea prevăzută la alin. (1) în cazul în 
care această neexecutare sau executare defectuoasă nu este imputabilă nici lor, nici altui prestator 
de servicii, deoarece aceste lipsuri sînt imputabile unui terţ care nu are legătură cu prestarea 
serviciilor prevăzute în contract şi au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
    (3) În cazurile menţionate la alin. (2), organizatorul şi/sau detailistul parte contractantă sînt  
obligați să ofere prompt asistenţă turistului aflat în dificultate.
    (4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1142 nu se pot face derogări de la dispoziţiile alin. 
(1)–(3) din prezentul articol prin clauză contractuală.

[Art.1140 în redacția LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 01.10.16]
Articolul 11401. Garanţia

    Organizatorul sau detailistul trebuie să aducă garanţii  pentru a asigura, în caz de 
insolvabilitate, rambursarea sumelor achitate de turist şi repatrierea acestuia.
    [Art.11401 introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144; în vigoare 01.10.16]

Articolul 1141. Termenul de înaintare a pretenţiilor şi 
                              termenul de prescripţie 
    (1) Pretenţiile întemeiate pe prevederile art.1137–1140 pot fi înaintate de către turist 
organizatorului în decursul unei luni din momentul prevăzut în contract pentru încheierea 
călătoriei. Pretenţiile pot fi înaintate şi după expirarea termenului de o lună dacă termenul este 
omis din motive neimputabile turistului. 
    (2) Termenul de prescripţie al acţiunilor intentate de turist este de 6 luni, calculate din ziua 
care, conform contractului, este ultima zi a călătoriei. Dacă turistul înaintează pretenţii, curgerea 
prescripţiei se suspendă pînă în ziua în care organizatorul respinge în scris pretenţiile.

Articolul 1142. Admiterea limitării răspunderii 
    (1) În baza unui acord cu turistul, organizatorul poate să-şi limiteze răspunderea pentru 
prejudicii, altele decît vătămarea corporală, la triplul preţ al călătoriei dacă:
    a) prejudiciul nu este cauzat din intenţie sau din culpă gravă; 
    b) prejudiciul este cauzat turistului doar din greşeala unui prestator de servicii implicat în 
derularea contractului. 
    (2) Dacă răspunderea unui prestator de servicii este condiţionată, limitată sau exclusă conform 
convenţiilor internaţionale, organizatorul și/sau detailistul pot invoca aceasta, în egală măsură, 
faţă de turist.
    [Art.1142 al.(2) introdus prin LP6 din 26.02.16, MO79-89/01.04.16 art.144, alineatul unic 
devine al.(1); în vigoare 01.10.16]

Articolul 1143. Rezilierea contractului de către turist



    (1) Înainte de începutul călătoriei, turistul poate rezilia oricînd contractul.
    (2) În cazul în care turistul reziliază contractul, organizatorul pierde dreptul asupra preţului 
călătoriei. El poate, totuşi, să ceară o despăgubire corespunzătoare. Cuantumul despăgubirii se 
determină în funcţie de preţul călătoriei, scăzîndu-se cheltuielile neefectuate de organizator, 
precum şi ceea ce organizatorul ar fi putut dobîndi prin valorificarea în alt mod a prestaţiilor sale.

Articolul 1144. Rezilierea contractului din cauza unei forţe majore
    (1) În cazul în care călătoria este îngreuiată, periclitată sau prejudiciată considerabil din cauza 
unei forţe majore ce nu putea fi prevăzută în momentul încheierii contractului, atît organizatorul, 
cît şi turistul poate rezilia contractul fără nici o altă condiţie.
    (2) Dacă se reziliază contractul în temeiul alin.(1), se vor aplica dispoziţiile art.1139 alin.(3) şi 
prima dispoziţie din alin.(4). Costurile suplimentare ale transportului la întoarcere se vor suporta, 
în mod egal, de către părţi. În alte cazuri, costurile suplimentare se suportă de către turist.

Articolul 1145. Excluderea derogărilor
    Nu se poate deroga de la normele prezentului capitol în defavoarea turistului.

Secţiunea a 2-a
Unele produse de vacanţă şi intermedierea lor

    Articolul 11451. Contractul privind cazarea periodică
    (1) Contractul privind cazarea periodică este contractul prin care un profesionist se obligă să 
acorde consumatorului dreptul de a folosi o locuinţă sau altă unitate de cazare peste noapte, în 
mod periodic, în decursul unui termen care depăşeşte 12 luni, iar consumatorul se obligă să 
plătească un preţ total. La aprecierea dacă termenul depăşeşte 12 luni, se vor lua în calcul toate 
posibilităţile de prelungire prevăzute în contract. 
    (2) Dreptul consumatorului menţionat la alin. (1) poate lua forma:
    a) unei cote-părţi în proprietatea comună, cu stabilirea modului respectiv de folosinţă;
    b) unui drept de uzufruct, abitaţie sau alt drept real;
    c) unui drept de locaţiune sau alt drept de creanţă;
    d) unui drept rezultat din calitatea de membru al unei persoane juridice ori societăţi civile. 
    (3) Dreptul consumatorului poate fi însoţit de opţiunea de a alege unitatea de cazare din cadrul 
unui grup de unităţi de cazare făcute disponibile de către profesionist.
    (4) Dreptul consumatorului menţionat la alin. (1) se extinde şi asupra bunurilor mobile 
conform destinaţiei unităţii de cazare.
    Articolul 11452. Alte contracte aferente produselor 
                              de vacanţă şi domeniul de aplicare
    (1) Contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung este contractul pe un termen ce 
depăşeşte 12 luni prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului dreptul de a primi 
reduceri de preţ sau alte beneficii privind cazarea, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ 
total. Contractul poate, de asemenea, să prevadă şi prestarea unor servicii suplimentare 
consumatorului, precum serviciile de transport. La aprecierea dacă termenul depăşeşte 12 luni, se 
vor lua în calcul toate posibilităţile de prelungire prevăzute în contract. 
    (2) Contractul de intermediere a produsului de vacanţă este contractul prin care un profesionist 
se obligă faţă de consumator, în schimbul unei remuneraţii, să intermedieze:
    a) un contract privind cazarea periodică ori un contract privind produsul de vacanţă pe termen 
lung; sau
    b) un contract privind înstrăinarea drepturilor deţinute de către consumator în temeiul unui 
contract indicat la lit. a). 
    (3) Contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb este contractul prin care un 
profesionist se obligă faţă de consumator, în schimbul unei remuneraţii, să intermedieze un 
contract prin care consumatorul va participa la un sistem de schimb care îi permite accesul la 
unități de cazare peste noapte sau la alte servicii în schimbul acordării accesului temporar altor 
persoane la avantajele pe care consumatorul le deţine în temeiul contractului privind cazarea 
periodică. 
    (4) Dispoziţiile art. 11453–114510 se aplică în modul corespunzător contractului privind 
cazarea periodică, contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractului de 
intermediere a produsului de vacanţă şi contractului de intermediere a participării la un sistem de 



schimb, cu excepţia cazului în care  articolul prevede că se aplică doar unuia sau unora dintre 
aceste contracte. 
    (5) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentei secţiuni în detrimentul consumatorului este 
lovită de nulitate absolută.
    (6) Prezenta secţiune nu aduce atingere cadrului legal referitor la:
    a) căile de atac prevăzute în dreptul contractual general;
    b) înregistrarea bunurilor imobile sau mobile şi înstrăinarea bunurilor imobile;
    c) condiţiile de stabilire, regimul de autorizare sau cerinţele de autorizare; precum şi la
    d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de 
prezenta secţiune.
    Articolul 11453. Publicitatea
    (1) Profesionistul este obligat să asigure că în publicitatea sa se precizează posibilitatea de a 
obține informațiile menționate la art. 11454 alin. (1) și se indică unde se pot obține informațiile 
respective. 
    (2) În cazul în care, în cadrul unei oferte promoţionale, al unui eveniment de promovare sau al 
unui eveniment comercial, consumatorului i se va propune încheierea contractului, profesionistul 
este obligat să precizeze în mod clar, în invitație, scopul comercial și natura evenimentului.
    (3) Informațiile menționate la art. 11454 alin. (1) trebuie să fie puse la dispoziția 
consumatorului în orice moment pe durata evenimentului. 
    (4) Drepturile aferente contractului privind cazarea periodică şi contractului privind produsul 
de vacanţă pe termen lung nu pot fi promovate sau comercializate drept o investiţie.
    Articolul 11454. Informațiile precontractuale
    (1) Profesionistul este obligat să furnizeze consumatorului următoarele informaţii:
    a) în cazul contractului privind cazarea periodică – potrivit formularului standard prevăzut în 
anexa nr. 1 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al 
Republicii Moldova; 
    b) în cazul contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung – potrivit formularului 
standard prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în 
aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
    c) în cazul contractului de intermediere a produsului de vacanţă – potrivit formularului 
standard prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în 
aplicare a Codului civil al Republicii Moldova; 
    d) în cazul contractului de intermediere a participării la un sistem de schimb – potrivit 
formularului standard prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru 
punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova.
    (2) Profesionistul are obligaţia să completeze formularele standard menționate la alin. (1) cu 
informaţii suficiente şi precise, astfel încît să nu inducă în eroare consumatorul şi să permită 
consumatorului să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză. 
    (3) Profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului toate informaţiile prevăzute la alin. (1):
    a) gratuit;
    b) într-un mod clar şi uşor de înţeles;
    c) pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, uşor accesibil consumatorului;
    d) cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, 
dar cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte.
    (4) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (3) lit. d) se poate reduce cu acordul scris al 
consumatorului.

Articolul 11455. Informarea despre dreptul de revocare 
                               și despre interzicerea plăţilor în avans, 
                               confirmarea informării
    (1) Înainte de încheierea contractului, profesionistul trebuie să informeze consumatorul în mod 
explicit despre existenţa dreptului de revocare a contractului, conform art. 7521, termenul de 
revocare a contractului, conform art. 7522, şi despre interzicerea plăţilor în avans în perioada 
termenului de revocare, conform art. 11458. 



    (2) Consumatorul trebuie să confirme primirea informaţiilor contractuale prevăzute la alin. (1) 
prin semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzut în 
anexele nr. 1–4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului 
civil al Republicii Moldova. 
    Articolul 11456. Limba contractului şi informaţiilor furnizate
    (1) Contractul se redactează în limba de stat.
    (2) În cazul în care consumatorul este cetăţean străin şi are reşedinţa în străinătate, contractul 
se redactează în limba de stat sau în una din limbile de circulaţie internaţională.
    (3) Cerinţele de limbă prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi informaţiilor pe care 
profesionistul este obligat să le furnizeze conform art. 11454 şi 11455. 
    (4) În cazul unui contract privind cazarea periodică care are ca obiect un singur bun imobil 
determinat, profesionistul este obligat să furnizeze consumatorului, în mod gratuit, o traducere 
autorizată a contractului în limba de stat sau în una din limbile de circulaţie internaţională.
    Articolul 11457. Forma şi clauzele contractului 
    (1) Contractul se încheie în formă scrisă, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil acceptat de 
consumator, şi se redactează în mod vizibil şi uşor de citit. Culoarea de fond a hîrtiei pe care este 
redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
    (2) Dacă pentru constituirea ori transmiterea dreptului acordat prin contractul privind cazarea 
periodică legea cere forma autentică, contractul trebuie încheiat în formă autentică. Dispoziţiile 
legale privind registrul bunurilor imobile rămîn aplicabile. 
    (3) Contractul trebuie să prevadă următoarele:
    a) informaţii privind numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa profesionistului persoană 
fizică şi, respectiv, informaţii privind denumirea, sediul şi forma juridică de organizare ale 
profesionistului persoană juridică, precum şi adresele pentru notificare;
    b) informaţiile cuprinse în formularul standard corespunzător, menționat la art. 11454;
    c) data şi locul încheierii contractului. 
    (4) Informaţiile cuprinse în formularele standard menționate la art. 11454 nu pot fi modificate 
decît cu acordul în scris al părţilor sau în cazul în care modificările decurg din anumite 
circumstanţe neobişnuite şi neprevăzute, independente de voinţa profesionistului, şi ale căror 
consecinţe nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare.
    (5) Orice modificare va fi comunicată consumatorului, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil 
uşor accesibil acestuia şi pe care îl acceptă, înainte de încheierea contractului. Modificările se 
menţionează în mod expres în contract.
    (6) La momentul încheierii contractului, consumatorul primeşte cel puţin un exemplar al 
acestuia. La contract trebuie să se anexeze formularul standard referitor la dreptul de revocare, 
prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a 
Codului civil al Republicii Moldova. 
    Articolul 11458. Interzicerea plăților în avans
    (1) Sînt interzise orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea de bani prin intermediul 
conturilor, recunoașterea explicită a datoriilor, precum și orice alte plăți efectuate de consumator 
către profesionist sau către orice alt terț înainte de sfîrșitul termenului de revocare a contractului. 
    (2) În cazul contractului de intermediere a produsului de vacanţă, interdicţia de la alin. (1) 
subzistă pînă la îndeplinirea de către profesionist a tuturor obligaţiilor sale rezultate din acest 
contract sau, după caz, pînă la încetarea pe alt temei a acestui contract. 
    Articolul 11459. Dispoziții speciale aplicabile contractului
                                privind cazarea periodică
    (1) În cazul contractului privind cazarea periodică, plata se va efectua conform unui calendar 
fix de plăți. Sînt interzise orice plăți ale prețului specificat în contract care nu sînt efectuate 
conform calendarului fix de plăți. Plățile, inclusiv plata cotizației de membru, trebuie să fie 
eșalonate în rate anuale, fiecare dintre acestea avînd aceeași valoare. Profesionistul trebuie să 
trimită o solicitare scrisă de plată, pe suport de hîrtie sau pe alt suport durabil, cu cel puțin 14 zile 
calendaristice înainte de data scadenței. 
    (2) Consumatorul are dreptul la rezoluţiunea raportului contractual privind cazarea periodică, 



fără vreun motiv, începînd de la plata celei de-a doua rate, fără a fi pasibil de vreo sancțiune, 
notificînd acest lucru profesionistului în termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării 
de plată aferente fiecărei rate. Acest drept nu afectează dreptul de rezoluţiune pe alte temeiuri 
legale.
    Articolul 114510. Contractele legate
    (1) Exercitarea de către consumator a dreptului de revocare are ca efect şi rezoluţiunea 
automată a contractului legat de contractul care se revocă.
    (2) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul prin care consumatorul obţine 
bunuri, lucrări, conţinut digital, servicii sau alte prestaţii legate de contractul care se revocă dacă 
aceste prestaţii sînt furnizate:
    a) de către acelaşi profesionist; sau
    b) de către un terţ pe baza unui acord între terţul respectiv şi acelaşi profesionist.
    (3) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul de credit prin care consumatorul 
obţine credit destinat exclusiv pentru finanţarea obligaţiilor de plată, în totalitate sau în parte, 
rezultate din contractul care se revocă dacă aceste contracte formează, din punct de vedere 
obiectiv, o unitate comercială. 
    (4) Se consideră că contractele formează o unitate comercială în sensul alin. (3) în cazul în 
care:
    a) însuşi profesionistul este şi creditor; 
    b) fiind o altă persoană decît profesionistul, creditorul, pe bază de acord, folosește serviciile 
ori colaborarea profesionistului pentru încheierea contractului de credit sau pregătirea acestuia; 
sau
    c) contractul de credit specifică în mod expres obiectul contractului care se revocă.
    (5) Existenţa acordului dintre terţ şi profesionist, astfel cum este prevăzut la alin. (2) lit. b) şi 
la alin. (4) lit. b), se prezumă pînă la proba contrară.
    (6) În cazul în care profesionistul este informat de către consumator despre revocarea 
contractului, profesionistul este obligat să informeze terţul cu care consumatorul are un contract 
legat despre faptul că a intervenit rezoluţiunea lui conform alin. (1).
    (7) În sensul alin.(3), prin contract de credit se va înţelege oricare contract de credit pentru 
consumator care se înscrie în domeniul de aplicare al Legii nr. 202 din 12 iulie 2013 privind 
contractele de credit pentru consumatori.
    [Secțiunea 2 introdusă prin LP200 din 28.07.16, MO338-341/30.09.16 art.696; în vigoare 
30.03.17]

Capitolul XX 
FIDEJUSIUNEA
S e c ţ i u n e a 1 

DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE 
LA FIDEJUSIUNE

Articolul 1146. Contractul de fidejusiune
    (1) Prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să 
execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului. 
    (2) Prin fidejusiune se poate garanta şi o obligaţie viitoare sau afectată de modalităţi.

Articolul 1147. Forma contractului de fidejusiune
    Contractul de fidejusiune, pentru a fi valabil, trebuie încheiat în scris. În cazul în care 
fidejusorul execută obligaţia, viciul de formă se consideră înlăturat.

Articolul 1148. Neobligativitatea acordului debitorului la 
                             constituirea fidejusiunii
    O persoană poate deveni fidejusor fără acordul debitorului şi chiar fără ştirea acestuia.

Articolul 1149. Fidejusiunea multiplă
    (1) Fidejusiunea poate fi prestată atît pentru debitorul principal, cît şi pentru fidejusor. 
    (2) Fidejusorul ulterior care s-a obligat în privinţa îndeplinirii obligaţiei fidejusorului anterior 
răspunde alături de acesta în acelaşi fel ca primul fidejusor alături de debitorul principal.

Articolul 1150. Temeiul apariţiei fidejusiunii
    (1) Fidejusiunea poate să rezulte din acordul părţilor, poate fi impusă prin lege sau poate fi 



instituită de instanţa de judecată.
    (2) Debitorul obligat să furnizeze o fidejusiune trebuie să propună o persoană fizică cu 
domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova sau o persoană juridică înregistrată în Republica 
Moldova, care să dispună de bunuri suficiente pentru a garanta obligaţia. În cazul în care 
persoana propusă nu este acceptată, debitorul trebuie să propună o altă persoană. Această regulă 
nu se aplică atunci cînd creditorul a cerut în calitate de fidejusor o anumită persoană.

Articolul 1151. Dreptul înlocuirii garanţiei
    Debitorul ţinut să furnizeze o fidejusiune legală sau judiciară poate da în schimb o altă 
garanţie suficientă.

Articolul 1152. Limitele fidejusiunii
    (1) Fidejusiunea nu poate exceda datoria debitorului şi nu poate fi făcută în condiţii mai 
oneroase.
    (2) Fidejusiunea care excedă datoria debitorului sau care este făcută în condiţii mai oneroase 
este valabilă în limitele obligaţiei principale.
    (3) Fidejusiunea poate fi contractată pentru o parte a obligaţiei şi în condiţii mai puţin 
oneroase.
    (4) Obligaţia fidejusorului nu se majorează, după preluarea fidejusiunii, prin actele juridice 
făcute de debitorul principal.

Articolul 1153. Întinderea obligaţiilor fidejusorului
    (1) Fidejusorul răspunde în toate cazurile doar pînă la suma maximă menţionată în contractul 
de fidejusiune.
    (2) Pînă la suma maximă menţionată în contractul de fidejusiune, fidejusorul răspunde, în 
absenţa unei clauze contrare, pentru:
    a) totalul, din momentul respectiv, al datoriei principale, în special atunci cînd datoria 
principală a fost modificată datorită vinovăţiei ori întîrzierii debitorului principal, însă în situaţia 
unei penalităţi contractuale sau a unei despăgubiri globale prevăzute pentru cazul încetării 
contractului, doar atunci cînd s-a convenit expres în acest sens;
    b) cheltuielile de reziliere a contractului şi de urmărire în justiţie dacă trebuie suportate de 
debitorul principal în măsura în care fidejusorului i s-a dat la timp posibilitatea de a le evita prin 
satisfacerea cerinţelor creditorului.
    c) dobînzile datorate de debitorul principal dacă s-a convenit în mod expres asupra acestui 
lucru.

Articolul 1154. Raporturile dintre mai mulţi fidejusori
    (1) În cazul în care mai mulţi fidejusori au prestat fidejusiune pentru acelaşi debitor şi pentru 
aceeaşi obligaţie, fidejusorul care a executat obligaţia are drept de regres contra celorlalţi 
fidejusori pentru partea fiecăruia din ei.
    (2) În cazul insolvabilităţii unuia din fidejusori, partea acestuia se repartizează proporţional 
între ceilalţi fidejusori. 

S e c ţ i u n e a a 2-a 
RAPORTURILE DINTRE 

CREDITOR ŞI FIDEJUSOR
Articolul 1155. Obligaţia creditorului de a informa 

    (1) Creditorul este obligat să furnizeze, la cererea fidejusorului, toate informaţiile utile privind 
conţinutul şi modalităţile obligaţiei principale şi privind stadiul de executare a acesteia.
    (2) Fidejusorul nu poate renunţa anticipat la dreptul de informare.

Articolul 1156. Răspunderea fidejusorului
    (1) În cazul neexecutării obligaţiei principale, fidejusorul şi debitorul sînt obligaţi solidar în 
faţa creditorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.
    (2) Părţile pot conveni ca fidejusorul să fie obligat să plătească datoria numai după urmărirea 
debitorului. În acest caz, fidejusorul trebuie să indice bunurile debitorului şi să avanseze 
cheltuielile pentru urmărirea acestor bunuri.

Articolul 1157. Excepţiile pe care le poate invoca fidejusorul 
    (1) Fidejusorul poate opune creditorului toate excepţiile pe care le-ar putea opune debitorul. În 
caz de deces al debitorului principal, fidejusorul nu se poate prevala de faptul că moştenitorii 



răspund limitat pentru obligaţia debitorului.
    (2) Fidejusorul nu pierde dreptul de a invoca o excepţie doar prin faptul că debitorul principal 
renunţă la aceasta.
    (3) Fidejusorul poate refuza satisfacerea cerinţelor creditorului atît timp cît debitorul are 
dreptul de a ataca actul care stă la baza obligaţiei.
    (4) Dreptul prevăzut la alin.(3) este recunoscut fidejusorului şi în cazul în care creditorul poate 
să-şi satisfacă creanţa faţă de debitorul principal prin compensarea datoriei sale faţă de acesta.

Articolul 1158. Micşorarea de către creditor a garanţiilor
    Dacă creditorul micşorează, în defavoarea fidejusorului, anumite drepturi de gaj ori alte 
garanţii sau drepturi de preferinţă, existente în momentul constituirii fidejusiunii ori obţinute 
ulterior de debitorul principal şi destinate dreptului garantat prin fidejusiune, obligaţia 
fidejusorului se reduce cu o sumă corespunzătoare acestei micşorări.

Articolul 1159. Solidaritatea fidejusorilor
    (1) În cazul în care mai multe persoane au prestat o fidejusiune aceluiaşi creditor pentru 
aceeaşi obligaţie, fiecare din ele este obligată pentru întreaga datorie dacă părţile nu au convenit 
asupra beneficiului de diviziune.
    (2) În cazul în care părţile au convenit asupra diviziunii, fidejusorii pot cere ca creditorul să-şi 
divizeze acţiunea şi să o reducă la partea pe care o datorează fiecare dintre ei.

Articolul 1160. Informarea despre întîrzierea executării 
                             obligaţiilor
    Dacă debitorul principal este în întîrziere cu executarea obligaţiilor sale, creditorul trebuie să-l 
informeze despre aceasta pe fidejusor.

Articolul 1161. Subrogarea fidejusorului în drepturile creditorului
    (1) Fidejusorul care a executat obligaţia principală se subrogă în drepturile pe care creditorul 
le avea contra debitorului. Transmiterea dreptului de creanţă nu se poate efectua în dauna 
creditorului. Excepţiile debitorului principal bazate pe relaţia dintre el şi fidejusor rămîn 
neatinse.
    (2) După ce fidejusorul execută obligaţia, creditorul este obligat să-i remită documentele care 
atestă creanţa împotriva debitorului, precum şi drepturile care garantează această creanţă.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
RAPORTURILE DINTRE FIDEJUSOR 

ŞI DEBITOR
Articolul 1162. Introducerea în cauză a debitorului

    Dacă se intentează o acţiune împotriva fidejusorului, acesta este obligat să-l introducă în cauză 
pe debitor. În caz contrar, debitorul are dreptul să ridice în acţiunea de regres a fidejusorului 
toate excepţiile pe care le-ar fi putut opune creditorului.

Articolul 1163. Regresul contra debitorului 
    (1) Fidejusorul care a executat obligaţia principală are drept de regres contra debitorului în 
mărimea sumelor pe care le-a plătit, inclusiv datoria principală, dobînda aferentă, precum şi toate 
cheltuielile pe care le-a suportat în legătură cu fidejusiunea. 
    (2) Fidejusorul nu are drept de regres faţă de debitorul care, de asemenea, a plătit datoria din 
cauza faptului că fidejusorul nu l-a anunţat despre plata efectuată. 
    (3) Fidejusorul poate acţiona contra debitorului chiar înainte de a fi plătit în cazul în care 
fidejusorul este urmărit în justiţie pentru plată sau dacă debitorul s-a obligat să-l elibereze de 
fidejusiune într-un termen determinat şi acesta a expirat. 
    (4) În cazul în care există mai mulţi debitori solidari, fidejusorul care a prestat fidejusiunea 
pentru toţi aceşti debitori are drept de regres contra fiecăruia din ei pentru a recupera integral 
ceea ce a plătit.

Articolul 1164. Cererea fidejusorului de a fi eliberat de
                              fidejusiune
    (1) Dacă s-a obligat la indicaţia debitorului principal sau dacă, în urma prestării fidejusiunii, 
are drepturi de mandatar, în baza dispoziţiilor referitoare la gestiunea de afaceri, faţă de debitorul 
principal, fidejusorul poate cere acestuia să-l elibereze de fidejusiune dacă:
    a) situaţia patrimonială a debitorului principal s-a înrăutăţit considerabil;



    b) urmărirea în justiţie a debitorului principal este îngreuiată considerabil după preluarea 
fidejusiunii din cauza schimbării domiciliului, reşedinţei, sediului acestuia;
    c) debitorul principal este în întîrziere cu îndeplinirea obligaţiei sale;
    d) creditorul a obţinut o hotărîre judecătorească învestită cu formulă executorie împotriva 
fidejusorului.
    (2) În cazul în care obligaţia principală nu este încă scadentă, debitorul principal poate să dea 
fidejusorului garanţii în loc să-l elibereze.

Articolul 1165. Înştiinţarea fidejusorului despre executarea
                             obligaţiei de către debitor
    Debitorul care a executat obligaţia garantată prin fidejusiune trebuie să înştiinţeze de îndată 
fidejusorul. În caz contrar, fidejusorul care a executat obligaţia îşi menţine dreptul de a intenta o 
acţiune de regres împotriva debitorului. 

S e c ţ i u n e a a 4-a 
ÎNCETAREA FIDEJUSIUNII

Articolul 1166. Dreptul de reziliere al fidejusorului
    (1) Dacă fidejusiunea s-a constituit pentru garantarea obligaţiilor viitoare sau nedeterminate 
sau dacă nu s-a stabilit un termen pentru fidejusiune, fidejusorul are dreptul, după expirarea a 3 
ani de la constituirea fidejusiunii, să rezilieze contractul, cu un preaviz de 3 luni faţă de creditor, 
de debitorul principal şi de ceilalţi fidejusori.
    (2) O fidejusiune stabilită pe termen poate fi reziliată după 5 ani cu respectarea unui termen de 
preaviz de 3 luni.
    (3) După reziliere, fidejusiunea se mai menţine doar pentru obligaţiile deja născute, chiar dacă 
acestea sînt afectate de modalităţi.

Articolul 1167. Stingerea sau modificarea obligaţiei
                             garantate 
    (1) Fidejusiunea încetează o dată cu stingerea obligaţiei garantate. 
    (2) Fidejusiunea încetează în cazul modificării, fără acordul fidejusorului, a obligaţiei 
garantate cînd această modificare atrage mărirea răspunderii sau alte consecinţe nefavorabile 
pentru fidejusor.
    (3) Fidejusiunea încetează în cazul remiterii datoriei garantate către o altă persoană dacă 
fidejusorul nu a acceptat să garanteze executarea obligaţiei de către noul debitor.

Articolul 1168. Decesul fidejusorului 
    Fidejusiunea încetează în caz de deces al fidejusorului. Orice clauză contrară este nulă.

Articolul 1169. Imposibilitatea subrogării
    Fidejusiunea încetează şi atunci cînd, din cauza creditorului, nu mai poate avea loc subrogarea 
fidejusorului în drepturile creditorului faţă de debitor. Fidejusorul, în acest caz, este eliberat în 
măsura prejudiciului suferit.

Articolul 1170. Încetarea fidejusiunii prin expirarea
                              termenului
    (1) Fidejusiunea încetează o dată cu expirarea termenului pentru care a fost prestată. 
    (2) În cazul în care termenul nu este determinat, fidejusiunea încetează dacă creditorul, în 
decursul unui an de la scadenţa obligaţiei garantate, nu a intentat nici o acţiune contra 
fidejusorului.

Capitolul XXI 
FRANCHISINGUL

Articolul 1171. Contractul de franchising
    Prin contract de franchising, care este unul cu executare succesivă în timp, o parte (franchiser) 
şi cealaltă parte (franchisee) întreprinderi autonome se obligă reciproc să promoveze 
comercializarea de bunuri şi servicii prin efectuarea, de către fiecare din ele, a unor prestaţii 
specifice.

Articolul 1172. Forma şi clauzele contractului de franchising
    (1) Contractul de franchising se încheie în scris sub sancţiunea nulităţii. 
    (2) În contractul de franchising, pe lîngă obligaţiile reciproce clar precizate ale părţilor, durata 
contractului, dispoziţiile referitoare la reziliere şi la prelungire, şi pe lîngă alte elemente 



importante, se face şi o descriere completă a programului de prestare a franchisei.
Articolul 1173. Obligaţiile franchiserului

    (1) Franchiserul este obligat să pună la dispoziţia franchiseeului o totalitate de bunuri 
incorporale, de drepturi, mărci de producţie, de modele, aranjamente, decoraţii, de concepte 
asupra aprovizionării, desfacerii şi organizării, precum şi alte date sau cunoştinţe utile 
promovării vînzărilor.
    (2) Franchiserul este obligat, în plus, să protejeze programul comun de prestare a franchisei 
împotriva intervenţiilor unor terţi, să-l perfecţioneze pe parcurs şi să sprijine franchiseeul în 
activitatea acestuia prin îndrumare, informare şi perfecţionare profesională. 

Articolul 1174. Obligaţiile franchiseeului
    Franchiseeul este obligat să plătească o sumă de bani a cărei mărime se calculează, în 
principiu, ca o fracţiune din volumul de vînzări care să corespundă cu contribuţia programului de 
prestare a franchisei la volumul de vînzări. El mai este obligat să utilizeze programul de prestare 
a franchisei în mod activ şi cu diligenţa unui bun întreprinzător, precum şi să procure bunuri şi 
servicii prin franchiser sau prin intermediul unei persoane desemnate de acesta dacă măsura 
respectivă are legătură nemijlocită cu scopul contractului.

Articolul 1175. Obligaţia de informare şi confidenţialitate
    La încheierea contractului, părţile au obligaţia de a se informa în mod deschis şi complet 
despre circumstanţele care vizează franchisingul şi de a pune la dispoziţia celeilalte părţi 
informaţia necesară în conformitate cu principiul bunei-credinţe. Părţile sînt obligate să păstreze 
secretul asupra datelor confidenţiale, inclusiv în cazul în care contractul nu se mai încheie.

Articolul 1176. Termenul contractului
    (1) Durata contractului se determină de către părţi cu luarea în considerare a cerinţelor 
desfacerii bunurilor şi a serviciilor asupra cărora s-a convenit.
    (2) Dacă durata nu este determinată sau depăşeşte 10 ani, oricare din părţi are dreptul să 
rezilieze contractul cu respectarea unui termen de preaviz de un an. Dacă nici una din părţi nu 
exercită dreptul de reziliere, contractul se prelungeşte de fiecare dată pentru 2 ani. 

Articolul 1177. Obligaţia de concurenţă loială
    (1) Părţile sînt obligate la o concurenţă loială şi după încetarea contractului. În acest cadru, se 
poate impune franchiseeului pe plan local interdicţie de concurenţă care, însă, nu poate depăşi un 
an.
    (2) Dacă interdicţia de concurenţă are drept consecinţă periclitarea activităţii profesionale, 
trebuie să se acorde franchiseeului, indiferent de motivul încetării contractului, o compensaţie 
financiară corespunzătoare.

Articolul 1178. Răspunderea franchiserului
    (1) Franchiserul răspunde pentru existenţa şi întinderea drepturilor, precum şi a datelor şi 
cunoştinţelor privitoare la programul de prestare a franchisei. 
    (2) Dacă drepturile menţionate la alin.(1) nu există sau dacă franchiserul încalcă, cu vinovăţie, 
alte obligaţii, franchiseeul este îndreptăţit să reducă suma de bani plătită acestuia. Proporţia 
reducerii se stabileşte, în caz de litigiu, pe baza opiniei unui expert independent. Costurile 
expertizei le suportă partea a cărei estimare este mai îndepărtată de cea determinată prin 
expertiză.

Capitolul XXII 
INTERMEDIEREA

S e c ţ i u n e a 1 
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE

LA INTERMEDIERE
Articolul 1179. Contractul de intermediere

    Prin contract de intermediere, o parte (intermediar) se obligă faţă de cealaltă parte (client) să 
acţioneze în calitate de mijlocitor la încheierea unui sau mai multor contracte între aceasta şi terţ.

Articolul 1180. Plata remuneraţiei pentru intermediere
    (1) Cel care promite o remuneraţie pentru intermedierea unui contract sau pentru indicarea 
ocaziei de încheiere a unui contract este obligat la plata remuneraţiei doar atunci cînd contractul 
este încheiat în urma indicaţiilor date. 



    (2) La încheierea contractului sub o condiţie suspensivă, remuneraţia poate fi cerută doar la 
îndeplinirea condiţiei.
    (3) Dacă nu s-a convenit asupra mărimii remuneraţiei, este plătită o remuneraţie obişnuită 
pentru astfel de acte. 
    (4) Intermediarul nu poate conveni asupra unui avans din remuneraţia primită conform 
prezentului articol şi nici nu poate accepta un asemenea avans.
    (5) Clauza prin care se derogă de la regulile stabilite în prezentul articol este nulă.

Articolul 1181. Dreptul la alte remuneraţii
    (1) Pentru serviciile prestate de intermediar care nu pot fi raportate la activitatea de 
intermediere, dar care sînt prevăzute în contract, se poate conveni asupra unei remuneraţii, 
indiferent de faptul dacă a fost sau nu încheiat contractul ca urmare a activităţii de intermediere.
    (2) Clauza care prevede compensarea cheltuielilor inutile intermedierii ori a cheltuielilor 
nedovedite este nulă.

Articolul 1182. Contractul de intermediere exclusivă
    (1) În cazul în care clientul se obligă, pe o perioadă determinată, să se abţină de la angajarea 
unui alt intermediar (intermediere exclusivă), intermediarul este obligat ca în această perioadă să 
acţioneze în vederea intermedierii sau a indicării ocaziilor de încheiere a contractului. 
    (2) În cazul în care clientul încalcă obligaţia prevăzută la alin.(1), intermediarul poate cere 
despăgubiri dacă se încheie un contract cu un terţ printr-un alt intermediar. În contract se poate 
conveni asupra unei despăgubiri globale corespunzătoare, indiferent de dovada prejudiciului. 
Această despăgubire nu poate depăşi 2,5 % din preţul vînzării dacă prin contract se stabileşte 
intermedierea sau indicarea ocaziei pentru încheierea unei vînzări-cumpărări. Clauza care derogă 
de la dispoziţiile prezentului alineat în defavoarea clientului este nulă.
    (3) Contractul de intermediere exclusivă se încheie în scris.

Articolul 1183. Rezilierea contractului de intermediere
    (1) Contractul de intermediere poate fi reziliat oricînd, fără preaviz, dacă nu s-a convenit 
asupra unui termen.
    (2) Contractul de intermediere exclusivă poate fi reziliat doar pentru motive temeinice şi cu 
respectarea unui termen de preaviz de 2 săptămîni. 

Articolul 1184. Excluderea remuneraţiei şi pretenţiilor la
                              despăgubire
    (1) Pretenţiile intermediarului de a i se plăti remuneraţie şi despăgubire sau de a i se compensa 
cheltuielile sînt excluse în cazul în care contractul cu terţul priveşte un obiect aparţinînd 
intermediarului. Regula aceasta se aplică şi atunci cînd împrejurări speciale îndreptăţesc temerea 
că intermediarul este afectat în capacitatea sa de a reprezenta interesele clientului. 
    (2) Intermediarul conservă pretenţiile sale privitoare la remuneraţie sau la compensarea 
cheltuielilor dacă indică în scris clientului - înainte de încheierea contractului cu terţul - 
împrejurările care justifică temerea unei prejudicieri.
    (3) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi atunci cînd altcineva a acţionat pe contul intermediarului 
sau a încheiat contractul pe contul terţului.
    (4) Intermediarul pierde drepturile privitoare la remuneraţie sau la compensarea cheltuielilor 
în cazul în care, contrar stipulărilor din contract, a acţionat şi pentru terţ.
    (5) Clauzele care derogă de la dispoziţiile prezentului articol sînt nule.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
INTERMEDIEREA ÎNCHIRIERII DE LOCUINŢE

Articolul 1185. Reglementările aplicabile intermedierii
                              închirierii de locuinţe
    (1) Contractului prin care o parte (intermediar locativ) se obligă să intermedieze ori să indice 
celeilalte părţi ocazia de a încheia un contract de închiriere a unei locuinţe se aplică dispoziţiile 
generale în măsura în care din normele prezentei secţiuni nu rezultă altfel. 
    (2) Regulile privind contractele de intermediere locativă nu se aplică acelor contracte care au 
drept obiect intermedierea închirierii de locuinţă pentru turişti.

Articolul 1186. Excluderea remuneraţiei şi pretenţiilor de
                             despăgubire ale intermediarului locativ



    (1) Pretenţiile intermediarului locativ cu privire la plata remuneraţiei şi a despăgubirii sau la 
compensarea cheltuielilor sînt excluse cînd:
    a) printr-un contract de închiriere doar s-a prelungit ori s-a modificat chiria asupra aceleiaşi 
locuinţe;
    b) s-a încheiat un contract de închiriere a unei locuinţe care se află în administrarea 
intermediarului locativ.
    (2) Intermediarul locativ nu poate conveni, pentru prestaţiile făcute în legătură cu 
intermedierea sau cu indicarea unei ocazii de încheiere a unui contract de intermediere locativă, 
asupra unor alte retribuţii în bani în afară de remuneraţia menţionată la art.1181 alin.(1).
    (3) Clauzele care derogă de la dispoziţiile prezentului articol sînt nule.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
INTERMEDIEREA ÎMPRUMUTULUI

Articolul 1187. Reglementările aplicabile intermedierii 
                             împrumutului
    Contractului prin care o parte (intermediar al împrumutului) se obligă să intermedieze 
celeilalte părţi (client) un împrumut sau să-i indice ocazia de a încheia un contract de împrumut 
se aplică dispoziţiile generale în măsura în care din normele prezentei secţiuni nu rezultă altfel.

Articolul 1188. Forma şi conţinutul contractului de 
                             intermediere a împrumutului
    (1) Contractul de intermediere a împrumutului se încheie în scris.
    (2) În contractul de intermediere a împrumutului se indică remuneraţia pentru intermediarul 
împrumutului într-un raport procentual din valoarea împrumutului. Trebuie să se menţioneze, de 
asemenea, mărimea, termenul, dobînda şi amortizarea împrumutului, durata efectuării plăţii, 
cursul acesteia, durata încărcării cu dobînzi, costurile accesorii ale împrumutului, precum şi 
dobînda anuală efectivă, suma totală ce urmează a fi plătită de comisionar, numele sau 
denumirea, adresa împrumutătorului. 
    (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică dacă sarcina intermedierii ori a indicării ocaziei este 
îndreptată spre încheierea unui împrumut asigurat prin ipotecă, unui împrumut destinat finanţării 
unei afaceri imobiliare sau unui împrumut acordat comisionarului pentru desfăşurarea activităţii 
sale profesionale, comerciale, publice ori de serviciu.
    (4) Contractul nu trebuie să aibă legătură cu oferta de remitere a împrumutului. 
    (5) Intermediarul împrumutului este obligat să dea clientului un exemplar de contract.

Articolul 1189. Remuneraţia intermediarului împrumutului
    (1) Clientul este obligat la remunerarea intermediarului doar dacă, în urma intermedierii ori a 
indicaţiei acestuia, clientului i se acordă împrumut. Convenţia încheiată prin derogare în 
defavoarea clientului este nulă.
    (2) Intermediarul împrumutului nu poate conveni, în afara remuneraţiei prevăzute la alin.(1), 
asupra vreunei retribuţii în bani pentru prestaţiile făcute în legătură cu intermedierea sau cu 
indicarea ocaziei de închiriere a unui contract de împrumut.

S e c ţ i u n e a a 4-a 
INTERMEDIEREA COMERCIALĂ

Articolul 1190. Dispoziţii generale cu privire la intermedierea
                             comercială
    (1) Este titular de drepturi şi obligaţii de intermediar comercial persoana care desfăşoară 
activitate profesională pentru alte persoane, fără împuterniciri permanente în bază de contract, de 
intermediere a contractelor de achiziţionare sau vînzare de bunuri sau de titluri de valoare, de 
asigurări, de operaţiuni bancare, de transport de bunuri, de închiriere de bunuri ale circuitului 
comercial.
    (2) Prevederile prezentei secţiuni nu se aplică la intermedierea altor operaţiuni decît a celor 
menţionate la alin.(1) şi a operaţiunilor cu bunuri imobile.

Articolul 1191. Textul final al contractului
    (1) Cu excepţia cazurilor cînd este exonerat de către părţi sau prin efectul uzanţelor locale, 
intermediarul comercial este obligat, imediat după perfectarea contractului, să pună la dispoziţia 
fiecărei părţi textul final al acestuia, semnat de el, în care să fie indicate părţile contractante, 



obiectul şi condiţiile contractului, iar pentru cazul vînzării mărfurilor sau titlurilor de valoare, 
tipul şi cantitatea lor, preţul şi termenul de livrare.
    (2) În cazul actelor juridice care nu pot fi executate pe loc, textul final este pus la dispoziţia 
părţilor pentru semnare, fiecăreia din ele expediindu-i-se contractul semnat de cealaltă parte.
    (3) Dacă o parte va refuza să primească ori să semneze textul final al contractului, 
intermediarul comercial va informa neîntîrziat cealaltă parte despre acest fapt.

Articolul 1192. Angajamentul specificat
    (1) Dacă o parte primeşte textul final al contractului, în a cărui privinţă intermediarul 
comercial îşi rezervă dreptul de a indica cealaltă parte contractantă, atunci prima va fi obligată, 
în baza convenţiei, faţă de partea indicată ulterior dacă împotriva acesteia din urmă nu se pot 
ridica obiecţii întemeiate.
    (2) Desemnarea celeilalte părţi se efectuează în termenele uzuale la locul emiterii textului final 
al contractului, iar în lipsa acestora, într-un termen rezonabil. 
    (3) Dacă nu se nominalizează persoana sau dacă împotriva acesteia există obiecţii motivate, 
partea are dreptul să înainteze intermediarului comercial pretenţii cu privire la executarea 
contractului. Acest drept nu există dacă partea nu declară imediat intermediarului comercial, la 
cererea acestuia, că solicită realizarea contractului.

Articolul 1193. Păstrarea mostrelor
    (1) În măsura în care părţile sau uzanţele locului şi natura bunului permit, intermediarul 
comercial va păstra mostrele bunului vîndut prin intermedierea sa pînă ce bunul va fi recepţionat 
fără obiecţii sau pînă ce actul este finalizat într-un alt mod.
    (2) Intermediarul comercial va marca mostra pentru ca ea să poată fi recunoscută. 

Articolul 1194. Lipsa împuternicirilor de acceptare a plăţilor
    Intermediarul comercial nu se consideră împuternicit să accepte o plată sau o altă formă de 
remunerare prevăzută în contract.

Articolul 1195. Răspunderea intermediarului comercial
    Intermediarul comercial răspunde faţă de ambele părţi pentru daunele cauzate cu vinovăţie.

Articolul 1196. Dreptul de a pretinde ambelor părţi 
                             remuneraţie 
    Dacă între părţi nu există un acord privind plata remuneraţiei intermediarului comercial, 
fiecare dintre părţi va fi obligată, în absenţa unor uzanţe locale care ar stipula altceva, să achite 
jumătate din suma remuneraţiei.

Articolul 1197. Registrul intermediarului comercial
    (1) Intermediarul comercial este obligat să ţină un registru în care să înscrie zilnic toate actele 
încheiate. Înregistrările se fac în ordine cronologică. Intermediarul comercial semnează pentru 
fiecare înregistrare efectuată.
    (2) Asupra registrului intermediarului comercial se aplică dispoziţiile cu privire la registrele 
comerciale.

Articolul 1198. Prezentarea extraselor din registrul 
                              intermediarului comercial
    Intermediarul comercial este obligat să prezinte, la cererea părţilor, extrase din registru, pe 
care le semnează. Extrasele vor cuprinde toate datele relevante pentru actele intermediate de el. 

Capitolul XXIII 
AGENTUL COMERCIAL. 

COMISIONARUL PROFESIONIST
S e c ţ i u n e a 1 

AGENTUL COMERCIAL
    Articolul 1199. Dispoziţii generale cu privire la agentul 
                             comercial
    (1) Agentul comercial este persoană fizică întreprinzător independent căreia i s-au încredinţat 
împuterniciri permanente de intermediere sau de încheiere de contracte comerciale cu bunuri şi 
servicii în numele şi pe contul unei alte întreprinderi (principal).
    (2) În sensul prezentului cod, nu se consideră agent comercial persoana care:
    a) fiind un angajat al principalului, are atribuţii de încheiere a contractelor obligatorii pentru 



principal; 
    b) fiind partener, are dreptul de a încheia contracte obligatorii pentru partenerii săi;
    c) este administratorul procedurii de reorganizare sau al procedurii de lichidare în procesul de 
insolvabilitate;
    d) activează la bursele de mărfuri.
    Articolul 1200. Obligaţiile agentului comercial
    (1) Agentul comercial este obligat să reprezinte onest interesele principalului.
    (2) Agentul comercial trebuie să întreprindă măsurile corespunzătoare în cadrul negocierilor, 
precum şi să încheie, după caz, contracte la indicaţia principalului, să prezinte acestuia 
informaţia utilă care se află la dispoziţia sa, să îndeplinească indicaţiile rezonabile date de 
principal. 

Articolul 1201. Obligaţiile principalului
    Principalul trebuie să respecte, în relaţiile cu agentul comercial, principiul bunei-credinţe. În 
particular, principalul este obligat să pună la dispoziţia agentului comercial toată informaţia 
necesară executării contractului de agenţie, să înştiinţeze agentul comercial în termene rezonabile 
despre faptul că se aşteaptă ca volumul tranzacţiilor comerciale să fie considerabil mai mic decît 
ar fi putut presupune în mod normal agentul, precum şi despre acceptarea, refuzul sau 
neîndeplinirea unui contract comercial propus de agent.
    Articolul 1202. Remunerarea agentului comercial
    (1) Agentul comercial are dreptul la remunerare pentru serviciile prestate principalului 
conform contractului de agenţie.
    (2) Dacă suma remuneraţiei nu este stipulată, se consideră că s-a convenit asupra unei 
remuneraţii obişnuite pentru acest domeniu de activitate. În cazul imposibilităţii de a se stabili o 
remuneraţie obişnuită, agentul comercial are dreptul la o remuneraţie rezonabilă pentru serviciile 
prestate principalului, luîndu-se în considerare circumstanţele cauzei şi principiul echităţii.
    Articolul 1203. Plata remuneraţiei 
    (1) Remuneraţia poate fi plătită integral sau parţial sub formă de comision, adică de 
remuneraţie care variază în funcţie de valoarea actelor juridice comerciale.
    (2) Agentul comercial are dreptul la comision pentru actele juridice încheiate în perioada 
acţiunii contractului de agenţie dacă, şi în măsura în care:
    a) actul juridic a fost încheiat în urma acţiunilor agentului comercial respectiv; 
    b) actul juridic a fost încheiat cu un terţ, care anterior a devenit client al principalului în urma 
unui act analog, datorită acţiunilor agentului comercial respectiv.
    (3) Agentul comercial va avea dreptul la comision şi pentru actele juridice încheiate în 
perioada acţiunii contractului de agenţie dacă agentul are dreptul exclusiv, acordat de principal în 
baza contractului de agenţie, de a purta negocieri sau de a încheia contracte în numele 
principalului pe un anumit teritoriu sau pentru un grup anumit de clienţi şi dacă a fost încheiat un 
contract cu un client de pe teritoriul sau din grupa respectivă de clienţi.
    (4) Agentul comercial are dreptul la comision pentru actul juridic încheiat după încetarea 
acţiunii contractului de agenţie dacă:
    a) în conformitate cu prevederile alin.(2) şi (3), propunerea terţului de a contracta (oferta sau 
cererea) a fost recepţionată de principal sau de agentul comercial pînă la încetarea acţiunii 
contractului de agenţie; 
    b) actul juridic a fost încheiat, datorită acţiunilor agentului comercial, într-un termen rezonabil 
din momentul încetării acţiunii contractului de agenţie.
    (5) Agentul comercial nu are dreptul la comisionul prevăzut la alin.(2) şi (3) dacă acesta 
trebuie plătit, conform alin.(4), agentului comercial precedent, cu excepţia cazului în care 
divizarea remuneraţiei de comision între cei doi agenţi este rezonabilă.
    Articolul 1204. Termenul de plată a comisionului
    (1) Agentul comercial are dreptul la comision din momentul şi în măsura în care actul juridic a 
fost executat. La înţelegerea părţilor, dreptul agentului comercial la remuneraţie poate apărea în 
momentul naşterii obligaţiei principalului de a executa actul juridic încheiat cu un terţ sau în 
momentul executării acestuia de către terţ.
    (2) Comisionul trebuie plătit cel mai tîrziu în ultima zi a lunii în care agentul a obţinut dreptul 



la el. De la prevederile prezentului alineat nu se poate deroga în defavoarea agentului comercial. 
    Articolul 1205. Încetarea dreptului la comision
    (1) Dreptul la comision încetează în cazul în care contractul dintre principal şi terţ nu a fost 
executat, dacă principalul nu poartă nici o vină pentru neexecutare. De la prevederile prezentului 
alineat nu se poate deroga în defavoarea agentului comercial.
    (2) Comisionul pe care agentul l-a primit deja trebuie restituit în cazul încetării dreptului la 
această remuneraţie.
    Articolul 1206. Prezentarea informaţiei cu privire la calculul 
                             remuneraţiei 
    (1) Principalul este obligat să prezinte în scris agentului comercial calculul comisionului la 
care acesta are dreptul. Calculul trebuie să includă elementele principale în funcţie de care a fost 
determinat comisionul.
    (2) Agentul comercial are dreptul la informaţie, inclusiv la extrase din registrele şi 
documentele deţinute de principal, necesare lui pentru verificarea comisionului pe care este în 
drept să îl primească.
    (3) De la prevederile alin.(1) şi (2) nu se poate deroga în defavoarea agentului comercial. 
    Articolul 1207. Forma contractului de agenţie
    (1) Contractul de agenţie poate fi încheiat în scris sau verbal.
    (2) Fiecare parte are dreptul să ceară încheierea contractului în scris ori să primească de la 
cealaltă parte o adeverinţă privind obligaţiile asumate de partea respectivă în conformitate cu 
contractul de agenţie. 
    Articolul 1208. Termenul contractului de agenţie
    (1) Contractul dintre agentul comercial şi principal poate fi încheiat pe un termen 
nedeterminat.
    (2) Dacă părţile continuă să-şi execute obligaţiile ce decurg din contractul de agenţie încheiat 
pe un termen determinat, contractul se consideră prelungit pentru un termen nedeterminat.
    Articolul 1209. Încetarea contractului de agenţie
    (1) Contractul de agenţie încheiat sau prelungit pentru un termen nedeterminat poate înceta la 
iniţiativa oricăreia dintre părţi, prin notificarea celeilalte părţi.
    (2) Termenul notificării nu poate fi, din momentul încheierii contractului, mai mic de o lună 
pe parcursul primului an, de 2 luni pe parcursul celui de-al doilea şi de 3 luni pe parcursul celui 
de-al treilea şi al următorilor ani. Părţile nu pot prevedea prin contract termene de notificare mai 
scurte. 
    (3) Dacă părţile convin asupra unor termene de notificare mai lungi decît cele menţionate la 
alin.(2), termenul de notificare prevăzut pentru principal nu poate fi mai scurt decît termenul de 
notificare prevăzut pentru agent.
    (4) Expirarea termenului de notificare trebuie să coincidă cu sfîrşitul lunii calendaristice dacă 
în contract nu este prevăzut altfel.
    Articolul 1210. Clauza de concurenţă
    (1) În contractul de agenţie, părţile pot prevedea o dispoziţie care să limiteze activitatea 
agentului comercial în acelaşi domeniu în care activează principalul, după încetarea raporturilor 
contractuale (clauza despre concurenţă). 
    (2) Clauza despre concurenţă este valabilă dacă:
    a) are formă scrisă;
    b) se referă la un teritoriu sau la o categorie de clienţi şi un teritoriu şi la acelaşi tip de bunuri 
sau de servicii prevăzute în contractul de agenţie; 
    c) nu încalcă prevederile legislaţiei privind protecţia concurenţei şi limitarea activităţii 
monopoliste.
    (3) Clauza despre concurenţă este valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani de la încetarea 
raporturilor contractuale. 
    Articolul 1211. Compensarea şi recuperarea pagubelor
    (1) La încetarea raporturilor contractuale, agentul comercial poate cere de la principal o 
compensare corespunzătoare dacă:
    a) a atras pentru principal clienţi noi sau a majorat considerabil volumul tranzacţiilor 



comerciale cu clienţii existenţi, iar principalul urmează să obţină un profit esenţial de pe urma 
tranzacţiilor cu aceştia;
    b) plata compensării este echitabilă, luînd în considerare toate împrejurările, şi, în particular, 
comisionul, pe care agentul comercial l-ar fi primit în cazul continuării raporturilor contractuale, 
în baza actelor juridice deja încheiate sau realizabile în viitor, cu clienţi atraşi de el, sau clauza 
despre concurenţă prevăzută de contractul de agenţie în conformitate cu art.1210. 
    (2) Compensarea nu poate depăşi remuneraţia agentului comercial pentru un an, calculată în 
mărime medie pentru ultimii 5 ani de activitate a agentului comercial. În cazul în care durata 
relaţiilor contractuale este mai scurtă, se va determina mărimea medie a remuneraţiei pentru 
perioada respectivă de activitate.
    (3) Plata compensării îl lipseşte pe agent de dreptul de a cere reparaţia prejudiciilor.
    (4) Agentul comercial este în drept să ceară reparaţia prejudiciilor care i s-au cauzat prin 
încetarea raporturilor contractuale cu principalul. Se consideră cauzatoare de prejudicii în special 
încetarea relaţiilor contractuale în urma căreia: 
    a) agentul comercial este lipsit de comisionul care i-ar fi revenit în cazul executării 
corespunzătoare a contractului de agenţie, cu condiţia obţinerii de către principal a unui profit 
considerabil din activitatea agentului; 
    b) agentul comercial este lipsit de posibilitatea de a acoperi cheltuielile pe care le-a suportat în 
procesul executării contractului de agenţie în conformitate cu indicaţiile principalului.
    (5) Dreptul la compensare în cazurile prevăzute la alin.(1) şi la reparaţia prejudiciilor în 
cazurile prevăzute la alin.(4) poate fi realizat de către moştenitori în cazul încetării relaţiilor 
contractuale în urma decesului agentului comercial. 
    (6) Cererea de compensare şi de reparaţie a prejudiciilor trebuie înaintată în decursul unui an 
după încetarea relaţiilor contractuale. 
    (7) Compensarea şi reparaţia prejudiciilor nu se efectuează în unul din următoarele cazuri:
    a) principalul are dreptul legal de a rezilia contractul din vina agentului comercial;
    b) raporturile contractuale au încetat la iniţiativa agentului comercial, cu excepţia cazurilor în 
care acest fapt a fost cauzat de comportamentul principalului sau a avut drept motiv vîrsta sau 
deteriorarea sănătăţii agentului comercial în urma căreia nu a mai fost în stare să-şi continue 
activitatea în conformitate cu contractul de agenţie; 
    c) conform acordului cu principalul, agentul comercial transmite unui terţ drepturile şi 
obligaţiile sale stipulate în contractul de agenţie.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
COMISIONARUL PROFESIONIST

    Articolul 1212. Dispoziţii generale cu privire la comisionarul 
                             profesionist
    (1) Se consideră comisionar profesionist (comisionar) persoana care, în cadrul activităţii sale 
comerciale permanente, îşi asumă obligaţia de a încheia contracte cu mărfuri sau cu titluri de 
valoare în nume propriu, dar pe contul unei alte persoane (comitent).
    (2) Faţă de activitatea comisionarului care nu este reglementată de normele prezentei secţiuni 
se aplică regulile referitoare la agentul comercial.
    (3) Normele cu privire la contractul de comision se aplică în măsura în care dispoziţiile 
prezentului capitol nu prevăd altfel.
    Articolul 1213. Obligaţiile comisionarului
    (1) Comisionarul este ţinut să execute cu diligenţa unui bun comerciant obligaţiile pe care şi 
le-a asumat. Comisionarul trebuie să respecte interesele comitentului şi să îndeplinească 
indicaţiile date de el.
    (2) Comisionarul prezintă comitentului informaţiile necesare, în particular îi va comunica 
imediat despre executarea comisionului. El este obligat să prezinte comitentului un raport cu 
privire la executarea comisionului şi să-i transmită cele cuvenite din executarea respectivă. 
    (3) Comisionarul poartă răspundere faţă de comitent pentru executarea actului juridic încheiat 
în cazul în care, concomitent cu notificarea despre executarea comisionului, el nu va indica şi 
terţul cu care a încheiat actul juridic.



    Articolul 1214. Efectele nerespectării indicaţiilor comitentului
    În cazul în care nu acţionează conform indicaţiilor comitentului, comisionarul este obligat să 
repare prejudiciul cauzat. Totodată, comitentul este în drept să nu recunoască efectele actului 
juridic încheiat astfel în privinţa sa.
    Articolul 1215. Limitele preţului
    (1) În cazul în care comisionarul a efectuat o vînzare la un preţ mai mic decît cel stabilit sau 
dacă a majorat preţul de cumpărare stabilit, comitentul, în cazul în care intenţionează să respingă 
convenţia ca nefiind încheiată pe contul lui, trebuie să declare acest fapt imediat după notificarea 
despre încheierea convenţiei. În caz contrar, abaterea de la preţul stabilit se consideră acceptată.
    (2) În cazul în care comisionarul, concomitent cu notificarea despre încheierea convenţiei, 
declară că va compensa diferenţa de preţ, comitentul nu are dreptul să respingă convenţia. 
Dreptul comitentului de a cere reparaţia prejudiciului care depăşeşte diferenţa de preţ nu este 
afectat.
    Articolul 1216. Încheierea convenţiei în condiţii mai avantajoase
    În cazul în care comisionarul încheie o convenţie în condiţii mai avantajoase decît cele 
stabilite de comitent, avantajele sînt atribuite comitentului. Prezenta regulă produce efecte în 
particular în cazul în care preţul cu care comisionarul a efectuat vînzarea depăşeşte preţul pe care 
comitentul l-a stabilit ca fiind cel mai mic sau dacă preţul de cumpărare nu atinge preţul cel mai 
mare stabilit de comitent.
    Articolul 1217. Remunerarea comisionarului
    (1) În cazul în care convenţia este executată, comisionarul poate pretinde plata comisionului. 
    (2) Chiar dacă convenţia nu a fost executată, comisionarul are totuşi dreptul la un comision 
dacă acesta este prevăzut de uzanţele comerciale. 
    (3) Comisionarul poate pretinde plata comisionului chiar şi în cazul în care executarea actului 
juridic încheiat de el nu a avut loc, însă faptul acesta se datorează vinovăţiei comitentului sau 
este în legătură cu personalitatea lui.
    Articolul 1218. Marfa de comision deteriorată sau viciată
    Dacă marfa care i-a fost expediată este deteriorată sau are anumite vicii depistabile la o 
examinare, comisionarul, în raport cu cărăuşul şi comitentul, este obligat să asigure proba stării 
ei şi să informeze imediat comitentul. În caz contrar, comisionarul va fi obligat să repare 
prejudiciul cauzat astfel.
    Articolul 1219. Răspunderea comisionarului pentru marfă
    (1) Comisionarul poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea mărfii aflate în custodia 
lui, cu excepţia cazului în care pierderea sau deteriorarea au rezultat din împrejurări care nu 
puteau fi evitate prin diligenţa unui bun comerciant.
    (2) Comisionarul poartă răspundere pentru neasigurarea mărfii doar în cazul în care comitentul 
i-a dat indicaţia să efectueze asigurarea.
    Articolul 1220. Avansul şi creditul la executarea contractului 
                              de comision
    (1) În cazul în care a acordat terţului un avans sau un credit fără consimţămîntul comitentului, 
comisionarul acţionează pe propriul risc.
    (2) Dacă uzanţele comerciale prevăd posibilitatea acordării unei amînări pentru plata preţului 
de cumpărare, în lipsa unor indicaţii contrare din partea comitentului de acest drept se va bucura 
şi comisionarul.
    (3) În cazul în care, neavînd împuterniciri, efectuează o vînzare în credit, comisionarul este 
obligat, în calitate de debitor, să plătească imediat, în contul comitentului, preţul de cumpărare.
    Articolul 1221. Contracte similare
    Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică, dacă nu este prevăzut altfel sau dacă din esenţa 
raporturilor nu reiese contrariul, şi în cazul în care comisionarul, practicînd activitate comercială 
proprie, îşi asumă încheierea, în nume propriu, dar pe contul unei alte persoane, a unor acte 
juridice diferite de cele menţionate la art.1212 alin.(1).

Capitolul XXIV 
CONTRACTELE ŞI OPERAŢIUNILE BANCARE

S e c ţ i u n e a 1 



DEPOZITUL BANCAR

    Articolul 1222. Contractul de depozit bancar
    (1) Prin contractul de depozit bancar, banca sau o altă instituţie financiară (bancă), licenţiată
conform legii, primeşte de la clientul său (deponent) sau de la un terţ în folosul deponentului o 
sumă de bani pe care se obligă să o restituie deponentului după un anumit termen (depozit la 
termen) sau la cerere (depozit la vedere).

[Art.1222 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Raporturilor dintre bancă şi deponent li se aplică prevederile referitoare la împrumut şi la 
contul curent bancar dacă acestea nu contravin prezentei secţiuni şi naturii depozitului bancar.
    Articolul 1223. Forma contractului de depozit bancar
    Contractul de depozit bancar trebuie să fie încheiat în scris. Forma scrisă a contractului se 
consideră respectată dacă banca eliberează deponentului un libret de economii, un certificat de 
depozit sau orice alt document care atestă depunerea banilor şi care corespunde cerinţelor legii şi 
uzanţelor bancare. 
    Articolul 1224. Dobînda 
    (1) Banca plăteşte deponentului o dobîndă în mărimea şi în modul prevăzut de contract, iar în 
cazul în care contractul nu prevede mărimea dobînzii aceasta se determină în conformitate cu 
prevederile art.619. Părţile pot conveni ca banca să nu plătească deponentului dobîndă.
    (2) Banca nu poate reduce în mod unilateral mărimea dobînzii decît în cazurile prevăzute de 
lege sau de contract, cu condiţia respectării unui termen de preaviz de cel puţin 15 zile.
    Articolul 1225. Ordinea calculării şi plăţii dobînzii
    (1) Dobînda pentru depozitul bancar se calculează începînd cu ziua următoare zilei efectuării 
depozitului, pînă în ziua precedentă zilei restituirii sumei depuse sau decontării acesteia în baza 
unor alte temeiuri legale.
    (2) Dacă contractul de depozit bancar nu prevede altfel, dobînda pentru suma depozitului 
bancar se plăteşte deponentului, la cererea acestuia, la expirarea fiecărui trimestru, iar dobînzile 
neridicate în acest termen se adaugă la suma depozitului pentru care se calculează dobînda în 
continuare.
    (3) La restituirea sumei depuse, se plăteşte întreaga dobîndă calculată pînă la acel moment.
    Articolul 1226. Secretul bancar
    (1) Banca garantează secretul informaţiei privind relaţiile de afaceri cu clientul.
    (2) Informaţia care constituie secret bancar poate fi furnizată numai la cererea clientului sau a 
reprezentantului acestuia. Banca poate furniza o astfel de informaţie reprezentanţilor autorităţilor 
publice numai în cazul şi în modul prevăzute de lege.
    (3) În cazul în care banca divulgă informaţia ce constituie secret bancar, deponentul lezat 
astfel în drepturi poate cere despăgubiri.
    Articolul 1227. Depozitul la termen şi depozitul la vedere
    (1) Indiferent de tipul depozitului, banca este obligată să restituie, la prima cerere a 
deponentului, integral sau parţial suma depusă respectînd un termen de preaviz conform 
acordului părţilor sau uzanţelor bancare.     Orice clauză contrară în defavoarea deponentului este 
nulă.
    (2) În cazul în care deponentului i se restituie integral sau parţial, înainte de expirarea 
termenului convenit, suma depusă, dobînda se calculează în mărimea prevăzută pentru depozitele 
la vedere dacă în contract nu este prevăzut altfel.
    (3) În cazul în care deponentul nu cere, la expirarea termenului convenit, restituirea 
depozitului, contractul se consideră prelungit în condiţiile unui depozit la vedere.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
CONTUL CURENT BANCAR

    Articolul 1228. Contractul de cont curent bancar
    Prin contractul de cont curent bancar, banca se obligă să primească şi să înregistreze în contul 
titularului de cont (client) sumele băneşti depuse de acesta sau de un terţ în numerar sau 
transferate (virate) din conturile altor persoane, să execute în limitele disponibilului din cont 
ordinele clientului privind transferul unor sume către alte persoane, retragerile de numerar, 



precum şi să efectueze alte operaţiuni în contul clientului din însărcinarea lui în conformitate cu 
legea, cu contractul şi cu uzanţele bancare, iar clientul să achite o remuneraţie pentru prestarea 
serviciilor menţionate. 
    Articolul 1229. Dispunerea de sumele băneşti aflate în cont
    (1) Titularul este liber să dispună în orice moment de sumele băneşti din contul său, cu 
excepţia cazurilor cînd, prin acordul părţilor, este stabilit un termen de preaviz. Clientul are 
dreptul să-şi revoce indicaţiile privind dispunerea de sumele băneşti din contul său. Revocările 
au efect dacă sînt recepţionate de bancă pînă la momentul executării indicaţiilor respective.
    (2) Persoanele autorizate să dispună de sumele băneşti din cont sînt indicate de către client 
prin prezentarea documentelor respective prevăzute de lege, de contract şi de uzanţele bancare.
    (3) Identificarea persoanelor autorizate să dispună de sumele băneşti din cont se efectuează de 
către bancă în baza semnăturilor sau altor mijloace de identificare. 
    Articolul 1230. Ordinele şi indicaţiile clientului
    (1) Banca este ţinută să efectueze operaţiunile în contul clientului numai la ordinul lui. Banca 
nu poate să efectueze operaţiuni în contul clientului fără ordinul lui decît în cazurile prevăzute de 
lege sau de contract. 
    (2) În cazul efectuării unor operaţiuni în contul clientului, banca este obligată să urmeze 
indicaţiile titularului de cont în limitele scopului urmărit prin contract.
    (3) Dacă nu execută indicaţiile titularului de cont sau se abate de la ele, în cazul în care nu se 
poate considera că titularul, cunoscînd situaţia de fapt, ar fi aprobat abaterea, banca este obligată 
să plătească despăgubiri. O sumă debitată incorect în contul clientului trebuie înregistrată din nou 
în credit.
    (4) Raporturilor dintre bancă şi client se aplică dispoziţiile referitoare la contractul de mandat 
dacă ele nu contravin prevederilor din prezentul capitol şi naturii contractului de cont bancar.
    Articolul 1231. Contabilitatea operaţiunilor şi extrasele din cont
    Banca ţine contabilitatea contului prin înregistrarea în creditul şi în debitul lui a operaţiunilor 
efectuate, avînd obligaţia de a transmite clientului, în termenele convenite, extrase din cont 
asupra situaţiei lui. Titularul de cont poate să ceară oricînd informaţii sau lămuriri asupra 
situaţiei contului şi asupra împrejurărilor oricărei operaţiuni efectuate în cont.
    Articolul 1232. Creanţele reciproce ale băncii şi ale clientului
    (1) Banca datorează clientului o dobîndă pentru folosirea mijloacelor din contul acestuia dacă 
în contract nu este prevăzut altfel.
    (2) Creanţele reciproce ale băncii şi ale clientului se sting prin compensare.
    Articolul 1233. Rezilierea contractului
    (1) Contractul încheiat pe un termen nedeterminat poate fi reziliat în orice moment de oricare 
din părţi, cu condiţia unui preaviz avînd termenul stabilit prin contract sau uzanţe bancare, iar în 
lipsa unui astfel de termen, în 15 zile.
    (2) Banca poate rezilia contractul numai în măsura în care titularul poate beneficia în alt mod 
de posibilitatea efectuării decontărilor prin virament dacă nu există un motiv temeinic pentru 
reziliere.
    Articolul 1234. Obligaţia de confidenţialitate
    (1) Banca este obligată să păstreze confidenţialitate asupra tuturor faptelor de care a aflat ca 
urmare a legăturilor de afaceri cu clientul. Această obligaţie nu există dacă astfel rezultă dintr-o 
dispoziţie legală ori dacă priveşte informaţii generale a căror dezvăluire nu prejudiciază 
interesele justificate ale clientului.
    (2) Obligaţia de confidenţialitate subzistă şi după încetarea relaţiilor contractuale.
    Articolul 1235. Încasarea şi achitarea cecurilor
    (1) Banca este obligată faţă de client, chiar şi în lipsa unui contract suplimentar în acest sens, 
să încaseze, prin mijlocirea prezentării la timp către banca trasă, cecurile prezentate de client, iar 
în cazul neîncasării, să ia măsurile asigurătorii necesare.
    (2) În cazul unui contract corespunzător, banca este obligată să plătească în limita activului 
cecurile emise de client.

S e c ţ i u n e a a 3-a 
CREDITUL BANCAR



    Articolul 1236. Contractul de credit bancar
    (1) Prin contractul de credit bancar, o bancă (creditor) se obligă să pună la dispoziţia unei 
persoane (debitor) o sumă de bani (credit), iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să 
plătească dobînda şi alte sume aferente prevăzute de contract.
    (2) Contractul de credit bancar se încheie în scris. 
    (3) Faţă de contractul de credit bancar se aplică prevederile referitoare la contractul de 
împrumut în măsura în care regulile prezentului capitol nu prevăd altfel sau din esenţa 
contractului de credit bancar nu reiese contrariul. 
    Articolul 1237. Dobînda la creditul bancar
    (1) Părţile contractului de credit bancar pot conveni asupra unei dobînzi fixe sau flotante.
    (2) În cazul în care părţile au convenit asupra unei dobînzi flotante, mărimea acesteia poate fi 
modificată prin acordul părţilor.
    (3) Creditorul nu poate modifica în mod unilateral mărimea dobînzii decît în cazurile 
prevăzute de lege sau de contract. În cazul cînd contractul prevede dreptul băncii de a modifica 
în mod unilateral mărimea dobînzii, aceasta se va efectua în funcţie de rata de bază a Băncii 
Naţionale, de rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, ţinîndu-se cont de regulile echităţii.

[Art.1237 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (4) Creditorul îl va anunţa în scris pe debitor despre modificarea mărimii dobînzii cu cel puţin 
10 zile înainte de modificare. Mărimea nouă a dobînzii se va aplica la soldul, existent la data 
modificării, al creditului.
    Articolul 1238. Comisionul
    În afară de dobîndă, părţile pot conveni asupra unui comision pentru serviciile prestate în 
legătură cu utilizarea creditului. 
    Articolul 1239. Creditul în cont curent
    (1) Creditul poate fi acordat prin punere la dispoziţia debitorului a unei sume de bani (linie de 
credit), pe care acesta o poate utiliza în rate în funcţie de necesităţile sale.
    (2) Dobînda pentru creditul în cont curent se calculează în funcţie de suma creditului utilizată 
efectiv într-o anumită perioadă.
    Articolul 1240. Garanţiile de rambursare a creditului
    (1) Părţile pot conveni asupra constituirii unor garanţii reale (gaj), personale (fidejusiune) sau 
a unor alte garanţii uzuale în practica bancară. 
    (2) Dacă apreciază garanţiile rambursării creditului ca insuficiente, creditorul este în drept să 
ceară constituirea unor garanţii suplimentare. În cazul refuzului debitorului de a oferi garanţiile 
suplimentare solicitate de creditor, acesta din urmă are dreptul să reducă suma creditului 
proporţional reducerii garanţiei sau să rezilieze contractul.
    (3) Creditorul este obligat să accepte anularea măsurilor de asigurare care depăşesc limita 
convenită a garanţiilor. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care măsurile de asigurare 
depăşesc doar temporar limita convenită a garanţiei.
    Articolul 1241. Refuzul de executare a contractului
    (1) Creditorul este în drept să refuze executarea obligaţiei de a pune la dispoziţia debitorului 
creditul dacă, după încheierea contractului de credit:
    a) au apărut circumstanţe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a debitorului de a 
rambursa creditul;
    b) debitorul sau terţul încalcă obligaţia de a acorda garanţii de rambursare a creditului pe care 
şi-a asumat-o sau alte condiţii înaintate de bancă pentru punerea la dispoziţie a creditului.
    (2) Creditorul are dreptul de a refuza să pună la dispoziţie următoarele tranşe ale creditului, în 
cazul în care contractul prevede acordarea creditului în tranşe, dacă debitorul nu îndeplineşte 
condiţiile contractului referitoare la tranşa sau tranşele precedente.

(3) Debitorul este în drept să refuze creditul parţial sau total. În acest caz, el trebuie să 
plătească creditorului o remuneraţie pentru punerea la dispoziţie a creditului (comision de 
neutilizare). Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică în cazul contractelor de credit pentru 
consumatori, reglementate prin Legea privind contractele de credit pentru consumatori.

[Art.1241 al.(3) modificat prin LP203 din 12.07.13, MO191-197/06.09.13 art.621; în vigoare 
06.03.14]



    (4) Dreptul de refuz prevăzut la alin.(1)-(3) poate fi exercitat doar dacă partea care refuză 
notifică cealaltă parte într-un termen rezonabil pînă la momentul executării obligaţiilor ce 
constituie obiectul refuzului.
    Articolul 1242. Rezilierea contractului
    (1) Creditorul poate rezilia contractul şi cere restituirea creditului şi a sumelor aferente dacă:
    a) debitorul a devenit insolvabil;
    b) debitorul nu a oferit garanţiile cerute sau a redus fără acordul creditorului garanţiile oferite;
    c) debitorul nu plăteşte dobînda în termenul stabilit;
    d) debitorul nu a executat obligaţia de restituire a cel puţin 2 tranşe ale creditului, atunci cînd 
contractul prevede restituirea creditului în rate;
    e) există alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.
    (2) Rezilierea contractului suspendă imediat utilizarea creditului, însă creditorul va acorda 
debitorului un termen de cel puţin 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate şi a sumelor 
aferente.
    (3) Debitorul poate, în orice moment, să anunţe rezilierea contractului de credit, ce prevede 
plata unei dobînzi fluctuante, cu condiţia notificării creditorului în termen de 7 zile de la primirea 
notificării despre modificarea dobînzii.
    (4) Debitorul poate rezilia contractul în care s-a convenit asupra unei dobînzi fixe pentru un 
anumit termen dacă obligaţia de plată a dobînzii încetează înaintea termenului stabilit pentru 
restituirea creditului şi nu se convine asupra unei alte dobînzi. Termenul de preaviz este de 15 
zile.
    (5) Rezilierea pentru motivul indicat la alin.(1) lit.d) produce efecte doar atunci cînd creditorul 
a acordat debitorului un termen de 15 zile pentru plata sumei restante, iar plata nu a fost făcută.
    Articolul 1243. Răspunderea debitorului
    (1) În cazul neexecutării de către debitor la scadenţă a obligaţiei de restituire a creditului, 
precum şi a obligaţiilor de plată a dobînzii şi a altor sume aferente, creditorul poate pretinde plata 
unor penalităţi de întîrziere în modul şi în mărimea prevăzute de lege sau de contract.
    (2) În cazul în care debitorul întîrzie să efectueze plăţile datorate în baza contractului şi părţile 
nu au convenit în contract asupra unor penalităţi de întîrziere, pentru suma datorată se încasează 
o dobîndă cu 5% mai mare decît rata dobînzii prevăzute în contract.
    (3) Dacă a reziliat contractul de creditare pentru că debitorul se afla în întîrziere cu 
rambursarea sumelor datorate, creditorul are dreptul la o dobîndă echivalentă cu rata legală a 
dobînzii. Faptul acesta nu afectează dreptul creditorului sau al debitorului de a dovedi cauzarea 
unui prejudiciu mai mare ori mai mic prin întîrzierea rambursării creditului.
    Articolul 1244. Răspunderea creditorului
    În cazul neexecutării de către bancă a obligaţiei sale de acordare a creditului, debitorul poate 
pretinde plata unor penalităţi de întîrziere în modul şi în mărimea prevăzute de lege sau de 
contract.

Articolul 1245. Repararea prejudiciului în cazul rambursării
                              anticipate a creditului

(1) Dacă debitorul rambursează creditul înainte de scadenţă, creditorul este în drept să ceară 
reparaţia prejudiciului cauzat prin rambursare anticipată cu deducerea sumelor economisite, 
luîndu-se în considerare creditul ce s-ar fi putut acorda din contul acestor mijloace. La calcularea 
prejudiciului, se ţine cont atît de venitul ratat al creditorului, cît şi de cheltuielile evitate de 
debitor prin rambursarea înainte de termen a creditului.

(2) În cazul contractelor de credit pentru consumatori, prejudiciul se repară prin compensare, a 
cărei mărime se stabileşte prin Legea privind contractele de credit pentru consumatori.

[Art.1245 al.(2) introdus prin LP203 din 12.07.13, MO191-197/06.09.13 art.621, în vigoare 
06.03.14; alineatul unic devine al.(1)]

S e c ţ i u n e a a 4-a 
GARANŢIA BANCARĂ

Articolul 1246. Garanţia bancară
    (1) Garanţia bancară este un angajament scris, asumat de o bancă sau de o altă instituţie 



financiară (garant), la cererea unei alte persoane (ordonator), de a plăti creditorului ordonatorului 
(beneficiarului) o sumă de bani în baza cererii scrise a beneficiarului.
    (2) Garanţia bancară asigură îndeplinirea obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiar. 
    (3) Ordonatorul este obligat să plătească garantului remuneraţia convenită.
    (4) Obligaţia faţă de beneficiar, constituită prin garanţie bancară, este independentă de datoria 
principală pentru garantarea căreia a fost constituită, chiar dacă garanţia face referire la aceasta.
    Articolul 1247. Irevocabilitatea garanţiei bancare
    Garanţia bancară nu poate fi revocată dacă nu s-a dispus altfel.
    Articolul 1248. Inadmisibilitatea transmiterii garanţiei 
                              bancare
    Dreptul asupra garanţiei bancare nu este transmisibil dacă garanţia nu prevede altfel.
    Articolul 1249. Momentul producerii efectelor garanţiei bancare
    Garanţia bancară produce efecte din momentul eliberării ei dacă garanţia nu prevede altfel.
    Articolul 1250. Cererea de plată
    (1) Dacă a survenit cazul garantat, beneficiarul trebuie să-şi reclame în scris drepturile şi să 
anexeze documentele doveditoare cuvenite. Beneficiarul trebuie să indice în ce constă 
neîndeplinirea obligaţiei de către ordonator.
    (2) Drepturile beneficiarului pot fi reclamate doar în termenul stabilit în garanţie.
    Articolul 1251. Obligaţiile garantului
    (1) La primirea reclamaţiei din partea beneficiarului, garantul trebuie să-l notifice de îndată pe 
ordonator.
    (2) În cazul în care beneficiarul şi-a reclamat drepturile, garantul este obligat să verifice în 
timp util şi cu grija cuvenită dacă sînt întrunite condiţiile necesare pentru a plăti. El este obligat 
îndeosebi să verifice temeinic documentele doveditoare ale cazului garantat.
    Articolul 1252. Refuzul de a satisface cererea de plată
    (1) Garantul trebuie să refuze satisfacerea pretenţiilor ce decurg din garanţia bancară dacă nu 
s-a produs cazul garantat, dacă documentele prezentate nu corespund celor prevăzute ori dacă 
sînt prezentate după expirarea termenului stabilit în garanţie. În cazul în care refuză satisfacerea 
pretenţiilor ce decurg din garanţie, garantul este obligat să-l înştiinţeze de îndată pe beneficiar.
    (2) Dacă garantul află înainte de satisfacerea pretenţiilor beneficiarului că datoria principală 
asigurată prin garanţie a fost deja achitată ori s-a stins din alte motive, ori este nevalabilă, trebuie 
să anunţe de îndată beneficiarul şi ordonatorul. Dacă ordonatorul repetă după înştiinţare 
dispoziţia de a plăti, garantul este obligat să plătească.
    Articolul 1253. Limitele obligaţiei garantului
    (1) Obligaţia garantului faţă de beneficiar se limitează la plata sumei garantate.
    (2) Dacă garanţia bancară nu prevede altfel, răspunderea garantului faţă de beneficiar pentru 
neexecutarea obligaţiei ce rezultă din garanţie nu se limitează la suma garantată.
    Articolul 1254. Temeiurile stingerii obligaţiei garantului
    (1) Obligaţia garantului faţă de beneficiar se stinge:
    a) prin plata sumei garantate;
    b) prin expirarea termenului de garanţie;
    c) prin renunţarea beneficiarului;
    d) prin confirmarea scrisă a garantului că beneficiarul a renunţat.
    (2) Stingerea obligaţiei conform lit.a), b) şi d) este independentă de remiterea scrisorii de 
garanţie către garant.
    (3) Garantul trebuie să-l înştiinţeze de îndată pe ordonator despre stingerea garanţiei.
    Articolul 1255. Obligaţia ordonatorului faţă de garant
    (1) Ordonatorul este obligat să restituie garantului suma plătită în baza garanţiei bancare.
    (2) Dreptul la restituire există doar în măsura în care garantul putea considera necesare plăţile 
făcute beneficiarului în raport cu acordul încheiat cu ordonatorul.

S e c ţ i u n e a a 5-a 
ORDINUL DE PLATĂ

    Articolul 1256. Ordinul de plată
    (1) Ordinul de plată (dispoziţie de plată), aferent transferului de credit, este dispoziţia dată de 



o persoană (ordonator) unei bănci (bancă ordonatoare) de a plăti o anumită sumă în favoarea unei 
alte persoane (beneficiar) pentru stingerea unei obligaţii băneşti a ordonatorului faţă de 
beneficiar.

[Art.1256 al.(1) modificat prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
[Art.1256 al.(2) abrogat prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]

    Articolul 1257. Executarea ordinului de plată
    (1) Banca ordonatoare execută ordinul de plată prin transferul sumei indicate din contul 
ordonatorului în contul beneficiarului în aceeaşi sau în o altă bancă.

[Art.1257 al.(1) modificat prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    (2) Banca va executa ordinul de plată în termenul stabilit prin lege, prin acordul părţilor sau 
prin uzanţele bancare.
    (3) Ordonatorul poate revoca sau modifica ordinul de plată pînă la momentul primirii de către 
bancă a  acestuia spre executare.

[Art.1257 al.(3) modificat prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    Articolul 1258. Conţinutul ordinului de plată
    Ordinul de plată cuprinde:
    a) numele sau denumirea, numărul contului bancar al ordonatorului (plătitorului);

[Art.1258 lit.a) modificată prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    b) numele sau denumirea, numărul contului bancar al beneficiarului;

[Art.1258 lit.b) modificată prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    c) denumirea, codul băncii ordonatoare;

[Art.1258 lit.c) modificată prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
[Art.1258 lit.d) abrogată prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]

    e) suma în cifre şi litere;
f) destinaţia plăţii;
[Art.1258 lit.f) în redacția LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
[Art.1258 lit.g) abrogată prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]

    h) data emiterii;
    i) semnătura persoanei (persoanelor) autorizate a ordonatorului;
    j) alte date, conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei.

S e c ţ i u n e a a 6-a 
EFECTUAREA PLĂŢILOR PRIN CEC

    Articolul 1259. Cecul
    (1) Cecul este un titlu negociabil ce reprezintă o creanţă scrisă, întocmită conform prevederilor 
legii, cuprinzînd ordinul necondiţionat dat de emitent (trăgător) către plătitor (tras) de a plăti la 
vedere o anumită sumă prezentatorului de cec sau persoanei indicate în cec, sau la ordinul acestei 
persoane.
    (2) Cecul este independent de tranzacţia care stă la baza creanţei achitate prin cec.
    (3) Efectuarea plăţilor prin cec este reglementată de prezentul cod, de alte legi şi de uzanţele 
bancare.
    Articolul 1260. Menţiunile cecului
    (1) Cecul cuprinde:
    a) denumirea “cec”, inserată în titlu;
    b) propunerea simplă şi necondiţionată de a plăti o sumă determinată prezentatorului cecului 
sau persoanei indicate în cec, sau la ordinul acestei persoane;
    c) numele sau denumirea şi domiciliul sau sediul trasului;
    d) locul efectuării plăţii;
    e) data şi locul emiterii;
    f) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul trăgătorului;
    g) semnătura trăgătorului. 
    (2) Titlul în care lipseşte una din condiţiile enumerate nu are valoarea unui cec, cu excepţia 
următoarelor cazuri:
    a) în lipsa unei menţiuni speciale, locul indicat lîngă numele trasului se consideră locul 
efectuării plăţii. Dacă lîngă numele trasului sînt indicate mai multe locuri, cecul este plătibil în 



locul indicat primul. Dacă lipseşte orice menţiune din cele enumerate, cecul este plătibil la locul 
domiciliului, sediului trasului;
    b) cecul în care nu se indică locul unde este emis se consideră semnat în locul indicat lîngă 
numele sau denumirea trăgătorului.
    (3) Orice menţiune în cec referitoare la accept, la dobîndă sau la exonerarea trăgătorului de 
răspundere pentru efectuarea plăţii se consideră nescrise.
    Articolul 1261. Suma cecului
    Dacă în cec suma de plată scrisă în litere diferă de suma scrisă în cifre, suma de plată este cea 
scrisă în litere. Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori fie în litere, fie în cifre, în caz de 
divergenţe suma de plată este suma cea mai mică.
    Articolul 1262. Semnăturile de pe cec
    (1) Dacă cecul poartă semnături ale unor persoane incapabile de a se obliga prin trată, dacă 
poartă semnături false sau semnături ale unor persoane imaginare, obligaţiile celorlalţi semnatari 
rămîn totuşi valabile. 
    (2) Cel care semnează cecul ca reprezentant al unei persoane pentru care nu are împuternicirea 
de a acţiona este obligat personal în temeiul cecului, iar dacă a plătit, are aceleaşi drepturi pe care 
le-ar fi avut pretinsul reprezentat. Aceeaşi regulă se aplică reprezentantului care şi-a depăşit 
împuternicirile.
    Articolul 1263. Emiterea cecului
    (1) Cecul poate fi emis:
    a) în favoarea unei persoane, cu menţiunile “la ordinul”, “la ordinul nostru” sau cu menţiuni 
echivalente, sau fără acestea (cecul la ordin). Cecul poate fi emis la ordinul trăgătorului;
    b) în favoarea unei persoane, cu menţiunea “nu la ordin” sau cu o altă menţiune echivalentă 
(cecul nominativ). Cecul nominativ nu poate fi emis în favoarea trăgătorului, cu excepţia cecului 
emis de o filială a trăgătorului în favoarea unei alte filiale;
    c) în favoarea prezentatorului de cec (cecul la purtător). Cecul emis în favoarea unei persoane 
cu menţiunea “sau la purtător” este considerat cec la purtător. Cecul fără menţiunea 
beneficiarului este considerat cec la purtător.
    (2) Cecul poate fi emis doar asupra trasului, la care trăgătorul are constituit un depozit 
(provizion) de care poate dispune, conform unei înţelegeri exprese sau tacite, inclusiv asupra 
formei de emitere a cecurilor. Încălcarea acestei reguli nu afectează însă valabilitatea cecului.
    (3) Dacă cecul necompletat la momentul emiterii este completat contrar înţelegerii dintre părţi, 
nerespectarea acestei înţelegeri este inopozabilă deţinătorului de cec, cu excepţia cazului cînd 
acesta l-a obţinut cu rea-credinţă sau prin culpă gravă.
    Articolul 1264. Transmiterea cecului
    (1) Cecul la ordin este transmis prin gir. Girul transferă toate drepturile deţinătorului de cec de 
la girant către titularul girului, care este considerat posesor legitim dacă justifică dreptul său 
printr-o serie neîntreruptă de giruri, chiar acestea fiind în alb. 
    (2) Girantul răspunde pentru plata cecului, cu excepţia persoanelor cărora cecul le-a fost 
transmis prin gir după interzicerea unui nou gir de către girant. 
    (3) Girantul este obligat să indice data scrierii girului.
    (4) Cecul nominativ este transmis în conformitate cu formele unei cesiuni simple şi avînd 
efectele ei.
    Articolul 1265. Girul
    (1) Girul trebuie să fie simplu şi necondiţionat. Orice condiţie inserată în textul girului se 
consideră nescrisă.
    (2) Girul poate fi făcut în folosul trăgătorului sau al oricărei alte persoane obligate. Aceste 
persoane pot, la rîndul lor, să gireze din nou cecul.
    (3) Girul parţial şi girul semnat de tras sînt nule. 
    (4) Girul se scrie pe cec (verso) sau pe alonjă (foaia alipită la cec). Girul trebuie să fie semnat 
de girant. 
    Articolul 1266. Girul în alb
    (1) Girul poate să nu desemneze persoana în a cărei favoare este dat şi poate să conţină pe cec 
(verso) sau pe alonjă doar datele şi semnătura girantului (gir în alb). 



    (2) Girul la purtător se consideră gir în alb.
    Articolul 1267. Girul prin procură
    Dacă girul cuprinde menţiunea “pentru încasare”, “ca împuternicit” sau orice altă menţiune 
care implică o însărcinare de încasare a cecului, deţinătorul poate să exercite toate drepturile ce 
decurg din cec, dar să-l gireze poate numai la ordinul girantului (girul prin procură). Persoanele 
responsabile de plata cecului pot opune în acest caz deţinătorului doar excepţiile care ar fi 
opozabile girantului.
    Articolul 1268. Girul posterior protestului sau scadenţei
    Girul efectuat după protest sau după orice act similar, sau după expirarea termenului de 
prezentare a cecului are efectele unei cesiuni simple. Pînă la proba contrară, girul nedatat se 
consideră efectuat pînă la data protestului ori a oricărui act similar sau pînă la data expirării 
termenului de prezentare a cecului.
    Articolul 1269. Deposedarea
    Dacă cecul a ieşit din posesiunea unei persoane, noul lui deţinător este obligat să-l întoarcă 
doar dacă l-a primit prin rea-voinţă sau din culpă gravă. 
    Articolul 1270. Avalul 
    (1) Plata cecului, parţial sau integral, poate fi garantată prin aval (garanţie), dată de un terţ sau 
chiar de un semnatar al cecului (avalist). 
    (2) Avalul se dă pe cec (verso) sau pe alonjă. El se exprimă prin menţiunile “de considerat ca 
aval”, “ca avalist pentru...” sau prin orice alt echivalent. Avalistul indică suma avalului, numele, 
domiciliul (sediul) şi persoana pentru care se obligă şi semnează avalul. Dacă nu se indică 
persoana pentru care este dat avalul, acesta se consideră dat pentru trăgător.
    (3) Avalistul este răspunzător ca şi toate persoanele obligate prin cec. Obligaţia avalistului este 
valabilă şi în cazul în care obligaţia pe care a garantat-o este nulă din orice motiv.
    (4) Cînd plăteşte cecul, avalistul dobîndeşte drepturile care decurg din cec faţă de cel pentru 
care a garantat, precum şi faţă de cei care, conform cecului, sînt obligaţi faţă de persoana în a 
cărei favoare este avalizat cecul.
    Articolul 1271. Plata în baza cecului
    (1) Cecul este plătibil la vedere. Orice indicaţie contrară se consideră nescrisă. Cecul prezentat 
pentru plată înainte de data emiterii indicată în cec se plăteşte la prezentare.
    (2) Termenul de prezentare a cecului pentru efectuarea plăţii este de 8 zile. Termenul începe să 
curgă din momentul emiterii cecului.
    Articolul 1272. Revocarea cecului
    (1) Revocarea cecului este valabilă doar după expirarea termenului de prezentare pentru plată. 
    (2) Dacă cecul nu este revocat, trasul poate efectua plata şi după expirarea termenului de 
prezentare pentru plată. 
    (3) Moartea sau pierderea capacităţii de exerciţiu a trăgătorului, survenită în interiorul 
termenului de prezentare pentru plată, nu afectează valabilitatea cecului.
    Articolul 1273. Drepturile trasului
    (1) Trasul poate cere exemplarul cecului la efectuarea plăţii către titularul lui şi solicita de la 
acesta confirmarea scrisă a primirii sumei plătite. 
    (2) Plăţile parţiale nu pot fi refuzate. În cazul plăţilor parţiale, trasul poate cere de la 
deţinătorul cecului confirmarea scrisă a efectuării plăţii parţiale.
    Articolul 1274. Drepturile titularului în cazul neplăţii cecului
    (1) Titularul cecului poate exercita dreptul de acţiune împotriva trăgătorului, girantului şi 
celorlalţi obligaţi dacă cecul prezentat în termen legal nu este plătit şi refuzul de plată este 
probat: 
    a) prin formularea unui act autentic (protest);
    b) printr-o declaraţie a trasului, care indică data declaraţiei şi data prezentării cecului pentru 
plată.
    (2) Protestul sau orice alt act similar trebuie să fie întocmit înainte de expirarea termenului de 
prezentare a cecului pentru plată. Dacă cecul este prezentat în ultima zi a termenului, protestul 
sau orice alt act similar poate fi întocmit în a două zi lucrătoare. 
    Articolul 1275. Obligaţiile de notificare



    (1) Titularul cecului trebuie să notifice girantul şi trăgătorul cecului despre refuzul de plată în 
decursul a 4 zile lucrătoare care urmează după ziua întocmirii protestului sau a altui act 
echivalent, iar în cazul menţiunii în cec “circulaţie fără întîrziere”, în ziua care urmează după 
ziua prezentării cecului. 
    (2) Fiecare girant notifică, în termen de 2 zile lucrătoare, girantul precedent (de la care a primit 
cecul), iar în cazul în care obligaţia girantului precedent este asigurată prin aval, îl înştiinţează şi 
pe avalizatorul respectiv despre notificarea primită, indicînd numele sau denumirea şi adresa 
celor care au semnat avizele precedente, pînă cînd informaţia despre neplată este trimisă 
trăgătorului. 
    (3) Netrimiterea avizelor menţionate nu lipseşte persoana de dreptul ei care rezultă din cec. 
Această persoană poartă însă răspundere pentru prejudiciul care ar putea fi cauzat prin 
neexecutarea obligaţiei de notificare (dar nu mai mult de valoarea cecului).
    Articolul 1276. Menţiunea “fără protest”
    (1) Titularul cecului, girantul sau avalizatorul au dreptul, prin inserarea în cec a menţiunii 
“circulaţie fără întîrziere”, “fără protest” sau a unei alte menţiuni similare, semnate de ei, să 
elibereze deţinătorii următori ai cecului de obligaţia întocmirii protestului sau oricărui alt act 
similar necesar realizării dreptului de regres. Dacă este inserată de trăgător, menţiunea respectivă 
este aplicabilă tuturor persoanelor care au semnat cecul, iar dacă este inserată de andosant sau 
avalizator, menţiunea este aplicabilă doar celor care au semnat-o. 
    (2) Menţiunea prevăzută la alin.(1) nu eliberează deţinătorii cecului de obligaţia de notificare. 
    (3) Dacă, în pofida menţiunii, deţinătorul cecului întocmeşte un protest sau un alt act similar, 
el suportă cheltuielile aferente.
    Articolul 1277. Răspunderea participanţilor la plăţile prin cec
    (1) Toate persoanele obligate conform cecului sînt debitori solidari faţă de deţinătorul cecului 
şi faţă de orice persoană care a aplicat pe cec indicaţia de achitare a cecului, semnată de plătitor. 
Acţiunea iniţiată împotriva unei din persoanele obligate conform cecului nu constituie obstacol 
pentru iniţierea acţiunii contra celorlalţi debitori solidari.
    (2) Titularul cecului poate cere persoanei împotriva căreia este intentată acţiunea judiciară 
achitarea:
    a) valorii neplătite a cecului;
    b) dobînzii de 6% pentru perioada de neplată;
    c) cheltuielilor de întocmire a protestului sau a unui alt act similar, de expediere a notificărilor, 
altor cheltuieli aferente acţiunii judiciare.
    (3) Persoana care a plătit cecul poate solicita celorlalţi debitori achitarea:
    a) sumei pe care a plătit-o în contul cecului;
    b) dobînzii de 6% pentru perioada ce s-a scurs din momentul efectuării plăţii;
    c) cheltuielilor aferente plăţii cecului.
    (4) Orice persoană faţă de care este intentată o acţiune de regres conform prevederilor alin.(1)
–(3) poate pune plata cecului în funcţie de primirea, de la persoana care a adresat acţiunea de 
regres, a cecului cu protestul sau cu orice alt act similar (dacă este cazul) şi a confirmării scrise 
că a primit plata în contul cecului. Orice girant care a plătit cecul poate radia din cec girul său şi 
girurile ulterioare.
    (5) Faţă de acţiunile judiciare intentate în vederea primirii sumelor indicate la alin.(2) şi (3) se 
aplică termenul de prescripţie de 6 luni. Întreruperea curgerii termenului de prescripţie se aplică 
doar faţă de persoana în a cărei privinţă există temeiuri pentru aceasta.
    Articolul 1278. Forţa majoră 
    (1) Dacă prezentarea cecului pentru plată, întocmirea protestului sau a unui alt act similar în 
termenele prescrise sînt împiedicate de un eveniment de forţă majoră, termenele menţionate se 
prelungesc pe durata acţiunii acestui eveniment, cu condiţia notificării de către deţinătorul 
cecului a girantului său despre survenirea evenimentului de forţă majoră şi cu condiţia menţiunii, 
scrise pe formularul cecului, despre executarea acestei notificări. 
    (2) În cazul survenirii evenimentului de forţă majoră, asupra executării obligaţiei de notificare 
a persoanelor participante la decontări prin cec se aplică prevederile art.1275.
    (3) Dacă durata acţiunii evenimentului de forţă majoră depăşeşte 15 zile de la scadenţă, 



dreptul de regres poate fi exercitat fără prezentarea cecului sau fără condiţia întocmirii 
protestului sau oricărui act similar.

S e c ţ i u n e a a 7-a 
EFECTUAREA PLĂŢILOR PRIN CAMBIE 

ŞI PRIN BILET LA ORDIN
   Articolul 1279. Cambia (trata) şi biletul la ordin
    (1) Cambia (trata) este un titlu de credit care reprezintă o creanţă scrisă, întocmită conform 
prevederilor legii, cuprinzînd ordinul necondiţionat dat de trăgător (emitent) către tras (plătitor) 
de a plăti imediat sau la scadenţă o sumă anumită prezentatorului cambiei sau persoanei indicate 
în cambie, sau la ordinul acestei persoane. 
    (2) Biletul la ordin este un titlu de credit, întocmit conform prevederilor legii, prin care 
trăgătorul se obligă să plătească imediat sau la scadenţă o sumă anumită prezentatorului titlului 
sau persoanei indicate în titlu, sau la ordinul acestei persoane. 
    (3) Cambia şi biletul la ordin sînt independente de actele juridice care stau la baza creanţelor 
plătite prin ele.
    (4) Efectuarea plăţilor prin cambie şi prin bilet la ordin sînt reglementate de prezentul cod, de 
Legea cambiei şi de alte acte normative, precum şi de uzanţele bancare.

S e c ţ i u n e a a 8-a 
EFECTUAREA PLĂŢILOR 

PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR
    Articolul 1280. Acreditivul documentar
    (1) Acreditivul documentar este un aranjament, oricum ar fi denumit sau descris, prin care o 
bancă (banca emitentă), acţionînd la cererea clientului său (ordonatorului) şi conform 
instrucţiunilor acestuia sau în nume propriu, efectuează o plată către un terţ (beneficiar) ori la 
ordinul acestuia sau acceptă şi plăteşte cambii trase de către beneficiar, sau autorizează o altă 
bancă să efectueze o astfel de plată ori să accepte şi să plătească asemenea cambii.
    (2) Acreditivul documentar este un contract separat de actul juridic care stă la baza lui. În 
operaţiunile pe bază de acreditiv, toate părţile implicate operează cu documente şi nu cu bunuri, 
servicii sau alte prestaţii la care documentele pot să se refere. 
    (3) Efectuarea plăţilor prin acreditiv documentar este reglementată de prezentul cod, de alte 
acte normative, precum şi de uzanţele bancare.
  Articolul 1281. Prezumţia irevocabilităţii acreditivului

    (1) Acreditivul trebuie să indice clar dacă este revocabil. În caz contrar, acreditivul este 
considerat irevocabil. 
    (2) Acreditivul irevocabil reprezintă un angajament ferm al băncii emitente, cu condiţia ca 
documentele stipulate să fie prezentate băncii desemnate sau băncii emitente şi să fie în 
conformitate cu termenele şi condiţiile acreditivului. Acreditivul irevocabil poate fi modificat sau 
anulat fără acordul băncii emitente, a băncii confirmatoare, dacă există, şi a beneficiarului numai 
în cazurile prevăzute de prezentul cod. 
    (3) Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat de banca emitentă în orice moment fără 
o avizare prealabilă a beneficiarului, cu condiţia compensării cheltuielilor băncii prin care a fost 
făcut utilizabil acreditivul, pentru orice plată, acceptare sau recepţionare a documentelor (în 
cazul acreditivelor cu plată la termen) dacă aceste acţiuni sînt conforme condiţiilor acreditivului 
şi au fost efectuate înainte de primirea avizului de modificare sau de anulare a acestuia. 
  Articolul 1282. Utilizarea acreditivului 

    (1) Acreditivul trebuie să indice clar dacă este utilizabil prin plată la vedere, prin plată amînată 
sau prin acceptare. 
    (2) În afară de cazul în care acreditivul stipulează că este utilizabil numai de banca emitentă, el 
trebuie să desemneze banca autorizată să plătească sau să-şi asume un angajament de plată 
amînat sau de acceptare a cambiilor (banca desemnată). În afară de cazul cînd banca desemnată 
este confirmatoare, desemnarea de către banca emitentă nu constituie nici un angajament pentru 
banca desemnată.
    (3) Prezentarea documentelor trebuie făcută băncii emitente sau băncii confirmatoare, dacă 
există, sau oricărei alte bănci desemnate. 



  Articolul 1283. Confirmarea acreditivului
    (1) Confirmarea unui acreditiv irevocabil de către o altă bancă (banca confirmatoare) pe baza 
autorizării sau la cererea băncii emitente constituie un angajament ferm al băncii confirmatoare, 
adăugat la cel al băncii emitente, cu condiţia ca documentele stipulate să fie prezentate băncii 
confirmatoare sau unei alte bănci desemnate, să fie conforme cu termenele şi condiţiile 
acreditivului. 
    (2) Dacă o altă bancă este autorizată sau solicitată de banca emitentă să adauge confirmarea ei, 
dar nu este pregătită să facă acest lucru, ea trebuie să informeze neîntîrziat banca emitentă. 
    (3) Banca avizatoare nu este obligată să adauge confirmarea sa la avizarea acreditivului 
beneficiarului dacă banca emitentă nu specifică altfel în autorizaţia sau în cererea de a adăuga 
confirmarea. 
    (4) Banca confirmatoare poate alege să avizeze o modificare către beneficiar, fără a-şi extinde 
confirmarea asupra acreditivului modificat, cu condiţia informării neîntîrziate a băncii emitente 
şi a beneficiarului.
    Articolul 1284. Acreditivul transferabil şi cesionat
    (1) Acreditivul poate fi transferat doar dacă este desemnat de banca emitentă în mod expres ca 
transferabil. Faptul că în acreditiv nu se precizează caracterul transferabil nu afectează dreptul 
beneficiarului de a cesiona orice sumă la care este sau ar fi îndreptăţit în baza acreditivului, în 
conformitate cu prevederile legii aplicabile. 
    (2) În virtutea acreditivului transferabil, beneficiarul (primul beneficiar) poate cere băncii 
desemnate să-şi asume un angajament de plată amînată sau să accepte, sau, în cazul unei 
negocieri libere, să facă acreditivul utilizabil în totalitate ori parţial (banca transferatoare) pentru 
unul ori mai mulţi beneficiari (beneficiari secundari). 
    (3) Banca transferatoare nu are nici o obligaţie să efectueze transferul decît în limita şi în 
modul expres în care o astfel de bancă a consimţit. 
    (4) Dacă acreditivul nu prevede altfel, acreditivul transferabil poate fi transferat doar o singură 
dată. 

S e c ţ i u n e a a 9-a
EFECTUAREA PLĂŢILOR PRIN 

INCASOUL DOCUMENTAR
    Articolul 1285. Incasoul documentar
    (1) Incasoul documentar este un aranjament prin care o bancă (banca remitentă) se obligă să 
manipuleze, conform instrucţiunilor date de clientul (emitentul) său, documente financiare 
(cambii, bilete la ordin, cecuri sau alte instrumente similare utilizate pentru a obţine efectuarea 
plăţii), însoţite de documente comerciale (facturi, documente de transport, titluri de valoare, alte 
documente similare care nu sînt documente financiare), pentru a obţine, inclusiv prin intermediul 
unei alte bănci (bancă însărcinată cu încasarea), plata sau acceptarea cambiilor emise ori pentru a 
elibera documente contra plăţii sau contra acceptării cambiilor emise.
    (2) Instrucţiunile de incaso trebuie să conţină informaţii cu privire la: 
    a) emitent şi tras (numele sau denumirea, adresa, telex, telefon, fax); 
    b) banca de la care s-a primit incasoul şi banca prezentatoare (codul SWIFT, suplimentar la 
informaţiile cerute despre emitent şi tras); 
    c) suma şi valuta incasoului; 
    d) lista documentelor anexate şi numărul de exemplare pentru fiecare document;
    e) termenele şi condiţiile referitoare la modalitatea de obţinere a efectuării plăţii şi acceptării;
    f) spezele care trebuie suportate; 
    g) dobînda, dacă este cazul, cu indicarea ratei, duratei şi perioadei de calcul a ei;
    h) metoda de plată şi forma avizului de plată; 
    i) instrucţiunile în caz de neplată, de neacceptare sau de neconfirmare cu alte instrucţiuni.
    (3) Incasoul documentar este un contract separat de tranzacţia care stă la baza lui. 
    (4) Efectuarea plăţilor prin incaso documentar este reglementată de prezentul cod, de alte acte 
normative şi de uzanţele bancare.
    Articolul 1286. Obligaţiile şi responsabilitatea băncilor
    (1) Băncile nu sînt obligate să dea curs unui incaso documentar sau oricărei instrucţiuni pentru 



incaso sau instrucţiuni ulterioare aferente unui incaso documentar. Dacă o bancă a hotărît, pentru 
orice motiv, să nu dea curs unui incaso documentar sau oricărei instrucţiuni referitoare la incaso, 
trebuie să avizeze fără întîrziere partea de la care a primit incasoul sau instrucţiunile respective.
    (2) Documentele trimise la incaso trebuie să fie însoţite de instrucţiuni de încasare, iar băncile 
nu sînt autorizate să acţioneze decît în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu prevederile 
prezentului cod. Băncile nu examinează documentele pentru a obţine instrucţiuni. 
    (3) În afara obligaţiei de a controla conformitatea documentelor primite cu enumerarea din 
instrucţiunile de incaso şi de a aviza fără întîrziere emitentul în cazul lipsei documentelor sau a 
prezentării unor alte documente decît cele enumerate, băncile nu au nici o obligaţie ulterioară în 
această privinţă. Banca prezentatoare trebuie să verifice dacă forma de acceptare a cambiei este 
completă şi corectă, nefiind însă responsabilă de autenticitatea semnăturilor sau de dreptul la 
semnătură al celor care acceptă cambia.
    (4) Băncile nu îşi asumă nici o obligaţie ori responsabilitate pentru autenticitatea documentelor 
primite.
    (5) Banca însărcinată cu executarea unui incaso documentar trebuie să avizeze soarta acestuia 
în conformitate cu instrucţiunile băncii remitente.

 Articolul 1287. Executarea unui incaso documentar
    (1) Banca însărcinată cu încasarea sumei plătite prezintă (pune la dispoziţie conform 
instrucţiunilor emitentului) documentele către persoana căreia trebuie să i se facă prezentarea 
(trasul) în forma în care aceste documente sînt primite, exceptînd cazul în care băncile sînt 
autorizate să aplice timbrele şi ştampilele necesare, să facă orice andosări necesare sau să aplice 
toate elementele de identificare ori simboluri obişnuite, cerute de operaţiunile de incaso.
    (2) Sumele care trebuie plătite sînt puse fără întîrziere la dispoziţia emitentului. Dacă nu s-a 
stabilit altfel, banca însărcinată cu încasarea efectuează plata sumelor datorate doar către banca 
remitentă, chiar în cazul refuzului prevăzut la art.1286 alin.(1). 
    (3) Efectuarea plăţilor parţiale este permisă în cadrul unui incaso documentar numai dacă se 
specifică astfel în instrucţiunile de incaso, iar documentele sînt eliberate doar după efectuarea 
integrală a plăţii dacă instrucţiunile de incaso nu prevăd altfel. În cazul plăţilor parţiale efectuate 
conform prezentului alineat, banca prezentatoare nu este responsabilă pentru consecinţele 
apărute din cauza eliberării tardive a documentelor. Plăţile parţiale se efectuează conform 
cerinţelor alin.(1).

 Articolul 1288. Dobînzi, comisioane şi cheltuieli
    (1) Dobînzile sînt plătite doar dacă faptul este stipulat în instrucţiunile de incaso. Dacă plata 
dobînzilor, spezelor şi comisioanelor este evitată de către tras, acestea cad în povara emitentului. 
În cazurile cînd, conform instrucţiunilor de incaso şi prezentului cod, plata comisioanelor, 
spezelor şi altor cheltuieli trebuie suportată de emitent, banca însărcinată cu încasarea are dreptul 
să-şi recupereze valoarea acestora de la banca de la care a primit instrucţiunile de incaso, iar 
banca remitentă are dreptul să recupereze de la emitent orice sumă astfel plătită, indiferent de 
soarta incasoului. Băncile participante la executarea instrucţiunilor de incaso pot solicita plata în 
avans a comisioanelor, spezelor şi altor cheltuieli şi, în funcţie de primirea avansului, îşi rezervă 
dreptul de a da sau nu curs instrucţiunilor primite.
    (2) Dacă trasul refuză să plătească dobînzile prevăzute, banca prezentatoare poate să elibereze 
fără perceperea dobînzii documentele contra plată sau acceptare a cambiilor emise sau în alte 
condiţii, în afară de cazul cînd instrucţiunile de incaso precizează clar că plata dobînzii nu poate 
fi evitată. Banca prezentatoare nu poartă nici o responsabilitate pentru consecinţele refuzului de a 
plăti dobînda şi este obligată să avizeze fără întîrziere banca remitentă despre refuz, în modul 
prevăzut la art.1286.
    (3) În cazul în care instrucţiunile de incaso prevăd plata spezelor pentru incaso şi a 
comisioanelor de către tras şi acesta refuză să le plătească, se aplică mutatis mutandis prevederile 
art.1286 alin.(5).

S e c ţ i u n e a a 10-a 
EFECTUAREA PLĂŢILOR PRIN CARD BANCAR

Articolul 1289. Cardul bancar
    (1) Cardul bancar este un instrument de plată emis de o bancă (emitent) care permite 



titularului cardului să retragă bani în numerar, să efectueze transfer de sume băneşti în limitele 
disponibilului din contul său în banca emitentă ori din contul liniei de credit acordată de aceasta. 
    (2) Titularul cardului bancar poate efectua plăţi pentru bunurile şi serviciile prestate de 
întreprinderile comerciale care acceptă să fie plătite prin card. Întreprinderea comercială îşi 
restituie banii pentru prestaţiile efectuate titularului cardului prin cesiunea către emitent a 
creanţelor faţă de titularul cardului.

[Art.1289 al.(2) modificat prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    (3) Efectuarea plăţilor prin card bancar sînt reglementate de prevederile prezentului cod, în 
special de reglementările privind ordinul de plată, contul curent bancar, creditul în cont curent, 
de alte acte normative şi de uzanţele bancare. 

Capitolul XXV 
FACTORINGUL

Articolul 1290. Contractul de factoring 
    (1) Prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri şi servicii (aderent), se 
obligă să cedeze celeilalte părţi, care este o întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute 
sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii şi efectuare de 
lucrări către terţi, iar factorul îşi asumă cel puţin 2 din următoarele obligaţii: 
    a) finanţarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi şi plăţi în avans;
    b) ţinerea contabilităţii creanţelor;
     c) asigurarea efectuării procedurilor de somare şi de încasare a creanţelor;
    d) asumarea riscului insolvabilităţii debitorului pentru creanţele preluate (delcredere). 
    (2) Contractul de factoring se încheie în scris.
    (3) Cesiunea creanţelor trebuie să fie notificată debitorilor.
    (4) Părţile sînt obligate să precizeze mărimea, volumul, domeniul şi caracteristicile creanţelor 
care fac obiectul contractului, precum şi elementele pentru determinarea sumei de plată. 
    (5) Faţă de contractul de factoring se aplică prevederile referitoare la cesiunea de creanţă în 
măsura în care dispoziţiile prezentului capitol nu prevăd sau din esenţa factoringului nu reiese 
altfel.

Articolul 1291. Obligaţia de informare 
    Ambele părţi se obligă să-şi ofere informaţiile necesare, pentru ca derularea contractului să se 
efectueze cu respectarea intereselor fiecărei părţi.

 Articolul 1292. Creanţele cesionate
    (1) Contractul poate prevedea transferul tuturor drepturilor aderentului sau numai al unora 
dintre ele, ce derivă din contractele cu debitorii.
    (2) Contractul poate prevedea cesiunea creanţelor existente sau viitoare, condiţionate, 
determinate la momentul încheierii contractului sau determinabile cel tîrziu în momentul 
apariţiei lor. 
    (3) Clauza contractului în a cărei virtute sînt cesionate creanţe viitoare va opera transferul 
acestora către factor la momentul apariţiei lor fără a fi nevoie de un nou act de transfer.
    Articolul 1293. Nulitatea interdicţiei cesiunii
    Cesiunea creanţei aderentului către factor poate fi realizată chiar dacă între aderent şi debitor 
există o convenţie ce interzice o astfel de cesiune. Această prevedere nu aduce atingere 
răspunderii aderentului faţă de debitor pentru prejudiciile rezultate din cesiunea efectuată contrar 
prevederilor contractului.
   Articolul 1294. Răspunderea aderentului
    (1) Aderentul răspunde pentru existenţa creanţelor, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale faţă de debitor.
    (2) Aderentul răspunde pentru capacitatea de plată a debitorului, dacă riscul nu a fost preluat 
de factor conform art.1290 alin.(1) lit.d). 
  Articolul 1295. Plata datorată factorului. Garanţia

    (1) Contractul este nul dacă nu prevede în mod expres suma care urmează să fie plătită 
factorului. Suma se calculează în funcţie de circumstanţe, punîndu-se accentul mai ales pe 
eventuala taxă delcredere şi, suplimentar, pe procentul care reprezintă reţinerile totale din 
creanţele cesionate.



    (2) În măsura în care factorul cere o parte din suma creanţei ca garanţie pentru acoperirea 
riscurilor legate de derularea contractului, acesta din urmă trebuie să prevadă în mod expres 
conţinutul şi mărimea sumei. Garanţia nu poate depăşi 20% din suma creanţei. 
    Articolul 1296. Drepturile de garanţie faţă de debitor
    Drepturile şi garanţiile aderentului faţă de debitor trec asupra factorului o dată cu încheierea 
transferului creanţei asupra factorului, în măsura în care faptul acesta este prevăzut în contractul 
de factoring. 
    Articolul 1297. Obiecţiile debitorului 
    (1) Debitorul poate opune factorului toate obiecţiile şi excepţiile pe care le are faţă de aderent. 
    (2) Debitorul poate cere factorului compensarea creanţei sale faţă de aderent dacă această 
creanţă era scadentă la momentul transferului creanţei către factor.
    (3) În cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2), aderentul răspunde faţă de factor pentru pierderi. 
Pentru prejudicii suplimentare, aderentul este obligat la plata despăgubirilor numai dacă acestea 
au fost provocate cu vinovăţie.
  Articolul 1298. Dreptul de regres al debitorului

    Dacă debitorul a plătit factorului, iar acesta a plătit aderentului, debitorul va avea dreptul să 
ceară repararea prejudiciului numai faţă de aderent în cazul în care acesta nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile conform clauzelor contractuale, dar nu şi faţă de factor, cu excepţia cazurilor în care 
acesta din urmă a plătit aderentului, deşi ştia că el nu şi-a îndeplinit obligaţiile conform 
condiţiilor contractuale.

 Articolul 1299. Factoringul deschis sau acoperit
    (1) Contractul de factoring poate prevedea obligaţia şi dreptul părţilor de a informa debitorul 
despre transferul creanţei, precum şi modalităţile prin care trebuie informat.
    (2) Dacă debitorul nu a fost înştiinţat despre transferul creanţei şi despre felul creanţei, 
factorului i se poate opune plata debitorului către aderent. În acest caz, aderentul este obligat să 
predea de îndată factorului suma obţinută. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică în modul 
corespunzător şi transferurilor multiple ale aceleiaşi creanţe.
    (3) Plata debitorului către factor are efect de exonerare, indiferent de îndeplinirea obligaţiei de 
înştiinţare, cu excepţia situaţiei în care acesta a cunoscut lipsa de valabilitate a transferului. 

 Articolul 1300. Alte cesiuni
    Dacă factorul cedează, la rîndul său, creanţele preluate de la aderent, prevederile prezentului 
capitol se aplică în modul corespunzător, ultimul cesionar fiind considerat factor.

Capitolul XXVI 
ASIGURAREA

Articolul 1301. Contractul de asigurare
    Prin contract de asigurare, asiguratul se obligă să plătească asigurătorului prima de asigurare, 
iar acesta se obligă să plătească, la producerea riscului asigurat, asiguratului sau unui terţ 
(beneficiarului asigurării) suma asigurată ori despăgubirea, în limitele şi în termenele convenite. 
   Articolul 1302. Tipurile de asigurare
    Asigurarea se împarte în asigurare de persoane şi asigurare de daune. 
   Articolul 1303. Asigurarea de persoane
    (1) În cazul asigurării de persoane se asigură viaţa şi sănătatea (inclusiv integritatea psihică) a 
asiguratului.
    (2) Asigurarea de persoane este individuală sau colectivă.
    Articolul 1304. Asigurarea contra daune
    (1) Asigurarea contra daune garantează asiguratul contra consecinţelor unui eveniment care 
poate aduce atingere patrimoniului său.
    (2) Asigurarea contra daune cuprinde asigurarea bunurilor şi asigurarea de răspundere civilă.

 Articolul 1305. Reasigurarea
    (1) Prin încheierea contractului de reasigurare:
    a) reasigurătorul primeşte prime de reasigurare, în schimbul cărora contribuie, potrivit 
obligaţiilor preluate, la suportarea indemnizaţiilor pe care reasiguratul le plăteşte la producerea 
riscului care a constituit obiectul reasigurării;
    b) asigurătorul, în calitate de reasigurat, cedează prime de reasigurare, în schimbul cărora 



reasigurătorul contribuie, potrivit obligaţiilor preluate, la suportarea indemnizaţiilor pe care 
reasiguratul le plăteşte la producerea riscului care a constituit obiectul reasigurării. 
    (2) Contractul de reasigurare produce efecte doar între asigurător şi reasigurător.

 Articolul 1306. Încheierea contractelor în Republica Moldova
    Persoanele din Republica Moldova încheie contracte de asigurare cu societăţi înregistrate în 
Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care asigurările solicitate nu se practică pe piaţa 
internă.

Articolul 1307. Riscul asigurat şi cazul asigurat
    (1) Riscul asigurat este un eveniment viitor, posibil, dar incert la care sînt expuse viaţa, 
sănătatea sau patrimoniul unei persoane. 
    (2) Este interzisă asigurarea:
    a) intereselor ilicite;
    b) prejudiciului suferit prin participarea la loterii, jocuri şi pariuri;
    c) eventualelor cheltuieli la care poate fi supusă persoana în scopul eliberării ostaticilor.
    (3) Cazul asigurat este evenimentul pentru înlăturarea consecinţelor căruia s-a făcut asigurarea 
şi la producerea căruia apare obligaţia asigurătorului să plătească suma asigurată ori 
despăgubirea.

 Articolul 1308. Încheierea contractului de asigurare. 
    Forma şi clauzele obligatorii
    (1) Pentru încheierea contractului de asigurare, asiguratul prezintă asigurătorului propunere 
(cerere) scrisă, în care indică interesul propriu şi cel al beneficiarului asigurării sau declară 
verbal că doreşte să încheie contract de asigurare.
    (2) Contractul de asigurare poate fi încheiat în favoarea mai multor beneficiari.
    (3) Contractul de asigurare se încheie în scris.
    (4) În contractul de asigurare se va indica:
    a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
    b) obiectul asigurării: bun, persoană şi răspundere civilă;
    c) riscurile ce se asigură;
    d) începutul şi durata asigurării;
    e) sumele asigurate; 
    f) primele de asigurare, locul şi termenele de plată;
    g) alte date, conform legii sau contractului.
    (5) Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există un început de 
dovadă scrisă.
    (6) Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă şi din trimiterea unui document de 
asigurare, precum poliţă de asigurare (certificat), din cererea de plată a primei ori din înscrisul 
prin care se constată efectuarea acestei plăţi sau din orice înscris din care reiese faptul încheierii 
contractului.

 Articolul 1309. Poliţa de asigurare
    (1) Asigurătorul este obligat să remită asiguratului un exemplar, semnat de el, al poliţei de 
asigurare.
    (2) În poliţa de asigurare se va indica:
    a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
    b) obiectul asigurării: bun, persoană şi răspundere civilă;
    c) riscurile ce se asigură;
    d) începutul şi durata asigurării;
    e) suma asigurată;
    f) prima de asigurare, locul şi termenele de plată;
    g) alte date, conform legii sau acordului dintre părţi.

Articolul 1310. Obligaţia de remitere a înscrisurilor
    (1) Asigurătorul este ţinut să remită, împreună cu poliţa de asigurare, copiile de pe propunerile 
scrise depuse de asigurat sau în numele lui.
    (2) În caz de divergenţă între poliţa de asigurare şi propuneri, ultimele au prioritate, cu 
excepţia cazului cînd asigurătorul, într-un document separat, indică asiguratului elementele 



asupra cărora există divergenţe.
   Articolul 1311. Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor în cazul 
                              asigurării mutuale
    (1) Persoanele pot să-şi asigure bunurile pe principii mutuale, prin asociere, în baza liberului 
consimţămînt, în societăţi de asigurări mutuale.
    (2) Certificatul de participare la o societate de asigurări mutuale poate stabili drepturile şi 
obligaţiile membrilor prin referinţă la actul de constituire al societăţii.
    (3) Fiecare membru are dreptul să obţină o copie de pe actul de constituire al societăţii.

 Articolul 1312. Opozabilitatea excepţiilor
    Dacă o poliţă de asigurare este emisă nominativă, la purtător ori la ordin, asigurătorul poate 
opune posesorului poliţei toate excepţiile opozabile asiguratului iniţial. Excepţiile nu pot fi opuse 
dacă posesorul poliţei îl informează pe asigurător despre cesiunea drepturilor care rezultă din 
asigurare, iar asigurătorul nu-i comunică de îndată excepţiile existente.
    Articolul 1313. Termenul de acţiune al contractului de 
                              asigurare
    (1) Asigurarea începe din momentul achitării primei de asigurare sau a primei tranşe a acesteia 
şi încetează la ora 24 a ultimei zile din termenul convenit pentru asigurare dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel.
    (2) Dacă valabilitatea contractului de asigurare se extinde asupra perioadei anterioare achitării 
primei de asigurare, o astfel de asigurare este valabilă cu condiţia neproducerii cazului la 
momentul încheierii asigurării.
    (3) În cazul în care contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de peste 5 ani, părţile 
pot rezilia contractul la încheierea celui de-al cincilea an sau a fiecăruia dintre anii următori, 
respectînd un termen de preaviz de 3 luni.
    (4) În cazul contractelor încheiate pe termen nelimitat, ambele părţi sînt îndreptăţite să 
rezilieze contractul, respectînd un termen de preaviz de cel puţin o lună şi de cel mult 3 luni.
    (5) Acordul prin care contractul de asigurare se consideră prelungit în mod tacit pe o perioadă 
mai mare de un an se consideră nul.
    (6) Perioada de asigurare este intervalul de timp de cel mult un an sau mai puţin dacă primele 
de asigurare sînt calculate corespunzător.
    Articolul 1314. Majorarea primei de asigurare
    Dacă asigurătorul, în baza unei clauze contractuale privind actualizarea primei de asigurare, 
măreşte cuantumul acesteia, asiguratul poate rezilia contractul, cu respectarea termenului de 
preaviz de o lună. Majorările neînsemnate nu îndreptăţesc la reziliere.
   Articolul 1315. Obligaţiile asigurătorului
    (1) Asigurătorul este obligat:
    a) să aducă la cunoştinţa asiguratului, într-o formă adecvată, condiţiile asigurării; 
    b) să efectueze plata, la apariţia dreptului asiguratului sau al beneficiarului asigurării de a 
încasa suma asigurată sau despăgubirea de asigurare, în termenul stabilit în condiţiile de 
asigurare;
    c) să compenseze asiguratului cheltuielile aferente evitării producerii cazului asigurat sau 
limitării oportune a prejudiciilor pasibile de despăgubire;
    d) să păstreze confidenţa informaţiei despre asigurat şi a persoanelor asigurate, de care a luat 
cunoştinţă în procesul asigurării.
    (2) Legea şi contractul de asigurare pot prevedea şi alte obligaţii pentru asigurător.

 Articolul 1316. Obligaţiile asiguratului
    (1) Asiguratul este obligat:
    a) să informeze asigurătorul, la încheierea contractului, despre toate circumstanţele esenţiale 
referitoare la mărimea riscului ce se asigură;
    b) să informeze asigurătorul despre alte contracte de asigurare încheiate la obiectul respectiv;
    c) să plătească la timp primele de asigurare;
    d) să întreprindă acţiuni dependente de el pentru a evita producerea cazului asigurat sau pentru 
a limita pagubele cauzate de producerea lui;
    e) să informeze asigurătorul de producerea evenimentului asigurat îndată ce a aflat despre 



aceasta.
    (2) Legea şi contractul de asigurare pot prevedea şi alte obligaţii pentru asigurat.

Articolul 1317. Informarea asigurătorului privind întinderea
                              riscului
    (1) La încheierea contractului de asigurare, asiguratul este obligat să indice asigurătorului 
toate împrejurările cunoscute de el care ar avea importanţă asupra preluării riscului asigurat. Se 
consideră a avea importanţă acele împrejurări periculoase care ar influenţa decizia asigurătorului 
de a încheia contractul ori de a încheia contractul în condiţiile convenite.
    (2) O împrejurare asupra căreia asigurătorul a formulat în mod expres şi în scris întrebări se 
consideră a fi, în caz de dubiu, importantă.
    (3) În cazul în care, contrar dispoziţiilor alin.(1) şi (2), s-a omis menţionarea unei împrejurări 
importante, asigurătorul poate rezilia contractul. De asemenea, el poate rezilia dacă menţionarea 
unei împrejurări importante este omisă deoarece asiguratul nu a luat cunoştinţă despre acea 
împrejurare din motive care îi sînt imputabile.
    (4) Rezilierea este exclusă în cazul în care asigurătorul cunoştea împrejurarea nemenţionată 
sau dacă menţionarea este omisă fără vina asiguratului.

Rezilierea contractului datorită unor inexactităţi
    (1) Asigurătorul poate rezilia contractul şi atunci cînd în privinţa unei împrejurări importante 
s-a făcut o menţiune inexactă.
    (2) Rezilierea este exclusă în cazul în care inexactitatea era cunoscută asigurătorului sau 
menţiunea este făcută inexact fără vina asiguratului. Asigurătorul poate rezilia doar în decurs de 
o lună din momentul cînd a luat cunoştinţă despre inexactitate. 

 Articolul 1319. Termenul rezilierii
    (1) Asigurătorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă în decursul unei luni din 
momentul în care a luat cunoştinţă de împrejurările ce îi dau dreptul la rezilierea contractului.
    (2) Rezilierea se face prin declaraţie scrisă faţă de asigurat.
    Articolul 1320. Rezilierea contractului după survenirea 
                              cazului asigurat
    Dacă asigurătorul reziliază contractul după ce s-a produs cazul asigurat, obligaţia sa de a 
presta rămîne valabilă în măsura în care împrejurarea în raport cu care obligaţia de menţionare 
este încălcată nu a avut nici o influenţă asupra producerii cazului asigurat sau asupra întinderii 
prestaţiei datorate de asigurător.
    Articolul 1321. Suspendarea garanţiei
    Neexecutarea obligaţiei formale care agravează riscul suspendă garanţia acordată de asigurător 
asiguratului. Suspendarea încetează în cazul în care asigurătorul îşi dă consimţămîntul sau cînd 
asiguratul îşi respectă din nou obligaţiile sale.
    Articolul 1322. Plata primei de asigurare
    (1) Asiguratul este obligat la plata primei de asigurare doar la eliberarea poliţei de asigurare.
    (2) Dacă interesul asigurat nu există la data începerii asigurării sau dacă un interes viitor nu 
mai ajunge să se constituie, asiguratul este eliberat de obligaţia plăţii primei de asigurare. Dacă 
interesul asigurat se stinge, asiguratul datorează asigurătorului doar acea parte din primă ce 
corespunde duratei riscului. Asigurătorul poate cere o taxă corespunzătoare pentru cheltuielile şi 
operaţiunile făcute pentru încheierea contractului.
   Articolul 1323. Efectul neachitării unei tranşe a primei de 
                             asigurare
    (1) În cazul în care una din tranşele primei de asigurare nu este plătită, dacă a fost convenită 
plata în tranşe a acesteia, asigurătorul poate stabili asiguratului, pe cheltuiala acestuia, un termen 
de plată de 2 săptămîni.     Trebuie precizată, în acest caz, consecinţa juridică a neplăţii în 
termen.
    (2) Dacă, după expirarea termenului prevăzut la alin.(1), se produce cazul asigurat, iar în 
momentul producerii asiguratul este în întîrziere cu plata primei sau a dobînzilor datorate, 
asigurătorul este eliberat de obligaţia sa.
    Articolul 1324. Rezilierea contractului în cazul neachitării unei
                             tranşe a primei de asigurare



    Dacă asiguratul se află în întîrziere cu plata unei tranşe a primei de asigurare, asigurătorul 
poate rezilia contractul cu respectarea unui termen de preaviz de o lună.
    Articolul 1325. Dreptul asiguratului de a refuza plata primei 
                             de asigurare
    Asiguratul poate refuza plata primei de asigurare dacă se constată, după încheierea 
contractului, că situaţia economică a asigurătorului a devenit atît de grea încît există temeri 
justificate de a considera că, la survenirea cazului asigurat, asigurătorul nu-şi va putea îndeplini 
obligaţiile contractuale.

 Articolul 1326. Informarea despre împrejurările periculoase
    (1) Asiguratul este obligat să informeze de îndată pe asigurător asupra împrejurărilor 
periculoase apărute sau despre care a luat cunoştinţă după încheierea contractului.
    (2) Dacă împrejurarea periculoasă este provocată intenţionat de către asigurat sau dacă 
necunoaşterea împrejurărilor ce au existat deja la momentul încheierii contractului se datorează 
vinovăţiei acestuia, asigurătorul are dreptul să rezilieze contractul fără preaviz. 
    Articolul 1327. Informarea despre producerea cazului asigurat
    (1) Asiguratul este obligat să-l anunţe de îndată pe asigurător despre producerea cazului 
asigurat.
    (2) După producerea cazului asigurat, asigurătorul poate cere asiguratului să-i ofere orice 
informaţie necesară pentru constatarea cazului asigurat ori pentru stabilirea întinderii prestaţiei 
sale.
    (3) Asigurătorul nu poate invoca o convenţie prin care este eliberat de obligaţia sa dacă 
asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţia de informare în modul corespunzător, decît în măsura în 
care, prin neexecutare, interesele asigurătorului sînt afectate în mod serios.

 Articolul 1328. Momentul datorării prestaţiei de către asigurător
    (1) Prestaţia asigurătorului este datorată din momentul încheierii activităţii de constatare a 
cazului asigurat şi a întinderii obligaţiei asigurătorului.
    (2) Dacă cercetările durează mai mult de o lună, asiguratul este îndreptăţit să ceară un avans 
corespunzător şi proporţional cu obligaţia probabilă de plată, cu condiţia că obligaţia 
asigurătorului de a plăti indemnizaţia şi mărimea ei nu trezesc îndoieli.
    (3) Sînt nule înţelegerile prin care asigurătorul se eliberează de obligaţia plăţii eventualelor 
dobînzi de întîrziere.
  Articolul 1329. Preluarea de către asigurător a drepturilor 

                              asiguratului
    (1) Asigurătorul care a plătit despăgubirea de asigurare preia, în limitele acestei sume, dreptul 
la creanţă pe care asiguratul sau o altă persoană care a încasat despăgubirea de asigurare îl deţine 
în raport cu terţul responsabil de producerea pagubei dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
    (2) Dacă asiguratul renunţă la pretenţiile sale faţă de terţ sau la drepturile care constituie 
temeiul acestor pretenţii, asigurătorul este scutit de plata acelei părţi din despăgubire pe care ar fi 
putut-o pretinde, în măsura existenţei temeiurilor, de la terţ.
    Articolul 1330. Reglementările aplicabile
    Condiţiile şi reglementările cu privire la diferite forme şi tipuri de asigurare se stabilesc 
conform prezentului cod şi altor acte normative.

Capitolul XXVII 
TRANZACŢIA

Articolul 1331. Tranzacţia 
    (1) Tranzacţia este contractul prin care părţile previn un proces ce poate să înceapă, termină un 
proces început sau rezolvă dificultăţile ce apar în procesul executării unei hotărîri judecătoreşti.
    (2) Pentru încheierea tranzacţiei se cere capacitatea necesară de a dispune de obiectul 
tranzacţiei.
    (3) Tranzacţia poate stipula o penalitate pentru cel care omite să o execute.
   Articolul 1332. Interdicţia tranzacţiei
    (1) Nu se poate face tranzacţie cu privire la capacitatea persoanei sau la alte chestiuni care 
interesează ordinea publică.
    (2) Se poate încheia o tranzacţie asupra unei acţiuni civile ce derivă dintr-o infracţiune. 



   Articolul 1333. Efectul tranzacţiei
    (1) Tranzacţia are între părţi autoritatea lucrului judecat.
    (2) Tranzacţia poate fi executată silit în condiţiile Legii cu privire la mediere, în modul stabilit 
de Codul de executare.

[Art.1333 al.(2) în redacția LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
Articolul 1334. Nulitatea tranzacţiei

    (1) Tranzacţia poate fi declarată nulă pentru temeiurile generale de nulitate a actelor juridice.
    (2) Eroarea de drept nu este un temei de nulitate a tranzacţiei. 

Articolul 1335. Efectele nulităţii titlului
    (1) Tranzacţia care este fondată pe un titlu nul este lovită, de asemenea, de nulitate, cu 
excepţia cazului cînd părţile au acoperit în mod expres nulitatea.
    (2) Tranzacţia fondată pe un înscris ulterior recunoscut fals este nulă.

Articolul 1336. Nulitatea tranzacţiei în cazul existenţei 
                             unei hotărîri definitive
    Tranzacţia privind un proces început este nulă dacă părţile sau una din ele nu ştie că litigiul a 
fost terminat printr-o hotărîre judecătorească definitivă.

Articolul 1337. Tranzacţia privind toate afacerile
    (1) Dacă părţile au încheiat o tranzacţie privind toate afacerile dintre ele, descoperirea 
ulterioară a unui document care le era necunoscut nu este un temei de nulitate a tranzacţiei, cu 
excepţia cazului cînd a fost ascuns de una din părţi sau, cu ştiinţa acesteia, de un terţ.
    (2) Tranzacţia este nulă dacă are doar un obiect şi dacă documentele descoperite dovedesc că 
una din părţi nu avea nici un drept.

Articolul 1338. Greşelile de calcul
    Greşelile de calcul comise de una de părţi la încheierea tranzacţiei nu păgubesc pe nici una din 
părţi şi urmează a fi reparate.

Capitolul XXVIII 
SOCIETATEA CIVILĂ

 Articolul 1339. Contractul de societate civilă 
    Prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă 
reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană 
juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.
    Articolul 1340. Obiectul contractului de societate civilă
    Contractul de societate civilă trebuie să aibă un obiect licit, constituit în interesul comun al 
asociaţilor. 
   Articolul 1341. Forma şi conţinutul contractului de societate 
                             civilă
    (1) Contractul de societate civilă poate fi încheiat în scris sau oral.
    (2) În cazul în care se încheie în scris, contractul de societate civilă trebuie să conţină:
    a) numele sau denumirea, adresa sau sediul participanţilor;
    b) drepturile şi obligaţiile fiecărui participant;
    c) constituirea şi funcţiile conducerii;
    d) repartizarea cîştigului şi a pierderilor între participanţi;
    e) procedura eliminării unor participanţi; 
    f) durata societăţii; 
    g) procedura dizolvării societăţii şi împărţirii patrimoniului ei.
    (3) Contractul de societate civilă nu poate fi modificat, în lipsa unei clauze contrare, decît prin 
acordul comun al tuturor asociaţilor.

Articolul 1342. Contribuţiile participanţilor
    (1) Participanţii trebuie să verse contribuţiile convenite prin contract. În lipsa unor dispoziţii în 
acest sens, ei sînt obligaţi la plata unor contribuţii egale.
    (2) Contribuţiile pot consta din bunuri, inclusiv din drepturi patrimoniale.
    (3) Dacă prin contract nu s-a dispus altfel, contribuţiile devin proprietate comună a 
participanţilor. De patrimoniul social aparţine ceea ce s-a dobîndit în baza unui drept ce ţine de 
acel patrimoniu şi ceea ce s-a dobîndit ca despăgubire pentru distrugerea, pierderea sau 



deteriorarea unui obiect din el.
    (4) Contribuţia unui participant nu poate fi majorată fără consimţămîntul acestuia.
    Articolul 1343. Răspunderea pentru contribuţii
    (1) Pentru bunul dat în calitate de contribuţie asociatul răspunde conform regulilor privind 
răspunderea vînzătorului. 
    (2) Asociatul dator cu o sumă de bani pe care nu a depus-o este în întîrziere de drept, urmînd 
să plătească dobînda stabilită la art.619 fără a fi scutit şi de repararea prejudiciilor dacă s-ar 
cuveni. Această regulă se aplică şi în privinţa sumelor preluate pentru scopuri personale din casa 
societăţii, a căror dobîndă se calculează din ziua preluării.
    (3) În cazul în care dreptul de folosinţă asupra unui bun a fost transmis în calitate de 
contribuţie şi acest drept se stinge anterior termenului pentru care a fost transmis, asociatul este 
obligat să compenseze în bani costul folosinţei de care s-a lipsit societatea.
    (4) Asociaţii care s-au obligat să depună în comun prestaţii în muncă predau societăţii toate 
cîştigurile obţinute prin prestaţiile care fac obiectul societăţii.
    (5) La lichidarea societăţii, fiecare asociat are dreptul prioritar faţă de alţi asociaţi de a primi 
bunul pe care l-a dat în calitate de contribuţie.

Articolul 1344. Transmiterea cotelor către terţi
    (1) Cotele-părţi din patrimoniul social sau alte drepturi decurgînd din contract nu pot fi 
transmise terţilor fără încuviinţarea celorlalţi asociaţi. Încuviinţarea poate fi respinsă doar din 
motiv temeinic.
    (2) În cazul înstrăinării unei cote-părţi din patrimoniul social, ceilalţi asociaţi au dreptul de 
preemţiune.
  Articolul 1345. Administrarea şi reprezentarea

    (1) Dacă în contract nu este prevăzut altfel, asociaţii gestionează împreună actele societăţii 
civile şi reprezintă împreună societatea în exterior. Dacă este exclus din conducerea societăţii, 
asociatul poate cere oricînd informaţii celor care exercită conducerea.
    (2) Fiecare asociat are dreptul să participe la emiterea deciziilor comune. Orice clauză contrară 
este nulă.
    (3) Dacă, prin contract, conducerea societăţii civile este încredinţată unuia sau mai multor 
asociaţi, fiecare are dreptul să acţioneze de unul singur. Orice alt asociat poate însă obiecta la 
încheierea actului juridic în numele societăţii. În acest caz, se consideră că actul nu s-a încheiat 
în numele societăţii.
    (4) În măsura în care unui asociat îi revine, în baza contractului, funcţia de a conduce 
societatea civilă, acesta este împuternicit, dacă altfel nu este stipulat, şi cu reprezentarea faţă de 
terţ a celorlalţi asociaţi.
    (5) Funcţia acordată prin contract unuia dintre asociaţi poate fi retrasă doar prin decizie 
unanimă în cazul neexecutării obligaţiilor sale. Asociatul poate renunţa să participe la 
administrarea societăţii. Totodată, el poate cere oricînd lămuriri conducerii.
    (6) Dacă în contract nu este prevăzut altfel, drepturile şi obligaţiile participantului la societatea 
civilă care are împuterniciri de administrare şi reprezentare se determină în conformitate cu 
normele privind contractul de mandat.

Articolul 1346. Participarea la venituri şi pierderi
    (1) Dacă în contract nu este prevăzut altfel, asociaţii participă la venituri şi suportă pierderile 
proporţional cotelor-părţi ce le revin din patrimoniul social.
    (2) Clauza care atribuie unui asociat toate veniturile obţinute de societate sau îl eliberează de 
toate pierderile, care exclude un asociat de la împărţirea venitului sau pune în sarcina acestuia 
toate pierderile este nulă.
    (3) Fiecare asociat are dreptul de a cere oricărui alt asociat să urmărească scopul societăţii 
civile cu diligenţa necesară în raporturi de acest fel.
  Articolul 1347. Concurenţa creanţelor

    (1) Dacă este creditorul unei sume exigibile al unei persoane care este debitor cu o sumă 
exigibilă şi faţă de societate, asociatul este obligat ca ceea ce primeşte de la un astfel de debitor 
să repartizeze atît în creditul societăţii, cît şi în al său propriu, proporţional ambelor creanţe, chiar 
şi în cazul în care chitanţa specifică faptul că primirea s-a făcut numai pe seama creditului său 



particular.
    (2) În cazul în care chitanţa specifică faptul că primirea s-a făcut numai în contul creditului 
societăţii, se va urma această specificare.

 Articolul 1348. Imposibilitatea cesiunii drepturilor asociaţilor
    Drepturile şi pretenţiile asociatului, care decurg din raporturile contractuale, faţă de ceilalţi 
asociaţi nu sînt transmisibile.
    Articolul 1349. Interzicerea compensării
    Asociatul rămîne răspunzător faţă de societate pentru prejudiciul cauzat din vina sa. Acest 
prejudiciu nu poate fi compensat cu foloasele aduse societăţii prin prestaţiile asociatului în alte 
afaceri.
  Articolul 1350. Obligaţia de confidenţialitate

    Participanţilor la societatea civilă le revine obligaţia de confidenţialitate.
 Articolul 1351. Răspunderea solidară

    Asociaţii răspund pentru obligaţiile societăţii civile în mod solidar. în raporturile interne, 
întinderea răspunderii se stabileşte după cotele-părţi din patrimoniul social dacă în contract nu 
este prevăzut altfel.

Articolul 1352. Rezilierea contractului de societate civilă
    (1) Dacă în contract nu este prevăzută o durată determinată a societăţii civile, fiecare asociat 
poate rezilia contractul cu un preaviz de 3 luni. Rezilierea nu poate avea loc în momentul sau în 
împrejurările în care s-ar produce un prejudiciu societăţii civile.
    (2) Dacă în contract este stabilit un termen, rezilierea înainte de termen este admisibilă doar 
pentru un motiv întemeiat.
    (3) Retragerea unui asociat are drept consecinţă dizolvarea societăţii. Contractul poate 
prevedea ca retragerea să nu ducă la dizolvarea societăţii, ci doar la eliminarea celui care a 
reziliat contractul. În acest caz, cota-parte în capitalul social a celui care a reziliat majorează 
corespunzător cotele asociaţilor rămaşi.
    (4) Asociatul care a reziliat contractul are dreptul la valoarea în bani a cotei sale părţi. Pentru 
aceasta se iau în considerare şi actele în curs de executare la momentul retragerii.
    (5) Dacă, la momentul retragerii, valoarea patrimoniului societăţii civile este insuficientă 
pentru acoperirea datoriilor comune, cel care se retrage este obligat să plătească celorlalţi asociaţi 
o sumă proporţională cotei sale părţi din patrimoniu pentru acoperirea deficitului. 
    (6) Clauza care limitează sau elimină dreptul de retragere este nulă.
    Articolul 1353. Temeiurile dizolvării societăţii civile 
    (1) Temeiurile dizolvării societăţii civile sînt:
    a) expirarea termenului pentru care a fost constituită;
    b) decizia asociaţilor;
    c) declanşarea procedurii lichidării judiciare asupra patrimoniului societăţii civile;
    d) imposibilitatea urmăririi în continuare a scopului.
    (2) Dacă contractul nu prevede altfel, sînt de asemenea temeiuri de dizolvare a societăţii 
civile:
    a) moartea unuia dintre asociaţi;
    b) declanşarea lichidării judiciare a patrimoniului unuia dintre asociaţi;
    c) lipsirea unui asociat de capacitatea de exerciţiu; 
    d) rezilierea.
    Articolul 1354. Efectele dizolvării societăţii civile
    (1) O dată cu dizolvarea, societatea civilă trebuie lichidată. Actele în curs de executare trebuie 
finalizate. Se întocmeşte un inventar şi partenerii dezbat în privinţa patrimoniului.
    (2) În cursul dezbaterii în privinţa patrimoniului, trebuie achitate datoriile societăţii civile. 
Dacă patrimoniul nu ajunge, asociaţii au obligaţia de a acoperi deficitul proporţional cotelor-părţi 
ce le revin din patrimoniu. Eventualele excedente se împart între parteneri proporţional acestor 
cote-părţi.

Capitolul XXIX 
DREPTURILE COMUNE



   Articolul 1355. Reglementările aplicabile drepturilor comune
    Dacă un drept aparţine în comun mai multor persoane (copărtaşi), se aplică dispoziţiile 
prezentului capitol dacă legea nu prevede altfel.
  Articolul 1356. Prezumţia egalităţii copărtaşilor

    Dacă nu s-a stabilit expres altfel, fiecărui copărtaş îi revine o cotă-parte egală.
 Articolul 1357. Repartizarea fructelor

    (1) Fiecărui copărtaş i se cuvine o parte din fructe proporţional cotei sale.
    (2) Fiecare copărtaş este în drept să folosească bunul comun astfel, încît să nu prejudicieze 
folosirea acestuia de ceilalţi copărtaşi.
   Articolul 1358. Dreptul de dispoziţie asupra bunului comun
    (1) Copărtaşii dispun împreună asupra bunului comun.
    (2) Fiecare copărtaş are dreptul să ia, fără încuviinţarea celorlalţi copărtaşi, măsurile necesare 
pentru conservarea bunului.
    Articolul 1359. Stabilirea modului de administrare şi folosinţă
    (1) Prin majoritate de voturi, se poate dispune asupra administrării şi folosinţei bunului comun 
în dependenţă de caracteristicile acestuia. Majoritatea de voturi se determină în funcţie de 
mărimea cotelor-părţi.
    (2) Fiecare copărtaş poate cere, în măsura în care administrarea şi folosirea nu au fost stabilite 
prin convenţie sau prin votul majorităţii, administrarea şi folosinţa bunului comun 
corespunzătoare unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor copărtaşilor.
    (3) Dreptul unui copărtaş asupra unei fracţiuni din fructe corespunzînd cotei sale părţi nu poate 
fi atins fără consimţămîntul lui.

 Articolul 1360. Opozabilitatea modului de administrare şi
                              folosinţă faţă de succesorii copărtaşilor
    Dacă modul de administrare şi folosinţă a fost reglementat de copărtaşi, regulile convenite au 
efect şi faţă de succesorii lor în drepturi.
  Articolul 1361. Dreptul de dispoziţie asupra unei cote-părţi

    Fiecare copărtaş poate dispune de cota sa. 
 Articolul 1362. Suportarea sarcinilor

    Fiecare copărtaş este obligat faţă de ceilalţi copărtaşi să suporte sarcinile bunului comun, 
precum şi cheltuielile de conservare, de administrare şi de folosinţă comună, în funcţie de cota sa 
parte.

Articolul 1363. Dreptul de a cere desfiinţarea comunităţii
    (1) Fiecare copărtaş poate cere oricînd desfiinţarea comunităţii.
    (2) Dacă dreptul de a cere desfiinţarea comunităţii este exclus printr-un acord, se poate totuşi 
cere desfiinţarea dacă există un motiv întemeiat.
    (3) Acordul în al cărui temei, contrar dispoziţiilor alin.(2), se exclude ori se limitează dreptul 
de a cere desfiinţarea comunităţii este nul.

Articolul 1364. Împărţirea în natură
    Desfiinţarea comunităţii se face prin împărţirea în natură, dacă se poate realiza partajarea 
bunului comun, corespunzînd cotelor-părţi ale copărtaşilor, fără a se diminua valoarea bunului. 
Părţile egale se împart între copărtaşi prin tragere la sorţi.
  Articolul 1365. Vînzarea bunului comun

    (1) Dacă împărţirea în natură este exclusă, desfiinţarea comunităţii se face prin vînzarea 
bunului comun conform regulilor de vînzare a bunurilor gajate, iar în cazul terenurilor, prin 
licitaţie şi prin împărţirea mijloacelor încasate. Dacă vînzarea către un terţ este interzisă, bunul 
va fi licitat între copărtaşi.
    (2) Dacă încercarea de a vinde bunul nu are succes, orice copărtaş poate cere reluarea 
încercării. El trebuie însă să suporte cheltuielile în cazul în care încercarea eşuează.

Articolul 1366. Vînzarea creanţelor comune
    Creanţa comună poate fi vîndută pînă în momentul în care s-a cerut executarea. În cazul în 
care creanţa poate fi valorificată, fiecare copărtaş are dreptul să o valorifice în numele tuturor 
celorlalţi copărtaşi.
   Articolul 1367. Acoperirea datoriilor din contul bunului comun



    (1) În cazul în care copărtaşii răspund solidar pentru o obligaţie pe care, conform art.1362, 
trebuie să o execute în raport cu cotele-părţi ce le revin sau în cazul în care au consimţit la 
executarea unei asemenea obligaţii, fiecare parte poate cere, la desfiinţarea comunităţii, ca 
datoria să fie acoperită din bunurile comune.
    (2) În măsura în care acoperirea datoriilor reclamă vînzarea bunului comun, vînzarea se va 
face conform art.1365.

 Articolul 1368. Acoperirea datoriilor unei părţi din contul 
                             bunurilor comune
    Dacă un copărtaş are faţă de un alt copărtaş o pretenţie întemeiată pe raporturile de 
comunitate, poate cere, la desfiinţarea comunităţii, acoperirea pretenţiei sale din partea ce revine 
debitorului din bunul comun. 

 Articolul 1369. Garanţia în cazul transmiterii bunului unui 
                              copărtaş
    Dacă, la desfiinţarea comunităţii, bunul comun este atribuit unuia din copărtaşi, fiecare din 
ceilalţi copărtaşi răspunde faţă de acesta pentru viciile bunului ce ţine de cota sa parte conform 
regulilor privind răspunderea vînzătorului.
   Articolul 1370. Imprescriptibilitatea cererii de desfiinţare a 
                              comunităţii
    Cererea de desfiinţare a comunităţii nu este supusă prescripţiei.

Capitolul XXX 
PROMISIUNEA PUBLICĂ DE RECOMPENSĂ

 Articolul 1371. Obligaţia de a acorda recompensă 
    (1) Persoana care a făcut promisiune publică de acordare a unei recompense pentru săvîrşirea 
într-un anumit termen a unei acţiuni licite, indicate în anunţ, este obligată să acorde recompensa 
oricărei persoane care a săvîrşit acţiunea în condiţiile stipulate, chiar dacă această persoană a 
acţionat fără a ţine cont de promisiunea publică de recompensă.
    (2) Obligaţia de a acorda recompensă apare în cazul în care persoana care a făcut promisiunea 
de recompensă poate fi stabilită în mod cert. Persoana care doreşte să săvîrşească acţiunea în 
schimbul recompensei promise este în drept să ceară confirmarea în scris a promisiunii, în caz 
contrar suportînd riscul constatării faptului că autorul promisiunii nu este persoana indicată în 
anunţ.
    (3) În cazul în care în promisiunea publică de recompensă nu este indicată mărimea 
recompensei, aceasta se stabileşte de comun acord cu promitentul, iar în caz de litigiu, de 
instanţa de judecată.
    (4) În cazul în care anunţul de recompensă nu stabileşte sau din caracterul acţiunii indicate nu 
reiese altfel, corespunderea acţiunii săvîrşite condiţiilor expuse în anunţ se stabileşte de persoana 
care a promis recompensa, iar în caz de litigiu, de instanţa de judecată.
   Articolul 1372. Distribuirea recompensei 
    (1) În cazul în care acţiunea indicată în anunţ este săvîrşită de mai multe persoane, dreptul la 
recompensă îl are persoana care a săvîrşit prima acţiunea. 
    (2) În cazul în care acţiunea indicată în anunţ este săvîrşită de mai multe persoane şi este 
imposibil să se determine care dintre ele a săvîrşit prima acţiunea, precum şi în cazul în care 
acţiunea este săvîrşită concomitent de mai multe persoane, recompensa se împarte între aceste 
persoane în părţi egale sau în modul stabilit de comunul lor acord. Dacă recompensa este 
indivizibilă sau dacă, în conformitate cu condiţiile anunţului, ea trebuie plătită unei singure 
persoane, aceasta se alege prin tragere la sorţi.
    (3) În cazul contribuţiei mai multor persoane la săvîrşirea acţiunii pentru care este promisă 
recompensa, aceasta se împarte lor de către promitent în funcţie de gradul de participare a 
fiecăreia la atingerea scopului, iar în caz de litigiu, recompensa se împarte de către instanţa de 
judecată. 

 Articolul 1373. Concursul 
    (1) Anunţul public de acordare a recompensei sub formă de premiu pentru cea mai bună 
executare a unei lucrări este valabil numai în cazul în care stabileşte termenul de executare a 
lucrării.



    (2) Modificarea condiţiilor concursului în defavoarea concurenţilor este inadmisibilă.
    (3) Dreptul de a decide asupra corespunderii concursului desfăşurat în termenul stabilit 
promisiunii publice de recompensă (condiţiilor concursului) sau asupra stabilirii lucrării 
cîştigătoare aparţine persoanei indicate în anunţ, iar în cazul în care aceasta nu este indicată, 
persoanei care a anunţat recompensa. Decizia este obligatorie pentru toţi participanţii la concurs.
    (4) În cazul în care lucrările prezentate sînt de aceeaşi valoare, privitor la acordarea premiului 
se aplică prevederile art.1372 alin.(2).
    (5) Promitentul recompensei poate cere să i se remită dreptul de proprietate asupra lucrărilor 
executate în condiţiile concursului doar în cazul în care o atare clauză a figurat în anunţul public. 
Dreptul de autor aparţine în orice caz autorului lucrării.
    (6) Persoana care a anunţat concursul este obligată să restituie participanţilor la concurs 
lucrările dacă anunţul privitor la concurs nu prevede altfel. 
    Articolul 1374. Revocarea promisiunii publice de recompensă 
    (1) Persoana care a anunţat public acordarea unei recompense este în drept să revoce în acelaşi 
mod promisiunea făcută, cu excepţia cazului în care:
    a) anunţul conţine sau din el rezultă cu certitudine inadmisibilitatea revocării; 
    b) este indicat un anumit termen pentru săvîrşirea acţiunii pentru care se promite recompensa; 
    c) la momentul revocării promisiunii, acţiunea indicată în anunţ este deja săvîrşită şi autorul ei 
pretinde recompensa promisă.
    (2) Revocarea promisiunii publice de recompensă nu privează persoanele care au răspuns la 
anunţ de dreptul de a cere compensarea, în limita recompensei anunţate, a cheltuielilor pe care 
le-a suportat la săvîrşirea acţiunii respective.

Capitolul XXXI 
JOCURI ŞI PARIURI

Articolul 1375. Valabilitatea contractului privind jocul şi pariul
    (1) Contractul privind jocul şi pariul este valabil doar în cazurile expres prevăzute de lege.
    (2) Contractul este valabil dacă se referă la exerciţiile şi jocurile licite care cer îndemînări sau 
exerciţii fizice numai din partea participanţilor, cu excepţia cazurilor cînd sumele în joc sînt 
excesive în raport cu circumstanţele, precum şi cu starea şi facultăţile părţilor.

 Articolul 1376. Contractul de loterie şi alte contracte similare
    (1) Contractul de loterie şi alte contracte de joc similare produc efecte juridice numai dacă 
loteria sau jocul sînt autorizate de stat. 
    (2) Relaţiile dintre organizatorii de loterii totalizatoare (pariuri mutuale) şi alte jocuri de risc 
ce au obţinut licenţă în modul stabilit de legislaţie şi participanţii la jocuri se stabilesc în 
contractul respectiv.
    (3) În cazurile prevăzute în regulile de organizare a jocurilor, contractul dintre organizatorul 
jocului şi participantul la joc se încheie prin transmiterea de către organizator către participant a 
biletului de loterie, a chitanţei sau a unui alt document.
    (4) Propunerea de încheiere a contractului prevăzut la alin.(1) trebuie să conţină clauze privind 
termenul de desfăşurare a jocurilor, modul de determinare a cîştigului şi a mărimii acestuia.
    (5) Dacă organizatorul refuză să desfăşoare jocul în termenul stabilit, participanţii la joc sînt în 
drept să-i ceară recuperarea prejudiciului real cauzat de contramandarea sau anularea jocului.
    (6) Cîştigul obţinut de persoana care, potrivit condiţiilor de desfăşurare a jocului, este 
recunoscută drept cîştigătoare trebuie să-i fie acordat de organizatorul jocului în mărimea, în 
forma şi în termenele prevăzute în condiţiile jocului, iar dacă nu este prevăzut un termen de plată 
a cîştigului, nu mai tîrziu de 12 zile de la anunţarea rezultatelor jocului.

 Articolul 1377. Convenţia pe diferenţă
    Dacă un contract avînd ca obiect livrarea de bunuri sau transmiterea unor titluri de valoare se 
încheie cu condiţia ca diferenţa dintre preţul stabilit în contract şi preţul de bursă sau de piaţă din 
momentul livrării să fie plătită părţii cîştigătoare de partea care a pierdut, acest contract se 
apreciază ca un joc. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care intenţia de a plăti diferenţa o avea 
doar o singură parte iar cealaltă ştia sau trebuia să ştie despre o astfel de intenţie.

Capitolul XXXII 
GESTIUNEA DE AFACERI



    Articolul 1378. Obligaţiile persoanei care gestionează fără 
                              mandat afaceri străine
    (1) Persoana care, fără a avea mandat sau fără a fi obligată în alt fel (gerant), gestionează 
afacerile altuia (gerat), fără ştirea acestuia, trebuie să dea dovadă de diligenţa unui bun proprietar 
şi să acţioneze în conformitate cu interesele geratului, luînd în considerare voinţa reală sau 
prezumtivă a acestuia.
    (2) Gerantul, în cazul în care ştia sau trebuia să ştie că acţionează contrar voinţei reale sau 
prezumtive a geratului, este obligat să repare prejudiciul cauzat prin gestiunea afacerii chiar dacă 
nu are o altă vină. Această regulă nu se aplică în cazul în care, contrar voinţei geratului, se 
execută obligaţia acestuia privind întreţinerea persoanelor pe care geratul este obligat să le 
întreţină conform legii.
    Articolul 1379. Obligaţia de a informa geratul
    (1) Gerantul este obligat să-l informeze, de îndată ce este posibil, pe gerat despre preluarea 
gestiunii şi să continue actele începute, atît timp cît este necesar geratului pentru a le prelua.
    (2) Dacă nu-l poate informa pe gerat despre preluarea gestiunii, gerantul este obligat să ducă la 
capăt actele începute.
    Articolul 1380. Consecinţele acceptării actelor săvîrşite de gerant
    Dacă geratul aprobă, tacit sau expres, gestiunea de afaceri, se aplică în modul corespunzător 
dispoziţiile cu privire la mandat.
    Articolul 1381. Consecinţele neacceptării actelor săvîrşite 
                             de gerant
    (1) Actele săvîrşite de gerant, după ce a fost înştiinţat despre neacceptarea acestora de către 
gerat, nu generează pentru gerat obligaţii nici faţă de gerant, nici faţă de terţi.
    (2) În scopul înlăturării unui pericol ce ameninţă viaţa unei persoane, actele pot fi săvîrşite şi 
fără consimţămîntul acesteia, iar executarea obligaţiilor de întreţinere poate fi efectuată 
împotriva voinţei celui care are o asemenea obligaţie.
    Articolul 1382. Compensarea cheltuielilor suportate de gerant
    (1) Gerantul poate cere geratului compensarea cheltuielilor aferente realizării gestiunii în 
măsura în care pot fi considerate, în raport de împrejurări, ca necesare şi utile.
    (2) Gerantul are dreptul la compensarea cheltuielilor chiar dacă nu a reuşit să păstreze bunurile 
şi să apere interesele geratului deşi actele întreprinse au fost utile şi a lipsit vinovăţia.
    (3) Cheltuielile compensabile nu pot depăşi în nici un caz valoarea bunurilor pentru a căror 
păstrare sînt întreprinse actele respective.
    (4) Cheltuielile suportate de gerant în legătură cu actele săvîrşite după acceptare se restituie 
conform regulilor cu privire la mandat.

 Articolul 1383. Refuzul de a compensa cheltuielile gerantului
    Gerantul nu poate cere compensarea cheltuielilor dacă actele de gestiune sînt făcute contra 
voinţei geratului ori dacă nu corespund intereselor acestuia, cu excepţia cazurilor în care voinţa 
geratului este contrară legii.
  Articolul 1384. Repararea prejudiciului cauzat gerantului

    Dacă a suferit un prejudiciu în urma acţiunii de înlăturare a unui pericol pentru patrimoniul 
geratului, gerantul poate cere despăgubiri geratului sau celui care a generat pericolul.

 Articolul 1385. Răspunderea gerantului
    Gerantul răspunde faţă de gerat doar pentru prejudiciul cauzat din intenţie sau din culpă gravă.

Articolul 1386. Obligaţia de restituire a celor primite ca 
                             rezultat al gestiunii
    Gerantul este obligat să prezinte geratului o dare de seamă despre actele sale, precum şi să 
predea tot ceea ce a primit ca rezultat al gestiunii.
    Articolul 1387. Drepturile şi obligaţiile izvorîte din actele 
                             fără mandat
    Drepturile şi obligaţiile ce izvorăsc din actele necesare şi utile săvîrşite în interesul unei alte 
persoane fără mandatul ei iau naştere pentru persoana în al cărei interes au fost săvîrşite aceste 
acte.

 Articolul 1388. Neaplicarea dispoziţiilor privind gestiunea 



                              de afaceri
    Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică acţiunilor săvîrşite în interesul unor alte persoane 
de cel care a acţionat cu convingerea că gestionează propriile afaceri şi nici acţiunilor săvîrşite de 
autorităţile publice pentru care astfel de acte ţin de domeniul lor de activitate.

Capitolul XXXIII 
ÎMBOGĂŢIREA FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Articolul 1389. Dreptul de a cere restituirea prestaţiei
    (1) Persoana care, fără temei legal sau contractual, a dobîndit ceva (acceptant) ca urmare a 
executării unei prestaţii de către o altă persoană (prestator) sau a realizat în alt mod o economie 
din contul altuia este obligată să restituie acestei alte persoane ceea ce a primit sau a economisit. 
Nu este relevant faptul dacă îmbogăţirea fără justă cauză a avut loc ca rezultat al 
comportamentului uneia dintre părţi, a unui terţ sau ca urmare a unei cauze independente de 
voinţa lor. 
    (2) Persoana care, întru executarea unei obligaţii prezente sau viitoare, a prestat ceva altuia 
poate cere restituirea prestaţiei dacă: 
    a) temeiul raportului obligaţional a decăzut ulterior; 
    b) obligaţia este blocată de o excepţie care exclude pe termen lung posibilitatea executării ei.
    (3) Pretenţia de restituire este exclusă dacă:
    a) prestaţia a corespuns unei obligaţii morale;
    b) acceptantul va dovedi că prestatorul ştia despre inexistenţa obligaţiei, dar a executat totuşi 
prestaţia sau că acesta a prestat în scopuri filantropice şi de binefacere; 
    c) pretenţia de restituire a celor prestate întru executarea unui contract nul ar contraveni 
scopului protector al normei care a instituit nulitatea.
  Articolul 1390. Restituirea prestaţiei condiţionate

    (1) Cel care prestează ceva altuia nu pentru executarea unei obligaţii, ci cu intenţia, 
recunoscută de acceptant, de a-l determina pe acesta la o anumită conduită poate cere restituirea 
prestaţiei dacă acceptantul nu a avut conduita urmărită de cel care a prestat.
    (2) Pretenţia de restituire a prestaţiei condiţionate este exclusă cînd:
    a) atingerea scopului era imposibilă de la bun început şi prestatorul cunoştea aceasta;
    b) prestatorul, contrar principiilor bunei-credinţe, a împiedicat atingerea scopului.

 Articolul 1391. Restituirea prestaţiei făcute în urma constrîngerii 
                              s au ameninţării
    Cel care prestează nu în scopul executării unei obligaţii, ci în urma constrîngerii sau 
ameninţării poate pretinde restituirea prestaţiei, cu excepţia cazului în care acceptantul dovedeşte 
că avea un drept asupra prestaţiei.

 Articolul 1392. Restituirea în natură a bunurilor obţinute 
                              fără justă cauză
    (1) Bunul dobîndit fără justă cauză trebuie să fie restituit în natură.
    (2) Acceptantul poartă răspundere faţă de prestator pentru toate lipsurile sau deteriorările 
bunurilor obţinute fără justă cauză, inclusiv pentru cele accidentale, care au survenit după ce 
acceptantul a aflat sau trebuia să afle despre lipsa justei cauze pentru prestaţia acceptată. Pînă la 
acest moment, el răspunde doar pentru intenţie sau culpă gravă.

Articolul 1393. Restituirea valorii bunurilor obţinute fără 
                              justă cauză
    (1) În cazul imposibilităţii de a restitui în natură bunul obţinut fără justă cauză, acceptantul 
urmează să restituie prestatorului bunul la preţul din momentul dobîndirii, precum şi să-i repare 
prejudiciile cauzate prin diminuarea ulterioară a preţului bunului, dacă nu a restituit preţul 
imediat după ce a aflat lipsa justei cauze pentru prestaţia acceptată. 
    (2) Persoana care s-a folosit temporar şi fără justă cauză de bunul altuia fără intenţia de a-l 
procura sau de servicii străine, trebuie să remită prestatorului ceea ce a economisit în urma 
acestei utilizări, la preţul existent în momentul şi în locul încheierii utilizării.
  Articolul 1394. Efectele cesiunii fără justă cauză a unui drept 

    Persoana care a transmis unei alte persoane, prin cesiune de creanţă sau în alt mod, dreptul său 
în temeiul unei creanţe neexistente sau nevalabile este în drept să ceară restabilirea situaţiei 



anterioare, precum şi restituirea documentelor care certifică dreptul transmis.
  Articolul 1395. Fructele prestaţiei

    (1) Persoana care a dobîndit un patrimoniu fără justă cauză este obligată să transmită sau să 
compenseze persoanei îndreptăţite toate fructele pe care le-a obţinut sau trebuia să le obţină din 
momentul în care a aflat sau trebuia să afle despre lipsa temeiului prestaţiei acceptate.
    (2) Pentru suma datorată conform alin.(1) se calculează dobînda în condiţiile art.619. 

 Articolul 1396. Compensarea cheltuielilor aferente bunurilor 
                             susceptibile de restituire
    O dată cu restituirea bunurilor obţinute fără justă cauză sau cu recuperarea valorii lor, 
acceptantul este în drept să ceară prestatorului compensarea cheltuielilor utile şi necesare de 
întreţinere şi păstrare a bunurilor, suportate din momentul cînd era obligat să restituie veniturile, 
luînd în calcul beneficiile pe care le-a obţinut. Dreptul la compensarea cheltuielilor se pierde în 
cazul în care acceptantul reţine intenţionat patrimoniul susceptibil întoarcerii. 
   Articolul 1397. Dispoziţiile persoanei neautorizate
    (1) Dacă a dispus de un bun, iar actul de dispoziţie este opozabil persoanei îndreptăţite, 
persoana neîndreptăţită este obligată să restituie persoanei îndreptăţite tot ceea ce a primit în 
urma actului de dispoziţie. Dacă actul de dispoziţie are un caracter gratuit, obligaţia se pune în 
sarcina persoanei care a obţinut nemijlocit profit în temeiul acestui act. 
    (2) În cazul în care o prestaţie valabilă faţă de cel îndreptăţit este efectuată faţă de o persoană 
neîndreptăţită, aceasta este obligată faţă de îndreptăţit să restituie prestaţia.

Capitolul XXXIV 
OBLIGAŢIILE CARE NASC
DIN CAUZAREA DE DAUNE

S e c ţ i u n e a 1 
DISPOZIŢII GENERALE 

CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CARE NASC 
DIN CAUZAREA DE DAUNE

 Articolul 1398. Temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii
                              delictuale
    (1) Cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul 
patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau 
omisiune.
    (2) Prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără vinovăţie se repară numai în cazurile expres 
prevăzute de lege.
    (3) O altă persoană decît autorul prejudiciului este obligată să repare prejudiciul numai în 
cazurile expres prevăzute de lege.
    (4) Prejudiciul nu se repară dacă a fost cauzat la rugămintea sau cu consimţămîntul persoanei 
vătămate şi dacă fapta autorului nu vine în contradicţie cu normele de etică şi morală. 

Articolul 1399. Răspunderea între părţile contractante
   Prevederile prezentului capitol se aplică şi în cazul prejudiciului cauzat în raporturile 
contractuale, cu excepţia situaţiilor în care se aplică prevederi referitoare la răspunderea 
debitorului pentru neexecutarea contractului şi reglementări speciale pentru anumite raporturi 
contractuale.

Articolul 1400. Prevenirea prejudiciului
    (1) Pericolul cauzării în viitor a unui prejudiciu dă temei interzicerii faptelor care pot genera 
un astfel de pericol.
    (2) Dacă prejudiciul este o consecinţă a exploatării întreprinderii, instalaţiei sau a unei 
activităţi de producţie ce continuă să cauzeze daune sau să ameninţe cu producerea unui nou 
prejudiciu, instanţa de judecată poate să oblige pîrîtul, pe lîngă repararea prejudiciului, să-şi 
înceteze activitatea dacă încetarea nu contravine interesului public.

 Articolul 1401. Prejudiciul cauzat în stare de legitimă 
                              apărare
    (1) Nu este pasibil de reparaţie prejudiciul cauzat de o persoană în stare de legitimă apărare 
dacă nu a depăşit limitele ei. 



    (2) Dacă în timpul apărării împotriva unui atac injust s-a cauzat prejudiciu unui terţ, 
prejudiciul urmează să fie reparat de atacator.

Articolul 1402. Prejudiciul cauzat în caz de extremă necesitate 
    (1) Prejudiciul cauzat de o persoană în caz de extremă necesitate urmează a fi reparat de ea. 
    (2) Luînd în considerare împrejurările în care a fost cauzat prejudiciul, instanţa de judecată 
poate obliga la repararea lui terţul în al cărui interes a acţionat autorul prejudiciului sau poate 
exonera de obligaţia de reparare, integral sau parţial, atît autorul prejudiciului, cît şi terţa 
persoană.
    (3) Prejudiciul produs în urma stingerii sau localizării unui incendiu va fi reparat de autorul 
incendiului.

Articolul 1403. Răspunderea comitentului pentru fapta 
                              prepusului
    (1) Comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăţie de prepusul său în funcţiile care i 
s-au încredinţat. 
    (2) Comitentul conservă dreptul de regres contra prepusului. Prepusul se poate exonera dacă 
va dovedi că s-a conformat întocmai instrucţiunilor comitentului.

 Articolul 1404. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat 
                             de o autoritate publică sau de o persoană 
                             cu funcţie de răspundere
    (1) Prejudiciul cauzat printr-un act administrativ ilegal sau nesoluţionarea în termen legal a 
unei cereri de către o autoritate publică sau de către o persoană cu funcţie de răspundere din 
cadrul ei se repară integral de autoritatea publică. Persoana cu funcţie de răspundere va răspunde 
solidar în cazul intenţiei sau culpei grave.
    (2) Persoanele fizice au dreptul să ceară repararea prejudiciului moral cauzat prin acţiunile 
indicate la alin.(1).
    (3) Obligaţia de reparare a prejudiciului nu se naşte în măsura în care cel prejudiciat a omis, cu 
intenţie ori din culpă gravă, să înlăture prejudiciul prin mijloace legale.
    (4) În cazul în care o autoritate publică are o obligaţie impusă de un act adoptat în scopul 
protecţiei contra riscului de producere a unui anumit fel de prejudiciu, ea răspunde pentru 
prejudiciul de acest fel cauzat sau nepreîntîmpinat prin neexecutarea obligaţiei, cu excepţia 
cazului cînd autoritatea publică demonstrează că a dat dovadă de diligenţă rezonabilă în 
executarea obligaţiei.
    (5) Autoritatea publică nu răspunde pentru prejudiciul cauzat prin adoptarea unui act normativ 
sau omisiunea de a-l adopta, sau prin omisiunea de a pune în aplicare o lege.
  Articolul 1405. Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat 

                             prin acţiunile organelor de urmărire penală, 
                             ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată
    (1) Prejudiciul cauzat persoanei fizice prin condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere 
penală, aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma 
declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, prin aplicarea ilegală în calitate de sancţiune 
administrativă a arestului, muncii neremunerate în folosul comunităţii se repară de către stat 
integral, indiferent de vinovăţia persoanelor de răspundere ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii sau ale instanţelor de judecată.
    (2) Statul se exonerează de răspundere în cazul cînd persoana vătămată a contribuit intenţionat 
şi benevol la producerea prejudiciului prin autodenunţ.
   Articolul 1406. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de 
                              un minor care nu a împlinit 14 ani
    (1) Prejudiciul cauzat de un minor care nu a împlinit 14 ani se repară de părinţi (adoptatori) 
sau de tutorii lui dacă nu demonstrează lipsa vinovăţiei lor în supravegherea sau educarea 
minorului.
    (2) Dacă minorul care nu a împlinit 14 ani a cauzat prejudiciul cînd se afla sub supravegherea 
unei instituţii de învăţămînt, de educaţie sau instituţii curative ori a unei persoane obligate să-l 
supravegheze în bază de contract, acestea răspund pentru prejudiciul cauzat dacă nu 
demonstrează că el s-a produs nu din vina lor. 



    (3) Obligaţia părinţilor (adoptatorilor), tutorilor, a instituţiilor de învăţămînt, de educaţie, a 
instituţiilor curative de a repara prejudiciul cauzat de un minor nu încetează o dată cu atingerea 
majoratului acestuia sau o dată cu dobîndirea unor bunuri suficiente pentru repararea 
prejudiciului.

 Articolul 1407. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un 
                              minor între 14 şi 18 ani
    (1) Minorul între 14 şi 18 ani răspunde personal pentru prejudiciul cauzat, potrivit regulilor 
generale. 
    (2) În cazul în care minorul între 14 şi 18 ani nu are bunuri sau venituri suficiente pentru 
repararea prejudiciului cauzat, acesta trebuie reparat, integral sau în partea nereparată, de către 
părinţi (adoptatori) sau curator dacă nu demonstrează că prejudiciul s-a produs nu din vina lor. 
    (3) Obligaţia părinţilor (adoptatorilor) sau curatorului de a repara prejudiciul cauzat de un 
minor între 14 şi 18 ani încetează în cazul în care autorul prejudiciului a atins majoratul, precum 
şi în cazul cînd, înainte de a fi atins majoratul, acesta dobîndeşte bunuri sau venituri suficiente 
pentru repararea prejudiciului.
  Articolul 1408. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o 

                              persoană lipsită de capacitate de exerciţiu
    (1) Pentru prejudiciul cauzat de o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu răspunde tutorele 
sau instituţia obligată să o supravegheze dacă nu demonstrează că prejudiciul s-a produs nu din 
vina lor.
    (2) Obligaţia tutorelui sau a instituţiei de a repara prejudiciul cauzat de o persoană declarată 
incapabilă nu încetează în cazul cînd această persoană şi-a redobîndit capacitatea de exerciţiu.
    (3) Dacă tutorele, chemat la răspundere în conformitate cu alin.(1) pentru prejudiciul cauzat 
vieţii şi sănătăţii, a decedat sau nu dispune de mijloace suficiente pentru repararea lui, iar autorul 
prejudiciului dispune de asemenea mijloace, instanţa de judecată, ţinînd cont de starea materială 
a persoanei vătămate şi a autorului prejudiciului, precum şi de alte circumstanţe, are dreptul să 
hotărască repararea integrală sau parţială a prejudiciului din contul autorului. 
    Articolul 1409. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o
                             persoană aflată în imposibilitatea de a 
                             conştientiza acţiunile sale ori de a le dirija
    (1) Persoana cu capacitate de exerciţiu care a cauzat un prejudiciu aflîndu-se în imposibilitatea 
de a conştientiza sau dirija acţiunile sale nu răspunde pentru prejudiciu.
    (2) Dacă prejudiciul este cauzat vieţii sau sănătăţii, instanţa de judecată are dreptul, ţinînd cont 
de starea materială a persoanei vătămate şi a autorului prejudiciului, precum şi de alte 
circumstanţe, să-l oblige pe acesta la reparaţia integrală sau parţială a prejudiciului.
    (3) Autorul prejudiciului nu este exonerat de răspundere dacă el însuşi este vinovat de faptul 
că a ajuns într-o astfel de stare în urma consumului de alcool, de droguri, de alte substanţe 
psihotrope sau din altă cauză.
  Articolul 1410. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un 

                              izvor de pericol sporit
    (1) Persoanele a căror activitate este legată de un izvor de pericol sporit pentru lumea 
înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor, mecanismelor, folosirea energiei electrice, 
a substanţelor explozibile, efectuarea lucrărilor de construcţii etc.) au obligaţia să repare 
prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit dacă nu demonstrează că prejudiciul se datorează 
unei forţe majore (cu excepţia cazurilor în care dauna a survenit ca urmare a exploatării navelor 
aeriene) sau din intenţia persoanei vătămate.
    (2) Obligaţia de reparare a prejudiciului revine persoanei care posedă izvorul de pericol sporit 
în baza dreptului de proprietate ori în alt temei legal sau persoanei care şi-a asumat paza 
izvorului de pericol sporit.
    (3) Posesorul izvorului de pericol sporit nu răspunde pentru prejudiciul cauzat dacă 
demonstrează că izvorul de pericol sporit a ieşit din posesiunea lui ca urmare a acţiunilor ilicite 
ale unor terţi. În acest caz, răspunderea revine persoanei care a dobîndit în mod ilicit izvorul de 
pericol sporit. În măsura în care posesorul izvorului de pericol sporit este vinovat de faptul că 
izvorul a ieşit din posesiunea lui, el va răspunde pentru prejudiciu în mod solidar cu persoana 



care l-a dobîndit în posesiune în mod ilicit.
    (4) Posesorii izvoarelor de pericol sporit răspund solidar pentru prejudiciul cauzat unui terţ 
prin interacţiunea acestor izvoare (coliziunea mijloacelor de transport etc.). 
    (5) Prejudiciul cauzat posesorilor izvoarelor de pericol sporit ca rezultat al interacţiunii 
acestora se repară potrivit dispoziţiilor art.1398.

 Articolul 1411. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale
    (1) Proprietarul unui animal sau persoana care se serveşte de animal în timpul serviciului 
răspunde de prejudiciul cauzat de acesta, fie că se afla în paza sa, fie că a scăpat de sub pază. 
Obligaţia reparaţiei nu apare dacă prejudiciul a fost cauzat de un animal domestic predestinat 
activităţii profesionale, de întreprinzător sau obţinerii de mijloace pentru întreţinerea 
proprietarului, iar proprietarul animalului a asigurat grija cuvenită pentru supravegherea 
animalului, sau dacă dauna s-a produs chiar şi în cazul manifestării unei asemenea griji.
    (2) Persoana care, în baza contractului încheiat cu posesorul animalului, şi-a asumat obligaţia 
de a supraveghea animalul răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta dacă nu demonstrează 
nevinovăţia sa.

Articolul 1412. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin 
                              surparea construcţiei
    (1) Proprietarul este obligat să repare prejudiciul cauzat prin surparea, în întregime sau a unei 
părţi, a construcţiei cînd surparea este rezultatul lipsei de întreţinere corespunzătoare sau al unui 
viciu de construcţie.
    (2) Persoana care s-a obligat prin contract faţă de proprietar să întreţină construcţia sau care 
este obligată să o întreţină în stare corespunzătoare în temeiul dreptului de folosinţă ce i 
s-a acordat răspunde solidar cu proprietarul pentru prejudiciul cauzat în urma surpării 
construcţiei sau a unei părţi a ei.
  Articolul 1413. Răspunderea în cazul căderii sau scurgerii 

                             din construcţie
    Dacă prejudiciul s-a produs prin faptul că din construcţie a căzut ori a curs ceva, răspunde 
persoana care are construcţia în posesiune. Această regulă nu se aplică în cazul în care 
prejudiciul s-a produs prin forţă majoră ori din vina celui prejudiciat.
  Articolul 1414. Răspunderea pentru dauna cauzată în comun

    (1) Dacă dauna a fost cauzată în comun de mai multe persoane, acestea poartă răspundere 
solidară.
    (2) Poartă răspundere pentru daună nu doar autorul faptei cauzatoare de prejudicii, ci şi cel 
care l-a instigat sau l-a susţinut, precum şi cel care a beneficiat în mod conştient de un folos în 
urma daunei cauzate altuia.
    (3) Dacă este imposibil să se determine cotele despăgubirilor datorate de debitorii solidari 
conform alin.(1) şi (2), ei vor fi răspunzători în cote egale.

 Articolul 1415. Dreptul de regres faţă de persoana care a 
                             cauzat prejudiciul
    (1) Persoana care a reparat prejudiciul cauzat de o altă persoană are dreptul la o acţiune de 
regres împotriva acesteia în mărimea despăgubirii plătite persoanei vătămate dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel.
    (2) Statul, în cazul reparării prejudiciului în temeiul art.1405, are drept de regres faţă de 
persoana cu funcţie de răspundere din organele de urmărire penală, procuratură sau instanţă 
judecătorească dacă vinovăţia lor este constatată prin sentinţă judecătorească.
    (3) Părinţii (adoptatorii), tutorii sau curatorii, precum şi organizaţiile prevăzute la art.1406
–1408 care au reparat prejudiciul cauzat de un minor sau de o persoană lipsită de capacitate de 
exerciţiu, nu au drept de regres împotriva acestora.
  Articolul 1416. Modul de reparare a prejudiciului

    (1) Instanţa de judecată stabileşte felul despăgubirii în funcţie de circumstanţe. Ea va lua 
hotărîre diferită de cererea păgubitului numai din motive întemeiate.
    (2) Instanţa de judecată, adoptînd hotărîre cu privire la reparaţia prejudiciului, obligă autorul 
prejudiciului să pună la dispoziţie un bun de acelaşi gen şi de aceeaşi calitate, să repare bunul pe 
care l-a deteriorat ori să compenseze integral prin echivalent bănesc prejudiciul cauzat.



    (3) Instanţa de judecată stabileşte cuantumul reparaţiei prin echivalent bănesc în funcţie de 
întinderea prejudiciului de la data pronunţării hotărîrii. Persoana vătămată poate cere despăgubiri 
suplimentare pentru prejudiciul care a apărut după pronunţarea acestei hotărîri.
    (4) Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc se face prin încasarea unei sume globale în 
folosul persoanei vătămate sau prin stabilirea unei redevenţe. În cazul în care se stabileşte o 
redevenţă, debitorul poate fi obligat la depunerea unei garanţii.
   Articolul 1417. Luarea în considerare, la determinarea
                              cuantumului despăgubirii, a vinovăţiei persoanei 
                              vătămate
    (1) Prejudiciul cauzat din intenţia persoanei vătămate nu se repară. 
    (2) Dacă culpa gravă a persoanei vătămate a contribuit la producerea prejudiciului sau la 
agravarea lui, despăgubirea se reduce potrivit gradului de vinovăţie a persoanei vătămate. 
    (3) Culpa gravă a persoanei vătămate nu constituie temei de reducere a despăgubirii în cazurile 
prevăzute la art.1405 şi nici în cazurile în care prejudiciul a fost cauzat unui minor care nu a 
împlinit vîrsta de 14 ani sau unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu. 
  Articolul 1418. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin

                              vătămare a integrităţii corporale sau prin 
                              altă vătămare a sănătăţii
    (1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau de altă vătămare a sănătăţii, autorul 
prejudiciului are obligaţia să compenseze persoanei vătămate salariul sau venitul ratat din cauza 
pierderii sau reducerii capacităţii de muncă, precum şi cheltuielile suportate în legătură cu 
vătămarea sănătăţii – de tratament, de alimentaţie suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, 
de cumpărarea unui vehicul special, de reciclare profesională etc.
    (2) Determinarea salariului (venitului) nerealizat din cauza vătămării integrităţii corporale sau 
altei vătămări a sănătăţii se efectuează conform legii.
    (3) La determinarea salariului nerealizat (venitului ratat) nu se iau în considerare pensia de 
dizabilitate, stabilită persoanei vătămate în legătură cu vătămarea integrităţii corporale sau cu o 
altă vătămare a sănătăţii şi nici alte indemnizaţii sau sume, plătite pe linia asigurărilor sociale de 
stat.

[Art.1418 al.(3) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16]
    (4) Volumul despăgubirilor ce se cuvin, în conformitate cu prezentul articol, persoanei 
vătămate poate fi mărit prin lege sau contract.
  Articolul 1419. Răspunderea în caz de deces al persoanei

                              vătămate
    (1) În cazul decesului persoanei ca urmare a vătămării grave a integrităţii corporale sau a altei 
vătămări a sănătăţii, dreptul la despăgubire îl au: 
    a) persoanele inapte de muncă, care erau întreţinute de defunct sau care, la data decesului 
acestuia, aveau dreptul la întreţinere;
    b) copilul persoanei născut după decesul ei;
    c) unul dintre părinţii, soţul sau un alt membru al familiei defunctului, indiferent dacă este apt 
pentru muncă sau nu, care nu lucrează şi îngrijeşte de copiii, fraţii şi surorile care erau întreţinuţi 
de defunct şi care nu au împlinit vîrsta de 14 ani sau care, deşi au împlinit o astfel de vîrstă, au 
nevoie de îngrijire din cauza sănătăţii, conform avizului organelor medicale abilitate;
    d) persoanele care erau întreţinute de defunct şi care au devenit inapte pentru muncă pe 
parcursul a 5 ani de la decesul lui.
    (2) Dreptul la despăgubire se recunoaşte:
    a) minorilor, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani;
    b) elevilor şi studenţilor care au împlinit 18 ani, pînă la finalizarea studiilor (cu excepţia 
studiilor efectuate la secţia fără frecvenţă) în instituţii de învăţămînt, dar cel mult pînă la 
împlinirea vîrstei de 23 de ani;
    c) femeilor care au împlinit vîrsta de 55 de ani şi bărbaţilor care au împlinit vîrsta de 60 ani – 
pe viaţă;

d) persoanelor cu dizabilităţi;



[Art.1419 al.(2), lit.d) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în 
vigoare 09.09.16]
    e) unuia dintre părinţi, soţului sau unui alt membru al familiei defunctului, ce îngrijeşte de 
copiii, fraţii şi surorile care erau întreţinuţi de defunct, pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani sau 
pînă la îmbunătăţirea stării sănătăţii, confirmată prin aviz de organele medicale abilitate.
    (3) Determinarea cuantumului despăgubirilor pentru pierderea întreţinătorului se efectuează 
conform legii.
    (4) Persoanele obligate să repare prejudiciul cauzat prin deces vor fi ţinute să compenseze şi 
cheltuielile de înmormîntare necesare, ţinînd cont de statutul social al defunctului şi de 
obiceiurile locale, persoanei care le-a suportat.
    Articolul 1420. Reparaţia prejudiciului cauzat prin vătămare 
                              a integrităţii corporale sau prin altă vătămare 
                               a sănătăţii ori prin deces
    (1) Plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin 
altă vătămare a sănătăţii ori prin deces se efectuează în rate lunare.
    (2) Compensarea cheltuielilor ce vor fi suportate din cauza vătămării integrităţii corporale sau 
altei vătămări a sănătăţii poate fi stabilită cu anticipaţie, în baza avizului organului medical 
abilitat, inclusiv pentru achitarea prealabilă a serviciilor şi bunurilor necesare, ca foaie la 
sanatoriu, bilete de călătorie, mijloace speciale de transport etc.
    (3) La cererea persoanei îndreptăţite de a primi despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin 
vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, instanţa de 
judecată poate stabili, dacă există motive întemeiate, ţinînd cont de posibilităţile persoanei 
responsabile, achitarea despăgubirilor în formă de plată unică pentru o perioadă de cel mult 3 
ani.
    (4) În caz de lichidare a persoanei juridice răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin 
vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, sumele 
respective sînt capitalizate potrivit legii.

 Articolul 1421. Schimbarea cuantumului despăgubirilor pentru 
                              prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii 
                              corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii 
                              sau prin deces
    (1) Dacă, din cauza vătămării integrităţii corporale sau a altei vătămări a sănătăţii, capacitatea 
de muncă a scăzut ulterior faţă de capacitatea pe care persoana vătămată a avut-o în momentul 
cînd i s-a atribuit despăgubirea, ea are dreptul să ceară un spor corespunzător al cuantumului 
despăgubirii.
    (2) Persoana obligată să plătească despăgubirea prevăzută la alin.(1) are dreptul să ceară 
reducerea ei corespunzătoare în cazul în care capacitatea de muncă a persoanei vătămate a 
crescut faţă de capacitatea din momentul atribuirii despăgubirii.
    (3) Sumele datorate pentru repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale 
sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces vor fi indexate conform legii.

 Articolul 1422. Reparaţia prejudiciului moral
    (1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin 
fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de 
legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia 
prejudiciului prin echivalent bănesc.
    (2) Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.
    (3) Reparaţia prejudiciului moral se face şi în lipsa vinovăţiei autorului, faptei ilicite în cazul 
în care prejudiciul este cauzat prin condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, 
aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, aplicarea 
ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului , muncii neremunerate în folosul 
comunităţii şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 1423. Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral
    (1) Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral se determină de către instanţa de judecată 
în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de 



gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, şi de 
măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate.
    (2) Caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază instanţa de judecată, 
luînd în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social al 
persoanei vătămate.

Articolul 1424. Termenul de prescripţie
    (1) Acţiunea în reparare a prejudiciului se prescrie în termen de 3 ani începînd cu momentul în 
care persoana vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa prejudiciului şi persoana 
obligată să-l repare.
    (2) În cazul în care persoana obligată să repare prejudiciul şi persoana prejudiciată negociază 
asupra prejudiciului care urmează să fie reparat, cursul prescripţiei se suspendă pînă cînd una din 
părţi nu va renunţa la negociere.
    (3) În cazul în care persoana obligată să repare prejudiciul a dobîndit ceva, în urma faptei 
ilicite, din contul persoanei prejudiciate, prima este obligată, chiar şi după expirarea termenului 
de prescripţie, să restituie, în conformitate cu normele privind îmbogăţirea fără justă cauză, ceea 
ce a dobîndit.

S e c ţ i u n e a a 2-a 
RĂSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIUL 

CAUZAT DE PRODUSE CU VICIU
[Secţiunea 2 titlul modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în 

vigoare 16.11.12]
    Articolul 1425. Temeiurile reparării prejudiciului cauzat de
                              produse cu viciu

[Art.1425 titlul modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 
16.11.12]
    (1) Producătorul răspunde pentru prejudiciul cauzat de un produs cu viciu, chiar şi în lipsa 
vinovăţiei, cu excepţia cazurilor în care:
    a) nu a pus produsul respectiv în circulaţie;
    b) se poate considera, în funcţie de împrejurări, că produsul nu avea viciul cauzator de pagube 
în momentul în care producătorul l-a pus în circulaţie;
    c) produsul nu este realizat nici pentru vînzare, nici pentru o altă formă de valorificare 
economică şi nu este vîndut în cadrul activităţii profesionale exercitate de producător;
    d) viciul constă în faptul că produsul, în momentul în care producătorul l-a pus în circulaţie, 
corespundea unor dispoziţii legale obligatorii;
    e) viciul nu putea fi identificat din cauza nivelului ştiinţei şi tehnicii de la momentul în care 
producătorul l-a pus în circulaţie.
    (2) Obligaţia de reparare a prejudiciului de către producătorul unei părţi componente a 
produsului este exclusă în cazul în care viciile se datorează modului de asamblare (construcţie) a 
produsului în care este încorporată partea componentă ori adăugirilor şi conexiunilor făcute de 
realizatorul produsului final. Această prevedere se aplică în modul corespunzător şi 
producătorului de materie primă.
    (3) Obligaţia producătorului de a repara prejudiciul este diminuată sau înlăturată dacă la 
producerea prejudiciului a concurat vina celui prejudiciat ori a persoanei pentru care răspunde 
cel prejudiciat.
    (4) Răspunderea producătorului nu este diminuată în cazul în care prejudiciul este produs 
concomitent de un viciu al produsului şi de acţiunea unui terţ.

Articolul 1426. Produsul, producătorul şi prejudiciul
                             cauzat

[Art.1426 titlu în redacţia LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 
16.11.12]

(1) În sensul prezentei secţiuni, produs este orice bun mobil, chiar şi în cazul în care acesta 
este încorporat în alte bunuri mobile sau într-un bun imobil. De asemenea, sînt considerate 
produse energia electrică, gazele naturale şi apa livrate pentru consum individual.



[Art.1426 al.(1) în redacţia LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 
16.11.12]
    (2) În sensul prezentei secţiuni, producător este cel care a realizat un produs finit, o materie 
primă ori o parte componentă a unui produs. Producător este considerat şi cel care se prezintă ca 
producător prin adăugarea numelui său, a semnelor sale de comerţ sau a altor semne distinctive.
   (3) Producător este de asemenea cel care, în cadrul activităţii sale comerciale şi în limitele 
domeniului de reglementare al prezentei secţiuni, importă sau cumpără un produs în scop de 
vînzare, de locaţiune, de leasing sau de distribuire în o altă formă.

[Art.1426 al.(3) modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în 
vigoare 16.11.12]
    (4) Dacă producătorul nu poate fi stabilit, orice persoană care a livrat produsul poate fi 
considerată producător dacă, în termen de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de 
pretenţiile ce decurg din viciile produsului, nu indică producătorul ori persoana care i-a livrat 
produsul. Această dispoziţie se aplică şi în cazul unui produs importat în raport cu care nu pot fi 
identificate persoanele menţionate la alin.(3), chiar dacă numele producătorului este cunoscut.

 (5) În sensul prezentei secţiuni, prejudiciu se consideră:
    a) prejudiciul cauzat prin deces sau prin leziuni corporale;
    b) prejudiciul cauzat sau distrugerea oricărui bun, altul decît produsul cu viciu, cu condiţia 
cumulativă ca bunul viciat:
    – să fie, în mod normal, destinat utilizării sau consumului privat; şi 
    – să fie utilizat de persoana prejudiciată în special pentru uz propriu sau pentru consum privat.
    Prezentul alineat nu aduce atingere dispoziţiilor de drept privind repararea prejudiciului moral.

[Art.1426 al.(5) introdus prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 
16.11.12]

Articolul 1427. Produsul cu viciu
[Art.1427 titlu în redacţia LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 

16.11.12]
    (1) Un produs este cu viciu dacă nu garantează siguranţa scontată, luîndu-se în considerare 
toate împrejurările, cum ar fi de exemplu:

[Art.1427 al.(1) modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în 
vigoare 16.11.12]
    a) prezentarea produsului;
    b) folosinţa care putea fi preconizată în mod rezonabil;
    c) momentul punerii în circulaţie a produsului.
    (2) Un produs nu are viciu doar prin faptul că, ulterior, un alt produs, îmbunătăţit, este pus în 
circulaţie.

 Articolul 1428. Sarcina probaţiunii
    Cel prejudiciat trebuie să aducă proba viciului, prejudiciului şi a legăturii cauzale dintre ele.

 Articolul 1429. Răspunderea solidară 
    Dacă pentru acelaşi prejudiciu sînt răspunzătoare mai multe persoane, ele răspund solidar.

Articolul 1430. Termenele de reparare a prejudiciului 
 (1) În cazul în care pentru repararea prejudiciului nu este stabilit niciun termen, prejudiciul se 

repară dacă a apărut pe parcursul a 10 ani de la data la care producătorul a pus în circulaţie 
produsul ce a provocat prejudicii, cu excepţia cazurilor cînd persoana prejudiciată a iniţiat, în 
această perioadă, o procedură judiciară împotriva producătorului.

[Art.1430 al.(1) în redacţia LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 
16.11.12]

 (2) Pretenţiile conform art.1425 se prescriu în 3 ani din momentul în care cel prejudiciat a luat 
cunoştinţă sau trebuia să ia cunoştinţă de prejudiciu, de viciul produsului şi de identitatea 
producătorului.

[Art.1430 al.(2) modificat prin LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în 
vigoare 16.11.12]

Articolul 1431. Interdicţia de a exclude sau de a limita 
                             cu anticipaţie răspunderea



    (1) Răspunderea producătorului pentru produsele cu viciu nu poate fi exclusă ori limitată 
printr-o clauză contractuală. Convenţiile contrare nu produc efect.
    (2) Aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni nu exclude posibilitatea persoanei prejudiciate de 
a pretinde despăgubiri în temeiul răspunderii contractuale sau delictuale ori în conformitate cu 
actele legislative şi normative speciale din domeniu.

[Art.1431 în redacţia LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 
16.11.12]

Cartea a patra 
DREPTUL SUCCESORAL

T i t l u l I 
DISPOZIŢII GENERALE 

CU PRIVIRE LA MOŞTENIRE
 Articolul 1432. Moştenirea

    (1) Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat 
moştenirea) către succesorii săi.
    (2) Moştenirea este o transmisiune de drepturi pentru cauză de moarte, universală, unitară şi 
indivizibilă.
    (3) Moştenirea are loc conform testamentului (succesiune testamentară) şi în temeiul legii 
(succesiune legală).

 Articolul 1433. Succesorii
    (1) Pot fi moştenitori, în cazul succesiunii:
    a) testamentare, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a lăsat 
moştenirea, precum şi cele care au fost concepute în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi 
s-au născut vii după decesul acestuia, indiferent de faptul dacă sînt sau nu copiii lui, precum şi 
persoanele juridice care au capacitate juridică civilă la momentul decesului celui ce a lăsat 
moştenirea;
    b) legale, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a lăsat moştenirea, 
precum şi copiii celui ce a lăsat moştenirea concepuţi în timpul vieţii lui şi născuţi vii după 
decesul acestuia.
    (2) Statul dispune de capacitate succesorală testamentară, precum şi de capacitate succesorală 
asupra unui patrimoniu succesoral vacant.

Articolul 1434. Succesorul nedemn
    (1) Nu poate fi succesor testamentar sau legal persoana care:
    a) a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe, exprimate în 
testament, a celui ce a lăsat moştenirea dacă aceste circumstanţe sînt constatate de instanţa de 
judecată;
    b) a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi a 
contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate sau la majorarea cotei 
succesorale ale tuturor acestora.
    (2) Nu pot fi succesori legali ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care, la 
data deschiderii succesiunii, nu sînt restabiliţi în aceste drepturi şi nici părinţii (adoptatorii) şi 
copiii maturi (inclusiv cei adoptaţi) care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei 
de întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea dacă această circumstanţă este constatată de instanţa 
de judecată.

 Articolul 1435. Decăderea din dreptul la succesiune
    Circumstanţa care constituie temei pentru decădere din dreptul la succesiune trebuie constatată 
de instanţa de judecată. Acţiunea poate fi intentată de persoana pentru care decăderea 
succesorului nedemn din dreptul la succesiune are consecinţe patrimoniale.
    Articolul 1436. Absolvirea succesorului nedemn
    Persoana culpabilă de săvîrşirea unor acţiuni ce atrag decăderea din dreptul la succesiune 
poate fi chemată, în pofida acestui fapt, la moştenire dacă cel ce a lăsat moştenirea o iartă 
exprimînd acest lucru în mod expres în testament. 
  Articolul 1437. Obligaţiile persoanei declarate ca succesor 

                              nedemn



    Dacă, după primirea succesiunii, este declarată de instanţa de judecată ca succesor nedemn, 
persoana este obligată să restituie tot ceea ce a primit ca moştenire, inclusiv fructele obţinute.
  Articolul 1438. Termenul de intentare a acţiunii privind

                             declararea persoanei ca succesor nedemn
    Acţiunea de declarare a persoanei ca succesor nedemn trebuie să fie intentată de persoana 
interesată în termen de un an din data deschiderii succesiunii.
    Articolul 1439. Cota succesorală a persoanei dezmoştenite
    Cota succesorală a persoanei decăzute din dreptul la succesiune se împarte egal între ceilalţi 
moştenitori.
   Articolul 1440. Deschiderea succesiunii
    (1) Succesiunea se deschide în urma decesului persoanei fizice sau declarării morţii ei de către 
instanţa de judecată.
    (2) Momentul deschiderii succesiunii se consideră cel al decesului persoanei care a lăsat 
moştenirea sau data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti privind declararea morţii lui.

 Articolul 1441. Comorienţii şi codecedaţii
    (1) Persoanele cu vocaţie succesorală reciprocă sau unilaterală care au murit fără a se putea 
stabili dacă una a supravieţuit alteia se prezumă că au murit concomitent (comorienţii şi 
codecedaţii).
    (2) Moştenirea lăsată de fiecare comorient sau codecedat va fi culeasă de proprii moştenitori.

 Articolul 1442. Deschiderea succesiunii după declararea
                              morţii persoanei
    Consecinţa prevăzută la art.1441 survine şi în cazul declarării de către instanţa de judecată a 
decesului cîtorva persoane în urma dispariţiei fără veste în aceleaşi circumstanţe. În acest caz, nu 
are importanţă momentul intrării în vigoare a hotărîrii privind declararea morţii acestor persoane.

  Articolul 1443. Locul deschiderii succesiunii
    Locul deschiderii succesiunii este ultimul domiciliu al celui care a lăsat moştenirea, iar dacă 
locul nu este cunoscut, locul unde se află bunurile succesorale. Dacă bunurile succesorale se află 
în diferite locuri, cel al deschiderii succesiunii va fi considerat locul unde se află partea cea mai 
valoroasă a bunurilor imobile. Dacă nu există bunuri imobile, se consideră locul unde se află 
partea principală ca valoare a bunurilor mobile. 

 Articolul 1444. Patrimoniul succesoral
    (1) Patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale (activul succesoral), cît şi 
obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la 
momentul decesului.
    (2) Dacă există cîţiva moştenitori, cotele lor succesorale, pînă la primirea certificatului de 
moştenitor, aparţin tuturor acestora în calitate de patrimoniu unic. 
    (3) În patrimoniul succesoral intră cota-parte a celui ce a lăsat moştenirea din proprietatea 
comună, iar dacă împărţirea în natură nu este posibilă, valoarea ei.

Articolul 1445. Averea viitoare
    Testatorul poate prevedea în testament o anumită avere pe care încă nu o stăpînea la momentul 
întocmirii testamentului, dar care, la deschiderea succesiunii, trebuie să fie în proprietatea sa.

Articolul 1446. Inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire 
                              a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter personal
    În patrimoniul succesoral nu se includ drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă caracter 
personal şi care pot aparţine doar celui ce a lăsat moştenirea şi nici drepturile şi obligaţiile, 
prevăzute de contract sau de lege, care sînt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat 
moştenirea şi care încetează la decesul lui.
    Articolul 1447. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale celui 
                              ce a lăsat moştenirea
    Drepturile nepatrimoniale ale celui care a lăsat moştenirea neincluse în patrimoniul succesoral 
pot fi realizate şi apărate de către succesori în modul prevăzut de lege.

 Articolul 1448. Dreptul la revendicarea bunului din patrimoniul
                              succesoral
    (1) Dacă testatorul a testat un bun care aparţine unei alte persoane, aceasta are dreptul la 



revendicarea bunului pe principii generale.
    (2) Dacă patrimoniul defunctului conţine bunuri care aparţin unei alte persoane, determinarea 
acestei părţi din patrimoniu şi transmiterea ei persoanei îndreptăţite sînt obligatorii. 

T i t l u l II 
MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE 
LA MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ

    Articolul 1449. Testamentul
    (1) Testamentul este un act juridic solemn, unilateral, revocabil şi personal prin care testatorul 
dispune cu titlu gratuit, pentru momentul încetării sale din viaţă, de toate bunurile sale sau de o 
parte din ele.
    (2) Testator poate fi doar persoana cu capacitate de exerciţiu.
    (3) Nu se permite întocmirea testamentului prin reprezentant.

 Articolul 1450. Determinarea cotei succesorale de către 
                              testator
    (1) Testatorul poate determina în testament cotele succesorale pentru moştenitorii menţionaţi 
în el sau poate indica în mod concret cărui moştenitor ce parte din patrimoniu îi va trece în 
proprietate. Dacă în testament nu există astfel de indicaţii, patrimoniul succesoral se împarte egal 
între moştenitori. 
    (2) Dacă în testament sînt menţionaţi cîţiva moştenitori, dar este stabilită cotă succesorală 
numai unuia dintre ei, ceilalţi moştenesc în părţi egale patrimoniul rămas. 

Articolul 1451. Substituirea succesorului
    (1) Testatorul este în drept să substituie succesorul desemnat dacă acesta din urmă decedează 
pînă la deschiderea moştenirii, nu acceptă sau renunţă la moştenire, sau este privat de dreptul la 
moştenire.
    (2) Renunţarea moştenitorului testamentar la succesiune se admite numai în cazul în care 
acesta nu indică în favoarea cui renunţă.

Articolul 1452. Partajarea patrimoniului între moştenitorii
                              testamentari
    Dacă în testament sînt numiţi cîţiva moştenitori, iar cota determinată a unuia dintre ei include 
întregul patrimoniu succesoral, toţi comoştenitorii testamentari moştenesc în cote egale. 

Articolul 1453. Moştenirea părţii netestate din patrimoniul 
                              succesoral 
    În cazul în care cotele-părţi determinate în testament nu includ întregul patrimoniu succesoral, 
pentru partea netestată se aplică prevederile succesiunii legale sau vacante, care se referă şi la 
moştenitorii legali cărora le-a fost testată o parte din avere dacă testamentul nu prevede altfel. 
    Articolul 1454. Imposibilitatea determinării exacte a moştenitorului
    Dacă testatorul a determinat persoana moştenitorului prin caracteristici care pot fi proprii mai 
multor persoane şi nu se poate stabili pe care dintre ele a avut-o în vedere testatorul, toate 
persoanele se consideră moştenitori cu drept la cote-părţi egale.
    Articolul 1455. Dezmoştenirea 
    (1) Testatorul poate dezmoşteni pe unul, pe cîţiva sau pe toţi moştenitorii legali şi nu este 
obligat să motiveze acest fapt. 
    (2) Persoana dezmoştenită prin dispoziţie testamentară expresă nu poate deveni moştenitor 
legal asupra părţii netestate din avere şi nici asupra cotelor-părţi la care au renunţat moştenitorii 
testamentari. 

 Articolul 1456. Păstrarea dreptului la moştenire
    Moştenitorii legali nedesemnaţi în testament îşi păstrează dreptul la moştenire asupra părţii 
netestate din avere. Ei, de asemenea, moştenesc şi partea testată din avere dacă, la momentul 
deschiderii moştenirii, în viaţă nu se afla nici unul dintre moştenitorii testamentari sau dacă toţi 
au renunţat la moştenire. 
    Articolul 1457. Inadmisibilitatea moştenirii legale
    Dacă întreaga avere a fost divizată între moştenitori conform testamentului, dar la momentul 



deschiderii succesiunii unul dintre ei nu mai este în viaţă, moştenirea legală nu va avea loc, iar 
cota lui succesorală va fi repartizată în mod egal între ceilalţi moştenitori testamentari. 

Capitolul II 
FORMA TESTAMENTULUI

Articolul 1458. Forma testamentului
    Testamentul poate fi întocmit doar în una din următoarele forme:
    a) olograf – scris în întregime personal, datat şi semnat de testator;
    b) autentic – autentificat notarial, precum şi asimilat cu cel autentificat notarial;
    c) mistic – scris în întregime, datat şi semnat de testator, strîns şi sigilat şi apoi prezentat 
notarului, care aplică inscripţia de autentificare pe plic şi îl semnează împreună cu testatorul. 
  Articolul 1459. Testamentele asimilate celor autentificate 

                              notarial
    (1) Sînt asimilate celor autentificate notarial testamentele autentificate de:
    a) medicul principal, şeful, adjuncţii lor în probleme medicale, medicul de serviciu al 
spitalului, al unei alte instituţii medicale, al sanatoriului, directorul sau medicul principal al 
azilului pentru persoane cu dizabilităţi şi bătrîni dacă testatorul se tratează sau locuieşte într-o 
astfel de instituţie; şeful expediţiilor de explorări, expediţiilor geografice şi a altor expediţii 
similare, dacă testatorul se află într-o astfel de expediţie;

[Art.1459 al.(1), lit.a) modificată prin  LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în 
vigoare 09.09.16]
    b) căpitanul navei sau aeronavei, dacă testatorul se află pe navă sau în aeronavă;
    c) comandantul (şeful) unităţii, marii unităţi, institutului şi colegiului militar dacă la locul 
aflării lor nu există notar şi dacă testatorul este militar sau îndeplineşte serviciul în unitatea 
militară sau este persoană civilă sau membru al familiei acestuia; 
    d) şeful instituţiei de privaţiune de libertate dacă testatorul se află în locuri de privaţiune de 
libertate.
    (2) Testamentul autentificat conform prevederilor alin.(1) se expediază cel tîrziu a doua zi 
după autentificare unuia dintre notarii de la locul instituţiei date.
  Articolul 1460. Semnarea testamentului de către o altă

                             persoană
    Dacă testatorul, dintr-o anumită cauză, nu poate semna personal testamentul, la rugămintea şi 
în prezenţa lui, precum şi în prezenţa a cel puţin 2 martori şi a notarului, poate semna o altă 
persoană. În acest caz, trebuie indicată cauza care l-a împiedicat pe testator să semneze personal. 
Martorii de asemenea semnează în testament.

 Articolul 1461. Testamentul persoanei analfabete sau cu
                              deficienţe fizice
    Testamentul persoanei analfabete sau cu dificienţe fizice se întocmeşte în mod obligatoriu în 
prezenţa a 2 martori şi a unei persoane care poate comunica cu testatorul, confirmînd prin 
semnătură manifestarea lui de voinţă.

Articolul 1462. Martorii testamentari
    Nu pot fi martori testamentari persoanele care nu au atins majoratul, cele lipsite de capacitate 
de exerciţiu, moştenitorii testamentari şi rudele lor pe linie ascendentă şi descendentă, surorile, 
fraţii, soţul (soţia) şi legatarul. 

 Articolul 1463. Secretul testamentului
    Notarul, o altă persoană care autentifică testamentul, martorii, precum şi persoana care a 
semnat testamentul în locul testatorului, nu au dreptul, pînă la deschiderea succesiunii, să dea 
publicităţii date despre conţinutul testamentului, despre întocmirea, modificarea sau revocarea 
lui.

Articolul 1464. Data întocmirii testamentului 
    În testament trebuie să se indice data întocmirii lui. Lipsa datei atrage nulitatea testamentului 
doar dacă nu sînt înlăturate dubiile privind capacitatea de exerciţiu a testatorului la momentul 
întocmirii, modificării sau revocării testamentului, precum şi în cazul existenţei a cîtorva 
testamente.



Capitolul III 
MODIFICAREA, REVOCAREA SAU 

ANULAREA TESTAMENTULUI
  Articolul 1465. Modificarea sau revocarea testamentului

    Testatorul poate modifica sau revoca testamentul în orice moment:
    a) prin întocmirea unui nou testament, care revocă în mod direct, total sau parţial, testamentul 
anterior ce contravine noului testament;
    b) prin depunerea unei cereri la notar;
    c) prin distrugerea tuturor exemplarelor testamentului olograf.
    Articolul 1466. Inadmisibilitatea restabilirii testamentului revocat
    Testamentul revocat printr-un testament întocmit mai tîrziu nu poate fi restabilit nici în cazul 
în care testamentul ulterior va fi revocat prin depunerea unei cereri.

Articolul 1467. Pluralitatea de testamente
    Dacă testatorul a întocmit cîteva testamente care se completează şi nu se substituie integral 
unul pe altul, toate testamentele rămîn în vigoare. Testamentul anterior îşi păstrează puterea 
legală în limita în care prevederile lui nu sînt modificate prin testamentele ulterioare. 
    Articolul 1468. Temeiurile în care testamentul este considerat 
                              fără putere legală
    Testamentul nu are putere legală:
    a) dacă unica persoană în a cărei favoare a fost întocmit decedează înaintea testatorului; 
    b) în cazul în care unicul moştenitor nu acceptă moştenirea; 
    c) dacă averea testată dispare în timpul vieţii testatorului sau este înstrăinată de acesta;
    d) în partea în care încalcă rezerva succesorală.
    Articolul 1469. Nulitatea testamentului
    (1) Testamentul este nul dacă sînt prezente condiţiile de nulitate a actelor juridice. 
    (2) Dispoziţiile testamentare care contravin legii sau intereselor publice, precum şi condiţiile 
care nu sînt clare sau contravin una alteia, sînt nule. 
    (3) Testamentul întocmit cu nerespectarea formei stabilite de lege este nul. 
    (4) Testamentul este declarat nul de către instanţa de judecată.
    Articolul 1470. Nulitatea dispoziţiilor testamentare separate
    (1) Dispoziţia testamentară în a cărei bază are loc chemarea la moştenirea unui bun care nu 
face parte din patrimoniul succesoral este nulă. 
    (2) Dispoziţia testamentară care nu poate fi executată din motiv de sănătate sau din alte motive 
obiective poate fi declarată nulă. 

 Articolul 1471. Consecinţele pierderii puterii legale şi ale
                              nulităţii unei dispoziţii testamentare
    Dacă dintre cîteva dispoziţii testamentare una nu mai are putere legală sau este nulă, iar 
testatorul nu a lăsat alte dispoziţii, restul dispoziţiilor testamentului rămîn în vigoare.

Articolul 1472. Acceptarea succesiunii în cazul nulităţii testamentului
    În cazul declarării nulităţii testamentului, moştenitorul privat prin acest testament de dreptul la 
moştenire are dreptul la opţiune în cadrul succesiunii legale conform regulilor generale. 
  Articolul 1473. Contestarea valabilităţii testamentului

    Valabilitatea testamentului poate fi contestată, în temeiul condiţiilor de nulitate a actelor 
juridice, de către moştenitorii legali şi de alte persoane interesate.

Articolul 1474. Termenul de intentare a acţiunii 
    (1) Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi intentată în termen de un an de 
la data deschiderii succesiunii.
    (2) Termenul prevăzut la alin.(1) nu se extinde asupra acţiunii proprietarului dacă testatorul a 
testat din greşeală o avere străină ca fiind a sa. 

Capitolul IV 
EXECUTAREA TESTAMENTULUI

  Articolul 1475. Subiectele executării testamentului
    În lipsa indicaţiilor în testament, executarea lui se pune în sarcina moştenitorilor testamentari. 
Aceştia pot încredinţa prin contract executarea testamentului unuia dintre ei sau unei alte 



persoane. 
 Articolul 1476. Desemnarea executorului testamentar

    În scopul executării întocmai a dispoziţiilor testamentare, testatorul poate desemna prin 
testament unul sau mai mulţi executori testamentari, atît dintre moştenitorii testamentari, cît şi 
dintre persoanele care nu sînt moştenitori. În ultimul caz, este nevoie de acordul executorului 
testamentar, acesta exprimîndu-l în scris pe testament sau în cererea anexată acestuia.
   Articolul 1477. Refuzul de a executa testamentul
    Executorul testamentar este în drept să refuze în orice moment executarea obligaţiei pe care i-a 
încredinţat-o testatorul, fapt care trebuie să-l aducă în prealabil la cunoştinţa moştenitorilor.
  Articolul 1478. Desemnarea executorului testamentar de

                             către un terţ
    (1) Testatorul poate încredinţa desemnarea executorului testamentar unui terţ care, după 
deschiderea succesiunii, trebuie să numească imediat executorul testamentar şi să anunţe despre 
aceasta moştenitorii. Terţul poate refuza îndeplinirea acestei sarcini, fapt care trebuie să-l aducă 
imediat la cunoştinţa moştenitorilor. 
    (2) Numirea executorului se face prin depunerea de către terţ a unei cereri la notarul de la 
locul deschiderii moştenirii. 
    (3) Executorul comunică acordul prin depunerea unei cereri la notarul de la locul deschiderii 
succesiunii.

 Articolul 1479. Executarea parţială sau integrală a testamentului 
    Testatorul poate încredinţa executorului testamentar executarea integrală a testamentului sau 
doar a unor anumite dispoziţii. 
    Articolul 1480. Paza şi administrarea patrimoniului succesoral
    Executorul testamentar este obligat ca, din momentul deschiderii succesiunii, să efectueze 
paza şi administrarea patrimoniului succesoral. El este în drept să îndeplinească toate acţiunile 
necesare executării testamentului. În limitele acestor împuterniciri, moştenitorii pierd dreptul de 
a administra patrimoniul succesoral.
    Articolul 1481. Paza şi administrarea patrimoniului succesoral
                             de către cîţiva executori testamentari
    Dacă există mai mulţi executori testamentari, se admit acţiuni individuale numai în cazul pazei 
patrimoniului succesoral, în alte cazuri fiind necesar acordul dintre ei. 
  Articolul 1482. Compensarea cheltuielilor aferente executării

                              testamentului
    (1) Executorul testamentar îşi îndeplineşte obligaţiile fără a fi remunerat, deşi poate primi o 
recompensă dacă aceasta este prevăzută în testament.
    (2) Executorul testamentar are dreptul la compensarea, din contul averii succesorale, a 
cheltuielilor de păstrare şi administrare a averii.
    (3) Executorul testamentar care nu este moştenitor nu este în drept să facă alte cheltuieli din 
averea succesorală decît cele prevăzute la art.1551. 

 Articolul 1483. Darea de seamă a executorului testamentar
    După executarea testamentului, executorul este obligat, la cererea moştenitorilor, să le prezinte 
o dare de seamă despre activitatea sa. Executorul testamentar îşi îndeplineşte funcţiile pînă la 
acceptarea succesiunii de către toţi moştenitorii. 

 Articolul 1484. Înlăturarea executorului testamentar
    La cererea persoanei interesate, instanţa de judecată poate înlătura executorul testamentar dacă 
există motive întemeiate.
  Articolul 1485. Responsabilitatea executorului testamentar

    Dacă se abate, intenţionat sau din imprudenţă, de la îndeplinirea obligaţiilor încredinţate prin 
testament, executorul testamentar poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate astfel 
moştenitorilor. 

Capitolul V 
LEGATUL

 Articolul 1486. Legatul
    Testatorul poate acorda prin testament unei persoane avantaje patrimoniale (legat) fără a o 



desemna în calitate de moştenitor.
    Articolul 1487. Obiectul legatului
    Obiect al legatului poate fi transmiterea către cel ce recepţionează legatul (legatar) în 
proprietate, folosinţă sau cu un alt drept real a bunurilor care fac parte din patrimoniul 
succesoral; obţinerea şi transmiterea către acesta a bunurilor care nu fac parte din moştenire; 
îndeplinirea unei anumite munci, prestarea de servicii şi altele.
    Articolul 1488. Folosirea locuinţei în bază de legat
    Testatorul este în drept să pună în sarcina moştenitorului cărui a testat casa, apartamentul sau 
orice altă locuinţă obligaţia de a transmite unei sau mai multor persoane dreptul de folosinţă 
viageră sau pentru o anumită perioadă asupra încăperii de locuit sau a unei anumite porţiuni din 
ea. La cesiunea ulterioară a dreptului de proprietate asupra încăperii de locuit, dreptul de 
folosinţă rămîne în vigoare.
    Articolul 1489. Inalienabilitatea dreptului de folosinţă 
                             asupra încăperii de locuit
    (1) Dreptul de folosinţă asupra încăperii de locuit nu se înstrăinează şi nu trece la moştenitorii 
legatarului.
    (2) Dreptul de folosinţă asupra încăperii de locuit nu este un temei pentru membrii familiei 
legatarului de a locui în ea dacă testamentul nu prevede altfel. 
    Articolul 1490. Limitele de executare a legatului
    Moştenitorul însărcinat cu executarea legatului îl execută în limitele valorii patrimoniului 
testat, cu excepţia acelei părţi din datoriile testatorului a cărei stingere a fost pusă în sarcina 
moştenitorului, dacă testamentul nu prevede altfel.
  Articolul 1491. Executarea legatului de către alţi moştenitori

    (1) Dacă moştenitorul însărcinat cu executarea legatului a decedat pînă la deschiderea 
succesiunii sau a renunţat la moştenire, obligaţia executării legatului trece la comoştenitorii care 
au primit cota lui. 
    (2) În cazul în care executarea legatului este pusă în sarcina mai multor moştenitori, fiecare 
execută obligaţia proporţional cotei sale succesorale. 
   Articolul 1492. Termenul de solicitare a executării legatului

    Legatarul are dreptul de a cere, în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii, 
executarea legatului dacă testamentul nu prevede altfel.
   Articolul 1493. Încetarea executării legatului
    Legatul încetează dacă legatarul:
    a) nu a solicitat în termenul prevăzut la art.1492 executarea;
    b) nu este în viaţă la data deschiderii moştenirii.
    Articolul 1494. Legatul la primirea rezervei succesorale
    În cazul în care moştenitorul testamentar însărcinat cu executarea legatului are dreptul la o 
cotă din rezerva succesorală, el execută legatul în limitele acelei părţi a averii moştenite care 
depăşeşte cota din rezerva succesorală ce i se cuvine. 
    Articolul 1495. Răspunderea legatarului
    Legatarul nu răspunde pentru datoriile testatorului. 

Articolul 1496. Renunţarea la legat şi degrevarea de 
                              executarea legatului 
    (1) Persoana căreia i se cuvine legatul este în drept să renunţe la el. În acest caz, cota 
succesorală respectivă revine moştenitorului care va avea sarcina executării legatului.
    (2) Dacă persoana căreia i se cuvine legatul renunţă la el, moştenitorul însărcinat cu 
executarea legatului este degrevat de ea.
    Articolul 1497. Transmiterea legatului către moştenitori
    Dacă persoana căreia i se cuvine legatul decedează după deschiderea succesiunii, nereuşind 
să-şi exprime acordul, dreptul de a primi legatul trece la moştenitorii ei dacă legatul nu ţine de 
persoana legatarului. 
    Articolul 1498. Legatul în scopuri general-utile
    (1) Testatorul poate ordona moştenitorului executarea unei anumite acţiuni în scopuri general-
utile, fapt ce poate avea atît caracter material, cît şi nematerial. 



    (2) Dacă acţiunea încredinţată conform alin.(1) se referă la patrimoniu, se aplică normele care 
reglementează legatul. 
    (3) În caz de deces al moştenitorului însărcinat prin testament cu executarea unor acţiuni în 
scopuri general-utile, obligaţia executării trece la moştenitorii care au primit cota lui.
    (4) Dreptul de a cere de la moştenitor prin instanţă de judecată executarea acţiunii încredinţate 
îl are executorul testamentar, iar dacă nu este desemnat nici un executor, acest drept îl are oricare 
dintre moştenitori, precum şi alte persoane interesate. 

T i t l u l III 
MOŞTENIREA LEGALĂ

Captolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

CU PRIVIRE LA MOŞTENIREA LEGALĂ
  Articolul 1499. Moştenirea legală

    (1) Moştenirea legală, adică trecerea patrimoniului defunctului către persoanele menţionate în 
lege, se aplică în cazul în care:
    a) cel ce a lăsat moştenirea nu a lăsat nici un testament; 
    b) a fost declarată nulitatea testamentului;
    c) succesorul testamentar este codecedat sau comorient cu testatorul;
    d) succesorul testamentar este nedemn.
   Articolul 1500. Moştenitorii legali
    (1) În cazul succesiunii legale, moştenitori cu drept de cotă egală sînt:
    a) de clasa I – descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii 
după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii, 
înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea;
    b) de clasa a II-a – colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi ascendenţii ordinari (bunicii, atît 
din partea tatălui, cît şi din partea mamei) ai celui ce a lăsat moştenirea;
    c) de clasa a III-a – colateralii ordinari (unchii şi mătuşile) ai celui ce a lăsat moştenirea.
    (2) Ascendenţii ordinari culeg moştenirea în ordinea proximităţii (apropierii) gradului de 
rudenie cu cel ce a lăsat moştenirea, respectiv bunicii îi înlătură pe străbunici etc., indiferent de 
sex şi linie.
    (3) În cazul moştenirii descendenţilor şi colateralilor se aplică reprezentarea:
    a) descendenţilor – la infinit;
    b) colateralilor – pînă la gradul al IV-lea de rudenie inclusiv (colaterali privilegiaţi – nepoţi de 
la frate şi soră, strănepoţi de la frate şi soră; colaterali ordinari – veri primari).
    (4) Reprezentarea are loc cu respectarea prevederilor art.1504.
    (5) Părinţii naturali ai celui adoptat şi celelalte rude ale lui de sînge pe linie ascendentă, 
precum şi surorile şi fraţii lui de sînge, nu moştenesc după moartea celui adoptat sau a 
descendenţilor lui. 
  Articolul 1501. Ordinea la succesiunea legală

    Moştenitorii de clasă posterioară sînt chemaţi la succesiune legală numai dacă lipsesc 
moştenitori din clasele precedente sau dacă aceştia nu acceptă ori refuză succesiunea. Ei sînt 
chemaţi la succesiune şi în cazul în care toţi moştenitorii de clasele precedente au fost decăzuţi 
din dreptul la succesiune.
  Articolul 1502. Privarea de dreptul la succesiune în cazul 

                             desfacerii căsătoriei
    Prin hotărîre judecătorească, un soţ poate fi privat de dreptul la succesiune legală dacă se 
confirmă că de facto căsătoria cu cel ce a lăsat moştenirea a încetat cu 3 ani înainte de 
deschiderea succesiunii şi soţii au locuit separat.
    Articolul 1503. Pierderea dreptului la succesiune în cazul 
                              declarării nulităţii căsătoriei
    Soţul supravieţuitor pierde dreptul la succesiune dacă au existat motive pentru declararea 
nulităţii căsătoriei şi testatorul a intentat în acest sens o acţiune în instanţă de judecată.
  Articolul 1504. Reprezentarea

    (1) Dacă moştenitorul moare înaintea celui ce lasă moştenirea, succesorii indicaţi la art.1500 



alin.(3) culeg, prin intermediul instituţiei reprezentării, partea din moştenire care i s-ar fi cuvenit 
moştenitorului decedat.
    (2) Reprezentarea are drept efect punerea reprezentanţilor în locul şi în dreptul reprezentatului.
    (3) Nu se admite reprezentarea persoanei la a cărei moştenire s-a renunţat, a persoanei care a 
renunţat la moştenire, precum şi a nedemnului.

Capitolul II 
REZERVA SUCCESORALĂ

    Articolul 1505. Rezerva succesorală
    Succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul 
testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de 
succesiune legală (rezervă succesorală).
    Articolul 1506. Apariţia dreptului de a pretinde cotă din
                              rezerva succesorală
    Dreptul de a pretinde cotă din rezerva succesorală apare în momentul deschiderii succesiunii. 
Acest drept se transmite prin moştenire. 
    Articolul 1507. Determinarea mărimii rezervei succesorale
    Mărimea rezervei succesorale se determină în funcţie de întregul patrimoniu succesoral, 
inclusiv de averea atribuită pentru îndeplinirea legatului.
    Articolul 1508. Determinarea cotei din rezerva succesorală 
                             pentru fiecare moştenitor rezervatar
    La determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar, se iau în 
considerare toţi moştenitorii legali chemaţi la succesiune dacă nu ar fi existat testamentul. 
Moştenitorii testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu sînt moştenitori legali. 
    Articolul 1509. Consecinţele renunţării la legat
    Dacă moştenitorul rezervatar este în acelaşi timp şi legatar, va putea pretinde la rezervă dacă 
renunţă la legat. În caz contrar, el pierde dreptul la cota din rezerva succesorală în mărimea 
legatului. 
    Articolul 1510. Separarea rezervei succesorale din patrimoniul
                              netestat
    Dacă testamentul nu se referă la întregul patrimoniu succesoral, rezerva succesorală se separă 
în primul rînd din averea netestată, iar în cazul insuficienţei acesteia, rezerva se completează din 
averea testată. 
    Articolul 1511. Dreptul succesorului rezervatar de a cere
                              completarea cotei 
    Dacă succesorului rezervatar i se testează avere în mărime mai mică de jumătate din cota pe 
care ar fi primit-o în caz de succesiune legală, el poate cere partea cu care cota primită conform 
testamentului este mai mică de jumătate din cota pe care ar fi primit-o în baza moştenirii legale. 
    Articolul 1512. Renunţarea la cotă din rezerva succesorală 
    (1) Moştenitorul rezervatar poate renunţa la cota ce i se cuvine din rezerva succesorală fără a 
indica în a cui favoare renunţă. Faptul acesta nu atrage majorarea cotei din rezerva succesorală 
pentru alţi moştenitori.     Cota lui trece la moştenitorii testamentari proporţional cotei testate lor.
    (2) Acceptarea cotei din rezerva succesorală sau renunţarea la ea se face în termenul stabilit 
pentru opţiune succesorală.
    Articolul 1513. Privarea de dreptul la cotă din rezerva
                             succesorală
    (1) Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală poate avea loc dacă există circumstanţe 
care au drept rezultat decăderea din dreptul la moştenire în genere. 
    (2) Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală poate fi efectuată de testator încă în 
timpul vieţii lui prin adresare în instanţă de judecată.
    (3) Hotărîrea pronunţată de instanţa de judecată despre privarea de dreptul la cotă din rezerva 
succesorală se aplică din momentul deschiderii moştenirii. Aceeaşi regulă acţionează şi în cazul 
în care testatorul s-a adresat în instanţă de judecată, iar hotărîrea a fost pronunţată după decesul 
lui.
    Articolul 1514. Trecerea rezervei succesorale la moştenitorii 



                             testamentari
    Cota din rezerva succesorală a moştenitorului privat de dreptul la ea trece la moştenitorii 
testamentari.

T i t l u l IV 
SUCCESIUNEA VACANTĂ

Articolul 1515. Trecerea bunurilor fără succesor în 
                              proprietatea statului
    (1) Patrimoniul succesoral trece în proprietatea statului în baza dreptului de moştenire asupra 
unui patrimoniu vacant dacă nu există nici succesori testamentari, nici legali sau dacă nici unul 
din succesori nu a acceptat succesiunea, sau dacă toţi succesorii sînt privaţi de dreptul la 
succesiune. 
    (2) Statul intră în posesiunea patrimoniului succesoral prin eliberarea unui certificat de 
succesiune vacantă. 
    (3) Ordinea moştenirii şi evidenţa patrimoniului succesoral vacant, precum şi transmiterea 
acestuia în proprietatea statului, se stabilesc prin lege.

T i t l u l V 
REGIMUL JURIDIC AL MOŞTENITORULUI

Capitolul I 
OPŢIUNEA SUCCESORALĂ

    Articolul 1516. Acceptarea succesiunii
[Art.1516 al.(1) exclus prin LP113-XVIII din 18.12.09, MO197-200/31.12.09 art.656]
(2) Succesiunea este acceptată de succesor indiferent de faptul dacă este testamentar sau 

succesor legal. 
    (3) Succesiunea se consideră acceptată cînd moştenitorul depune la notarul de la locul 
deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea 
patrimoniului succesoral. 
    (4) Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei părţi din patrimoniu, se consideră că a acceptat 
întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla şi din ce ar consta. 

Articolul 1517. Termenul de acceptare a succesiunii
    Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei. 

Articolul 1518. Termenul special de acceptare a 
                             succesiunii
    Dacă dreptul de a accepta succesiunea apare în cazul în care ceilalţi moştenitori nu o acceptă, 
ea trebuie acceptată în partea rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă această parte 
este mai mică de 3 luni, ea se prelungeşte pînă la 3 luni.

Articolul 1519. Prelungirea termenului de acceptare 
                             a succesiunii
    (1) Termenul prevăzut la art.1517 poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 
luni. Cu acordul celorlalţi succesori care au acceptat succesiunea în termen, pot fi incluse în 
cercul moştenitorilor, fără a se adresa în instanţa de judecată, persoanele din clasa succesorală 
chemată la succesiune care au omis termenul menţionat.
    (2) În cazul prevăzut la alin.(1), succesorului i se acordă în natură partea ce i se cuvine din 
averea rămasă, iar în cazul imposibilităţii de a-i transmite în natură, echivalentul în bani al părţii 
ce i se cuvine din averea rămasă. 

Articolul 1520. Inadmisibilitatea dispunerii de patrimoniul 
                             succesoral
    Moştenitorul care a intrat în posesiunea patrimoniului succesoral nu are dreptul să dispună de 
el pînă la expirarea termenului de opţiune succesorală şi pînă la primirea certificatului de 
moştenitor.

Articolul 1521. Dreptul la fructele obţinute pînă la intentarea
                              acţiunii
    Dacă moştenitorul testamentar nu ştia de modificarea ori de revocarea testamentului sau dacă 
moştenitorul legal care nu ştia despre existenţa testamentului a intrat în posesiunea averii 
succesorale, sau dacă moştenitorii testamentari şi legali nu ştiau despre existenţa unui alt 



testament ori despre existenţa unor moştenitori legali mai apropiaţi, lor le rămîn fructele obţinute 
de la averea succesorală pînă la intentarea acţiunii, fiind de asemenea în drept să ceară restituirea 
integrală a capitalului investit în averea succesorală.

Articolul 1522. Consecinţele înstrăinării unor anumite
                              bunuri din averea succesorală
    Dacă, în cazurile prevăzute la art.1521, bunurile care intră în avere succesorală sînt vîndute 
pînă la intentarea acţiunii, vînzarea-cumpărarea se consideră valabilă, iar mijloacele obţinute din 
vînzare se predau moştenitorului legal.

Articolul 1523. Transmisia succesorală
    (1) Dacă moştenitorul a decedat după deschiderea succesiunii şi pînă la acceptarea moştenirii, 
dreptul de a primi cotă succesorală trece la moştenitorii săi (transmisia succesorală). Succesorii 
moştenitorului decedat trebuie să accepte moştenirea în partea rămasă din termenul stabilit 
pentru acceptare. Dacă acest termen este mai mic de 3 luni, el se prelungeşte pînă la 3 luni. 
    (2) La expirarea termenului prevăzut la alin.(1), succesorii moştenitorului decedat pot fi 
recunoscuţi de instanţa de judecată că au acceptat succesiunea dacă instanţa va considera cauzele 
omiterii termenului întemeiate.
    (3) Dreptul moştenitorului de a primi o parte din moştenire în calitate de cotă din rezerva 
succesorală nu se transmite moştenitorilor lui.

Articolul 1524. Consecinţele neacceptării moştenirii prin
                             transmisie succesorală
    (1) Neacceptarea moştenirii prin transmisie succesorală nu privează moştenitorul de 
posibilitatea de a accepta moştenirea care era destinată nemijlocit moştenitorului decedat. 
    (2) La refuzul de a accepta moştenirea prin transmisie succesorală, averea trece la persoanele 
chemate să accepte moştenirea în acelaşi rînd cu moştenitorul decedat.

Articolul 1525. Măsurile de conservare a averii succesorale
    Moştenitorul este în drept să ceară luarea de măsuri pentru conservarea averii succesorale, fapt 
pentru care se stabileşte un termen de 6 luni ce se încadrează în termenul general de acceptare a 
succesiunii. 

Articolul 1526. Renunţarea la succesiune
    (1) Moştenitorul poate renunţa la succesiune în termen de 6 luni din data deschiderii 
succesiunii, chiar dacă a acceptat succesiunea prin intrare în posesiune.
    (2) Moştenitorul poate renunţa la moştenire în folosul altor moştenitori testamentari sau legali.
    (3) Nu este admisă renunţarea la moştenire în folosul unei persoane private de dreptul la 
moştenire sau declarate moştenitor nedemn, inclusiv conform unei dispoziţii exprese din 
testament. 

Articolul 1527. Inadmisibilitatea renunţării parţiale la succesiune
    (1) Nu se permite renunţarea parţială la succesiune sau acceptarea parţială a succesiunii, sub 
condiţie sau pe un termen anumit.
    (2) Dacă moştenitorul renunţă la o parte din moştenire sau formulează o anumită condiţie, se 
consideră că renunţă la moştenire. 

Articolul 1528. Moştenirea cîtorva cote succesorale
    (1) Persoana chemată la moştenirea mai multor cote succesorale poate accepta o cotă şi poate 
renunţa la alta dacă este chemată la moştenire în temeiuri diferite.
    (2) Dacă chemarea la moştenire se face într-un singur temei, acceptarea sau renunţarea la o 
cotă se consideră aplicabilă şi celeilalte cote. Chemarea are acelaşi temei şi atunci cînd dispoziţia 
se conţine în testamente diferite.
    (3) Dacă testatorul a testat moştenitorului cîteva cote din moştenire, el poate să-l autorizeze 
prin dispoziţie testamentară să accepte o cotă şi să renunţe la alta.

Articolul 1529. Renunţarea la o parte din cota succesorală
    Moştenitorul este în drept să renunţe la o parte din cota succesorală care îi aparţine cu drept de 
acrescămînt, indiferent de partea rămasă din moştenire. 

Articolul 1530. Acrescămîntul
    Dacă moştenitorul renunţă la moştenire, dar nu declară în favoarea cui renunţă, cota lui 
majorează cota moştenitorilor chemaţi la succesiune legală (acrescămînt), iar dacă tot 



patrimoniul succesoral este împărţit prin testament, majorează cota moştenitorilor testamentari 
proporţional cotei lor dacă testamentul nu prevede altfel.

Articolul 1531. Renunţarea unicului moştenitor la succesiune
    Dacă unicul moştenitor din clasa respectivă renunţă la succesiune, aceasta trece la moştenitorii 
din clasa următoare. 

Articolul 1532. Renunţarea în folosul mai multor succesori
    Dacă renunţă la succesiune în folosul mai multor persoane, moştenitorul poate desemna cota 
fiecăreia din ele. În lipsa unei astfel de indicaţii, cota lui se împarte egal între succesorii în 
favoarea cărora a fost anunţată renunţarea la succesiune. 

Articolul 1533. Renunţarea la succesiune în favoarea celor
                             chemaţi prin reprezentare
    Renunţarea la succesiune în favoarea celor chemaţi prin reprezentare se permite dacă, la ziua 
deschiderii succesiunii, persoana reprezentată care trebuia să fie succesor al celui ce a lăsat 
moştenirea nu va fi în viaţă sau dacă succesorul chemat prin reprezentare (în cazul succesiunii 
legale) este succesor testamentar.

Articolul 1534. Inadmisibilitatea refuzului reprezentantului 
                              statului de a accepta succesiunea
    Reprezentantul statului nu este în drept să nu accepte succesiunea.

Articolul 1535. Inadmisibilitatea renunţării la succesiune
                             după depunerea cererii la notar
    Nu se admite renunţarea la succesiune după ce moştenitorul a depus la notarul de la locul 
deschiderii succesiunii declaraţia de acceptare a moştenirii.

Articolul 1536. Ireversibilitatea renunţării la succesiune
    (1) Declaraţia de renunţare la succesiune este ireversibilă.
    (2) Dacă moştenitorul este o persoană cu capacitate de exerciţiu restrînsă, lipsită de sau 
limitată în capacitatea de exerciţiu, renunţarea la succesiune se face în temeiul unei hotărîri 
judecătoreşti.

Articolul 1537. Transmiterea dreptului de renunţare la succesiune
    (1) Dreptul de renunţare la succesiune se transmite prin moştenire.
    (2) Dacă moştenitorul a decedat pînă la expirarea termenului de renunţare la succesiune, acesta 
continuă să curgă pînă la expirarea lui. 
    (3) Fiecare din succesorii moştenitorului decedat poate renunţa numai la partea sa de 
succesiune. 

Articolul 1538. Termenul de contestare a opţiunii succesorale
    Acceptarea sau renunţarea la moştenire pot fi contestate în termen de 3 luni din ziua cînd 
persoana interesată a aflat despre faptul că pentru aceasta există motiv întemeiat. 

Articolul 1539. Momentul survenirii efectelor juridice ale 
                             opţiunii succesorale
    Efectele juridice ale acceptării sau renunţării la succesiune survin în momentul deschiderii 
succesiunii. 

Capitolul II 
RESPONSABILITATEA MOŞTENITORILOR 

DE PASIVUL SUCCESORAL
   Articolul 1540. Responsabilitatea succesorilor în faţa creditorilor

    (1) Moştenitorii care au acceptat succesiunea satisfac pretenţiile creditorilor celui ce a lăsat 
moştenirea proporţional cotei fiecăruia în activul succesoral.
    (2) Dacă cel ce a lăsat moştenirea a fost debitor solidar, moştenitorii poartă această răspundere 
solidară. 
    (3) Moştenitorii care au primit cotă din rezerva succesorală, de asemenea, sînt responsabili de 
datoriile celui ce a lăsat moştenirea. 
  Articolul 1541. Sarcina probaţiunii

    Moştenitorul trebuie să dovedească că datoriile celui ce a lăsat moştenirea depăşesc valoarea 
averii succesorale, cu excepţia cazului cînd inventarul averii a fost efectuat de notar. 
    Articolul 1542. Punerea achitării datoriei în sarcina 



                              moştenitorului
    Testatorul poate pune achitarea integrală sau parţială a datoriei în sarcina unui sau mai multor 
moştenitori. 
    Articolul 1543. Obligaţia de a înştiinţa creditorii despre 
                             deschiderea succesiunii
    Moştenitorii sînt obligaţi să înştiinţeze creditorii celui ce a lăsat succesiunea despre 
deschiderea succesiunii dacă au cunoştinţă despre datoriile defunctului.
  Articolul 1544. Termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor

    (1) În termen de 6 luni din ziua cînd au aflat despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce 
a lăsat moştenirea trebuie să înainteze pretenţii către moştenitorii care au acceptat succesiunea, 
indiferent de scadenţa acestor pretenţii. 
    (2) Dacă nu ştiau despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce a lăsat moştenirea urmează 
să înainteze pretenţii moştenitorilor în termen de un an din momentul începerii curgerii 
termenului de înaintare a pretenţiilor. 
    (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin.(1) şi (2) atrage pierderea de către creditori a dreptului de 
înaintare a pretenţiilor. 

 Articolul 1545. Aplicarea termenelor generale de prescripţie
    (1) Termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor nu se extinde asupra pretenţiilor privind 
cheltuielile de întreţinere şi tratament din timpul ultimei boli a celui ce a lăsat moştenirea, de 
achitare a salariului, a cheltuielilor de înmormîntare, de pază şi administrare a patrimoniului 
succesoral, precum şi cererile terţilor privind recunoaşterea dreptului de proprietate şi solicitarea 
averii deţinute cu titlu de proprietate. 
    (2) Pretenţiilor menţionate la alin.(1) se aplică termenele generale de prescripţie. 
    Articolul 1546. Amînarea termenului de executare
    Dacă cererea a fost înaintată de către creditor pînă la scadenţă, moştenitorul este în drept să 
amîne executarea pînă atunci. O dată cu survenirea scadenţei, creditorul este în drept să ceară 
executarea în cursul termenului general de prescripţie. 
    Articolul 1547. Prioritatea creditorilor celui ce a lăsat 
                             moştenirea
    La satisfacerea pretenţiilor, creditorii celui ce a lăsat moştenirea au prioritate faţă de creditorii 
moştenitorului. 
    Articolul 1548. Răspunderea statului
    La trecerea către stat a patrimoniului succesoral, statul devine, ca şi ceilalţi moştenitori, 
responsabil de datoriile celui ce a lăsat moştenirea.
   Articolul 1549. Consecinţele primirii moştenirii de către 
                              creditor
    Dacă testatorul a testat averea sa creditorului, acest fapt nu poate fi considerat compensare a 
creanţei creditorului. 
    Articolul 1550. Modalitatea de satisfacere a creanţei creditorilor
    Moştenitorii satisfac creanţele creditorilor printr-o plată unică, dacă acordul dintre moştenitori 
şi creditori nu prevede altfel. 
    Articolul 1551. Cheltuielile ce urmează a fi efectuate din
                              contul averii succesorale
    Din contul averii succesorale, pînă a fi repartizată între moştenitori, urmează a fi satisfăcute 
creanţele privind compensarea cheltuielilor utile efectuate în legătură cu ultima boală a 
defunctului, a cheltuielilor de înmormîntare, de obţinere a averii succesorale, de păstrare şi 
gestionare a ei, de executare a testamentului, precum şi a cheltuielilor de plată a remuneraţiei 
executorului testamentar sau custodelui averii succesorale. Aceste creanţe urmează a fi 
satisfăcute din contul averii succesorale în mod prioritar faţă de toate celelalte creanţe, inclusiv 
faţă de cele garantate prin gaj.

Capitolul III 
PAZA AVERII SUCCESORALE

    Articolul 1552. Paza averii succesorale
    Pentru ocrotirea intereselor moştenitorilor, a legatarilor şi a intereselor publice, notarul de la 



locul deschiderii succesiunii, la iniţiativa persoanelor interesate, a executorului testamentar sau 
din oficiu, ia măsurile necesare pentru paza şi păstrarea averii succesorale pînă la expirarea 
termenului stabilit pentru acceptare. 
   Articolul 1553. Obligaţia notarului privind paza averii
                              succesorale
    Dacă averea succesorală sau o parte din ea nu se află la locul de deschidere a succesiunii, 
notarul din acest loc însărcinează notarul de la locul aflării averii să ia măsuri pentru paza şi 
păstrarea ei. 
   Articolul 1554. Inventarierea averii succesorale
    În scopul păstrării averii celui ce a lăsat moştenirea, notarul inventariază averea şi o transmite 
în grijă moştenitorului sau unui custode numit de el, luînd măsuri pentru a-i găsi pe moştenitorii 
absenţi la locul deschiderii succesiunii. 
    Articolul 1555. Numirea custodelui
    În cazul în care averea trebuie administrată sau creditorii moştenitorului înaintează o acţiune, 
notarul numeşte un custode al averii succesorale. Nu se numeşte custode dacă cel puţin unul 
dintre moştenitori a intrat în posesiunea averii sau este numit executor testamentar. 

T i t l u l VI 
CONFIRMAREA DREPTULUI LA MOŞTENIRE

    Articolul 1556. Certificatul de moştenitor 
    Persoanele recunoscute ca moştenitori pot cere notarului de la locul deschiderii succesiunii 
eliberarea certificatului de moştenitor. 

Articolul 1557. Termenul de eliberare a certificatului de 
                              moştenitor
    (1) Certificatul de moştenitor se eliberează după 6 luni din ziua deschiderii succesiunii, în 
orice timp. 
    (2) Certificatul de moştenitor se eliberează pînă la expirarea termenului de 6 luni dacă notarul 
dispune de suficiente dovezi că, în afară de persoanele care solicită eliberarea certificatului, nu 
există alţi moştenitori. 

Articolul 1558. Eliberarea certificatului de calitate de 
                              moştenitor
    (1) Dacă nu s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori 
determinarea acestora necesită operaţiuni de durată şi moştenitorii solicită să li se stabilească 
numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de moştenitor.
    (2) În certificatul de calitate de moştenitor se menţionează că acesta nu are valoarea unui 
certificat de moştenitor şi că poate fi utilizat numai pentru dobîndirea actelor necesare pentru a 
dovedi existenţa bunurilor ce compun patrimoniul succesoral, urmînd ca certificatul de 
moştenitor să fie eliberat ulterior. Această calitate poate fi dovedită numai în cazul acceptării în 
termen a moştenirii, în caz contrar moştenitorul fiind străin de moştenire prin neacceptare.
  Articolul 1559. Eliberarea certificatului de succesiune vacantă

    În cazul în care nu există nici succesori testamentari, nici succesori legali, notarul constată, la 
cererea reprezentantului statului, că succesiunea este vacantă şi eliberează certificatul de 
succesiune vacantă după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.

T i t l u l VII 
PARTAJUL AVERII SUCCESORALE

    Articolul 1560. Partajarea
    Partajul averii succesorale se face prin acordul moştenitorilor după primirea certificatului de 
moştenitor. 
   Articolul 1561. Determinarea de către testator a modului 
                             de partajare 
    Testatorul poate stabili în testament modul de partajare a averii succesorale sau poate 
încredinţa unui executor testamentar partajul. Decizia executorului testamentar nu este 
obligatorie pentru moştenitori dacă este evident inechitabilă. În astfel de cazuri, partajul se face 
prin hotărîre judecătorească.

 Articolul 1562. Separarea în natură a cotei din averea



                             succesorală 
    Orice moştenitor poate cere separarea în natură a cotei sale atît din bunurile mobile, cît şi din 
cele imobile, dacă o astfel de separare este posibilă, nu afectează destinaţia economică şi nu este 
interzisă de lege. 

Articolul 1563. Suspendarea partajului 
    Moştenitorii pot conveni, printr-un acord scris, asupra suspendării partajului averii succesorale 
pe un termen nedeterminat. 

Articolul 1564. Proprietatea comună pe cote-părţi asupra
                              averii indivizibile
    Dacă prin înţelegerea tuturor moştenitorilor care acceptă moştenirea nu se stabileşte altfel, 
averea al cărei partaj în natură va avea drept consecinţă pierderea sau diminuarea destinaţiei sale 
economice se consideră indiviză, nu se supune partajului şi devine proprietate comună pe cote-
părţi ideale respective. 

Articolul 1565. Împărţirea terenului agricol
    (1) Dacă proprietarul terenului agricol pe care se află gospodăria ţărănească (de fermier) l-a 
lăsat prin testament cîtorva moştenitori sau dacă nu a lăsat testament, dar există cîţiva 
moştenitori legali, terenul agricol şi tehnica agricolă pot fi împărţite între aceştia în cazul în care 
partea de teren repartizată fiecărui moştenitor asigură existenţa unei gospodării viabile. 
    (2) Împărţirea se permite doar în cazul în care vreun moştenitor doreşte să-şi întemeieze şi să 
administreze o gospodărie. Dacă nici unul dintre moştenitori nu doreşte să întemeieze o 
gospodărie, terenul împreună cu gospodăria ţărănească situată pe el poate fi vîndut cu acordul 
lor, fiecare primind echivalentul în bani al cotei sale succesorale.
    Articolul 1566. Inadmisibilitatea împărţirii terenului agricol
    Dacă nu poate fi împărţit, terenul agricol trebuie oferit moştenitorului care locuieşte în 
gospodăria ţărănească şi care, împreună cu cel ce a lăsat moştenirea, a administrat gospodăria. 
Dacă un astfel de moştenitor nu există, moştenitorul dă terenul, în modul stabilit de lege, celui 
care doreşte şi poate să administreze gospodăria. 
   Articolul 1567. Compensarea cotei succesorale din terenul 
                             agricol
    Moştenitorul care nu poate primi teren primeşte cotă echivalentă dintr-o altă avere, iar dacă 
această altă avere nu este suficientă, primeşte o compensare corespunzătoare. 

 Articolul 1568. Partajul averii succesorale în cazul existenţei
                             cotei moştenitorului conceput 
    Dacă moştenitorul este conceput, dar încă nu s-a născut, partajul averii succesorale se va face 
doar după naşterea lui, în condiţiile art.1560. Moştenitorii sînt în drept să partajeze averea 
succesorală numai separînd cota ce i se cuvine moştenitorului conceput. 

 Articolul 1569. Punerea satisfacerii creanţelor în sarcina
                             unuia dintre moştenitori
    Prin acordul moştenitorilor, se permite punerea satisfacerii integrale a tuturor creanţelor în 
sarcina unuia dintre moştenitori, dîndu-i-se în schimb o cotă succesorală majorată. 

Articolul 1570. Reducerea proporţională a cotei succesorale
    Dacă se constată că ansamblul cotelor stabilite prin testament depăşeşte întregul patrimoniu 
succesoral, cota fiecăruia dintre moştenitori se reduce proporţional. 

 Articolul 1571. Examinarea litigiilor la partajul averii succesorale
    În lipsa unui acord între moştenitori la partajul averii succesorale, litigiul se examinează în 
instanţă de judecată, care trebuie să ţină cont de caracterul averii supuse partajului, de activitatea 
fiecărui moştenitor şi de alte circumstanţe concrete. 
   Articolul 1572. Încetarea dreptului de preemţiune 
    Dreptul de preemţiune asupra unei cote-părţi din averea succesorală încetează după separarea 
cotei. 
    Articolul 1573. Satisfacerea creanţelor la înstrăinarea cotei
    În caz de înstrăinare a cotei, la beneficiar trece obligaţia de a satisface creanţele creditorului în 
funcţie de mărimea cotei obţinute. 

 Articolul 1574. Obligaţia identificării locului de aflare a



                              moştenitorului
    Dacă locul de aflare al unui moştenitor nu este cunoscut, moştenitorii sînt obligaţi să ia decizii 
raţionale pentru a identifica locul aflării lui şi pentru a-l chema la partajarea averii succesorale. 
   Articolul 1575. Plata eşalonată a compensării
    La cererea moştenitorilor care exercită dreptul de preemţiune, instanţa de judecată poate 
eşalona plata, ţinînd cont de sumă, dar pentru un termen de cel mult 10 ani. 

Cartea a cincea 
DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT

T i t l u l I 
DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE 

LA DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
Articolul 1576. Determinarea legii aplicabile raporturilor

                             de drept civil cu element de extraneitate
    (1) Legea aplicabilă raporturilor de drept civil cu element de extraneitate se determină în baza 
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentului cod, altor legi ale 
Republicii Moldova şi cutumelor internaţionale recunoscute de Republica Moldova.
    (2) În cazul imposibilităţii de a se determina legea aplicabilă conform alin.(1), se aplică legea 
care are cea mai strînsă legătură cu raporturile de drept civil cu element de extraneitate.

Articolul 1577. Calificarea conceptelor juridice
    (1) La determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de extraneitate, se va 
ţine cont de calificarea conceptelor juridice efectuată conform dreptului Republicii Moldova, 
dacă legea şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. 
    (2) În cazul în care conceptele juridice care necesită calificare juridică nu sînt cunoscute 
dreptului Republicii Moldova ori sînt cunoscute sub o altă denumire sau cu un alt conţinut şi nu 
pot fi determinate prin interpretare conform dreptului Republicii Moldova, la calificarea lor 
juridică poate fi aplicat dreptul unui stat străin dacă astfel nu se limitează drepturile civile ori 
dacă nu se stabilesc măsuri de răspundere civilă.

Articolul 1578. Stabilirea conţinutului normelor de drept străin
    (1) La aplicarea legii străine, instanţa de judecată stabileşte conţinutul normelor ei prin atestări 
obţinute de la organele statului străin care au editat-o, ţinînd cont de interpretarea ei oficială şi de 
practica aplicării ei în statul străin respectiv.
    (2) În scopul stabilirii conţinutului normelor de drept străin, instanţa de judecată poate cere 
interpretarea lor de către organele competente din Republica Moldova sau cele din străinătate ori 
poate cere avizul unor experţi în domeniu.
    (3) Partea care invocă o lege străină poate fi obligată de către instanţa de judecată să facă 
dovada conţinutului ei.
    (4) În cazul imposibilităţii de a stabili conţinutul legii străine, se va aplica legea Republicii 
Moldova.

Articolul 1579. Aplicarea dreptului statului cu o pluralitate 
                             de sisteme de drept
    În cazul în care legea străină aplicabilă unui raport juridic aparţine unui stat în care coexistă 
mai multe sisteme de drept şi este imposibilă determinarea dintre acestea a sistemului aplicabil, 
dreptul acelui stat determină dispoziţiile aplicabile ori se aplică sistemul legislativ cu care 
raportul de drept civil respectiv prezintă cele mai strînse legături. 

Articolul 1580. Principiul reciprocităţii
    (1) Instanţa de judecată aplică legea străină, indiferent de faptul dacă dreptul Republicii 
Moldova se aplică raporturilor analoage în statul străin respectiv, cu excepţia cazurilor în care 
aplicarea normelor de drept străin pe principiul reciprocităţii este prevăzută de legea Republicii 
Moldova.
    (2) În cazul în care aplicarea dreptului străin este condiţionată de reciprocitate, existenţa ei se 
prezumă pînă la dovada contrară.

Articolul 1581. Clauza de ordine publică
    Norma de drept străin aplicabilă în conformitate cu art.1576 alin.(1) nu se aplică în cazul în 
care consecinţele aplicării ei ar contraveni ordinii publice a Republicii Moldova. în cazul 



înlăturării legii străine, se va aplica legea respectivă a Republicii Moldova.
Articolul 1582. Aplicarea normelor imperative

    (1) Dispoziţiile prezentei cărţi nu afectează acţiunea normelor imperative de drept ale 
Republicii Moldova care, în virtutea indicării în normă sau în virtutea importanţei lor deosebite 
pentru asigurarea drepturilor şi intereselor subiectelor de drept civil, reglementează raporturile 
respective indiferent de dreptul aplicabil. 
    (2) Refuzul de a aplica norma de drept străin nu poate fi întemeiat exclusiv pe deosebirile 
dintre sistemul de drept, politic şi economic al statului străin şi, respectiv, cel al Republicii 
Moldova.

Articolul 1583. Trimiterea la legea străină
    Orice trimitere la legea străină în conformitate cu dispoziţiile prezentei cărţi trebuie privită ca 
trimitere la dreptul material şi nu la dreptul conflictual al statului respectiv.

Articolul 1584. Retorsiunea
    Republica Moldova poate stabili restricţii similare (retorsiune) drepturilor patrimoniale şi 
personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale statelor în care există restricţii 
speciale ale drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor 
juridice ale Republicii Moldova.

Articolul 1585. Recunoaşterea drepturilor dobîndite în alt stat 
    Drepturile dobîndite în alt stat sînt recunoscute şi respectate în Republica Moldova dacă ele nu 
contravin ordinii publice.

Articolul 1586. Tratatele internaţionale
    Dispoziţiile prezentei cărţi sînt aplicabile în cazul în care tratatele internaţionale nu 
reglementează altfel.

T i t l u l II 
NORMELE CONFLICTUALE

Capitolul I 
STATUTUL PERSOANEI FIZICE

Articolul 1587. Legea naţională a persoanei fizice
    (1) Starea civilă şi capacitatea persoanei fizice sînt cîrmuite de legea naţională. 
    (2) Legea naţională a cetăţeanului se consideră legea statului a cărui cetăţenie o are persoana. 
Determinarea cetăţeniei se face conform legii statului a cărui cetăţenie se invocă. În cazul în care 
persoana are două sau mai multe cetăţenii, legea naţională se consideră dreptul statului cu care 
persoana are cele mai strînse legături.
    (3) Legea naţională a apatridului se consideră legea statului în care el îşi are domiciliul sau 
reşedinţa. 
    (4) Legea naţională a refugiatului se consideră legea statului care îi acordă azil.
    (5) Legea naţională a cetăţeanului Republicii Moldova care, potrivit legii străine, este 
considerat că are o altă cetăţenie este considerată legea Republicii Moldova.

Articolul 1588. Capacitatea juridică a cetăţenilor străini şi 
                              a apatrizilor
    În materie de capacitate juridică, cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova li se 
acordă regim naţional, cu excepţia cazurilor prevăzute de Constituţie, de alte legi ale Republicii 
Moldova sau de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 1589. Numele cetăţenilor străini şi al apatrizilor
    Drepturile cetăţeanului străin sau ale apatridului la nume, folosirea şi protecţia lui sînt 
guvernate de legea sa naţională. Protecţia împotriva actelor ce atentează la dreptul la nume 
săvîrşite pe teritoriul Republicii Moldova este asigurată potrivit legislaţiei acesteia.

Articolul 1590. Capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini 
                              şi a apatrizilor
    (1) Capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini şi a apatrizilor este guvernată de legea lor 
naţională.
    (2) Persoana care nu beneficiază de capacitate de exerciţiu conform legii sale naţionale nu este 
în drept să invoce lipsa capacităţii de exerciţiu dacă are capacitate de exerciţiu conform legii 
locului de încheiere a actului juridic, cu excepţia cazurilor în care se va dovedi că cealaltă parte 



la act ştia sau trebuia să ştie despre lipsa capacităţii de exerciţiu.
    (3) Capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în materie de acte juridice 
încheiate pe teritoriul Republicii Moldova şi în materie de obligaţii din cauzarea de prejudiciu se 
stabileşte conform legislaţiei Republicii Moldova. 
    (4) Apartenenţa unei persoane la o nouă lege naţională nu aduce atingere majoratului dobîndit 
şi recunoscut conform legii aplicabile anterior.

Articolul 1591. Declararea cetăţeanului străin sau apatridului 
                             incapabil sau limitat în capacitatea de exerciţiu 
    (1) Cetăţeanul străin sau apatridul poate fi declarat incapabil sau limitat în capacitatea de 
exerciţiu, conform legislaţiei Republicii Moldova.
    (2) Reprezentarea legală a cetăţeanului străin sau apatridului lipsit de capacitate de exerciţiu, 
precum şi asistarea cetăţeanului străin sau apatridului limitat în capacitatea de exerciţiu sînt 
supuse legii care reglementează raporturile juridice de reprezentare sau asistare.

Articolul 1592. Tutela şi curatela
    (1) Instituirea, modificarea, producerea de efecte şi încetarea raporturilor de tutelă şi curatelă 
asupra minorilor, persoanelor majore incapabile sau limitate în capacitatea de exerciţiu, precum 
şi raporturile între tutore sau curator şi persoana care se află sub tutelă sau curatelă, sînt 
guvernate de legea naţională a acesteia. 
    (2) Acceptarea tutelei sau curatelei este guvernată de legea naţională a persoanei desemnate în 
calitate de tutore sau curator.
    (3) Raporturile dintre tutore sau curator şi persoana care se află sub tutelă sau curatelă se 
determină conform legii statului a cărui autoritate a desemnat tutorele sau curatorul. În cazul în 
care persoana care se află sub tutelă sau curatelă locuieşte pe teritoriul Republicii Moldova, se 
aplică legea Republicii Moldova dacă este mai favorabilă persoanei.
    (4) Tutela sau curatela instituită asupra cetăţenilor Republicii Moldova care au reşedinţă în 
afara teritoriului Republicii Moldova este recunoscută ca fiind valabilă în cazul în care nu există 
obiecţii legale întemeiate din partea oficiului consular al Republicii Moldova acreditat în statul 
respectiv, iar în lipsa acestuia, din partea ambasadei. 

Articolul 1593. Declararea dispariţiei fără veste sau morţii 
                             cetăţeanului străin sau apatridului
    Hotărîrea judecătorească cu privire la declararea dispariţiei fără veste sau constatarea morţii 
cetăţeanului străin sau apatridului se adoptă ori se anulează conform legii sale naţionale. În cazul 
în care este imposibilă determinarea acestei legi, se aplică legislaţia Republicii Moldova.

Articolul 1594. Înregistrarea în străinătate a actelor de
                             stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova 
    Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova care au reşedinţă în 
afara teritoriului ei se efectuează de către oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa 
acestora, de către ambasade. 

Articolul 1595. Activitatea comercială a cetăţenilor străini 
                             şi apatrizilor
    Calitatea de comerciant a cetăţeanului străin sau a apatridului care îi permite să desfăşoare 
activitate comercială fără a se constitui persoană juridică se determină conform legii statului în 
care cetăţeanul străin sau apatridul a obţinut autorizarea de a desfăşura activitate comercială. 

Capitolul II 
STATUTUL PERSOANEI JURIDICE

Articolul 1596. Legea naţională a persoanei juridice străine
    (1) Legea naţională a persoanei juridice străine se consideră legea statului pe al cărui teritoriu 
persoana este constituită. 
    (2) În baza legii naţionale a persoanei juridice, se determină în special:
    a) statutul juridic al organizaţiei ca persoană juridică;
    b) forma juridică de organizare;
    c) exigenţele pentru denumirea ei;
    d) temeiurile de creare şi încetare a activităţii ei;
    e) condiţiile de reorganizare a acesteia, inclusiv succesiunea în drepturi;



    f) conţinutul capacităţii ei civile;
    g) modul acesteia de dobîndire a drepturilor civile şi de asumare a obligaţiilor civile;
    h) raporturile din interiorul ei, inclusiv raporturile cu participanţii;
    i) răspunderea ei.
    (3) Persoana juridică străină nu poate invoca limitarea împuternicirilor organului sau 
reprezentantului său la încheierea actului juridic necunoscut legii statului în care organul sau 
reprezentantul persoanei juridice străine a întocmit actul juridic, cu excepţia cazurilor în care se 
va stabili că cealaltă parte a actului juridic ştia sau trebuia să ştie despre limitare.

Articolul 1597. Legea aplicabilă reprezentanţelor 
                            (sucursalelor) şi filialelor persoanei juridice
    (1) Statutul juridic al reprezentanţelor (sucursalelor) persoanei juridice pe teritoriul unui alt 
stat este guvernat de legea naţională a persoanei juridice.
    (2) Statutul juridic al filialei persoanei juridice pe teritoriul unui alt stat este guvernat de legea 
statului pe al cărui teritoriu s-a constituit filiala, independent de legea naţională a persoanei 
juridice.

Articolul 1598. Regimul naţional de activitate al persoanelor
                             juridice străine în Republica Moldova
    Persoana juridică străină desfăşoară în Republica Moldova activitate comercială şi altă 
activitate reglementată de legislaţia civilă în conformitate cu dispoziţiile stabilite de această 
legislaţie pentru o activitate similară a persoanelor juridice ale Republicii Moldova dacă legea 
Republicii Moldova nu prevede altfel pentru persoanele juridice străine.

Articolul 1599. Legea naţională a organizaţiilor care, potrivit 
                             dreptului străin, nu sînt persoane juridice 
    Se consideră lege naţională a organizaţiei străine care, potrivit dreptului străin, nu este 
persoană juridică legea statului unde este înfiinţată. Activităţii unor astfel de organizaţii se aplică 
dispoziţiile prezentului cod care reglementează activitatea persoanelor juridice, ale altor acte 
normative sau esenţa raportului juridic dacă legea nu prevede altfel.

Articolul 1600. Participarea statului în raporturile de drept
                            civil cu element de extraneitate
    Dispoziţiile prezentei cărţi se aplică pe baze generale şi raporturilor de drept civil cu element 
de extraneitate cu participarea statului dacă legea nu prevede altfel.

Capitolul III 
DREPTURILE REALE ŞI DREPTURILE

PERSONALE NEPATRIMONIALE
Articolul 1601. Dispoziţii generale cu privire la drepturile reale

    (1) Conţinutul posesiunii, dreptului de proprietate şi al altor drepturi reale asupra bunurilor 
mobile şi imobile, realizarea şi ocrotirea lor se determină potrivit legii statului pe al cărui 
teritoriu se află bunurile dacă nu se prevede altfel.
    (2) Apartenenţa bunului la categoria de bunuri mobile sau imobile, precum şi orice altă 
calificare juridică a bunurilor, se determină potrivit legii statului pe al cărui teritoriu se află 
bunurile.

Articolul 1602. Dobîndirea şi stingerea drepturilor reale
    (1) Dobîndirea şi stingerea dreptului de proprietate şi altor drepturi reale asupra bunului se 
determină conform legii statului pe al cărui teritoriu se afla sau era situat bunul la momentul cînd 
a avut loc acţiunea ori o altă împrejurare ce a servit drept temei pentru apariţia sau stingerea 
dreptului de proprietate sau altor drepturi reale dacă legislaţia Republicii Moldova nu prevede 
altfel.
    (2) Dobîndirea şi stingerea dreptului de proprietate şi altor drepturi reale asupra bunului care 
reprezintă obiectul actului juridic se determină conform legii aplicabile actului juridic dacă 
acordul părţilor nu prevede altfel.
    (3) Dobîndirea dreptului de proprietate şi altor drepturi reale asupra bunului prin uzucapiune 
se determină conform legii statului în care se afla acest bun la momentul expirării termenului 
uzucapiunii.

Articolul 1603. Drepturile reale asupra mijloacelor de 



                             transport 
    (1) Constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra mijloacelor de transport sînt 
guvernate de:
    a) legea pavilionului navei sau aeronavei;
    b) legea aplicabilă statutului juridic al întreprinderii de transport pentru vehiculele feroviare şi 
autovehiculele care îi aparţin.
    (2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi:
    a) bunurilor aflate la bord care formează dotarea tehnică;
    b) creanţelor care au drept obiect cheltuielile de asistenţă tehnică a mijlocului de transport.

Articolul 1604. Drepturile reale asupra bunurilor supuse
                             înregistrării de stat
    Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor supuse înregistrării de stat se 
determină conform legii statului pe al cărui teritoriu drepturile asupra acestor bunuri sînt înscrise 
în registrul de stat.

Articolul 1605. Drepturile reale asupra bunurilor mobile 
                              aflate în curs de transport
    Apariţia şi stingerea dreptului de proprietate şi altor drepturi reale în baza actului juridic cu 
privire la bunurile mobile aflate în curs de transport se determină conform legii statului de unde 
aceste bunuri au fost expediate, cu excepţia cazurilor în care:
    a) prin acordul părţilor s-a stabilit altfel;
    b) bunurile sînt bunuri personale ale pasagerului, în acest caz fiind supuse legii sale naţionale.

Articolul 1606. Titlurile de valoare
    (1) Emiterea titlurilor de valoare este supusă legii aplicabile statutului juridic al persoanei 
juridice emitente.
    (2) Condiţiile şi efectele transmiterii valorilor mobiliare în formă materializată sînt supuse:

[Art.1606 al.(2) modificat prin LP185 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.655; în vigoare 
16.03.17]
    a) legii locului de plată a titlului la ordin;
    b) legii locului unde se află titlul la purtător în momentul transmiterii;
    c) legii aplicabile statutului juridic al persoanei juridice emitente a titlului nominativ.

(3) Valorile mobiliare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea ţării în care se află 
registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare.

[Art.1606 al.(3) introdus prin LP185 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.655; în vigoare 
16.03.17]

(4) Garanţiile financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de  înscriere 
în cont sînt guvernate de legea ţării în care se află registrul sau contul în care sînt operate 
înscrierile privind valorile mobiliare în ceea ce priveşte: 
    a) natura juridică şi efectele patrimoniale ale garanţiei financiare constituite sub formă de 
instrumente financiare în formă de înscriere în cont;
    b) condiţiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a unui contract de 
garanţie financiară avînd ca obiect instrumente financiare în formă de înscriere în cont şi pentru 
punerea la dispoziţie a acestor instrumente financiare în temeiul unui astfel de contract, 
formalităţile necesare pentru asigurarea opozabilităţii faţă de terţi a unui astfel de contract şi a 
punerii la dispoziţie a unor astfel de garanţii; 
    c) dacă un drept de proprietate sau alt drept al unei persoane cu privire la garanţia financiară 
constituită sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont este prioritar ori 
subordonat unui drept de proprietate sau altui drept concurent şi dacă dobîndirea s-a făcut cu 
bună-credinţă; 
    d) formalităţile cerute pentru executarea garanţiei financiare constituite sub formă de 
instrumente financiare în formă de înscriere în cont, ca urmare a apariţiei unei cauze care 
determină executarea garanţiei.
    [Art.1606 al.(4) introdus prin LP185 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.655; în vigoare 
16.03.17]
    (5) Prevederile alin. (1)–(4) se aplică, în măsura în care nu contravin Legii nr. 184/2016 



cu privire la contractele de garanție financiară, în cazul în care contractele de garanție 
financiară au fost încheiate între subiecții stabiliți la art. 3 din legea menționată.
    [Art.1606 al.(5) introdus prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 
30.03.18]

Articolul 1607. Drepturile personale nepatrimoniale
    (1) Dobîndirea, conţinutul şi stingerea dreptului de autor asupra unei opere de creaţie sînt 
guvernate de legea statului pe al cărui teritoriu această operă a fost adusă pentru prima dată la 
cunoştinţa publicului prin expunere, difuzare, publicare, reprezentare sau în orice alt mod.
    (2) Dreptul de autor asupra unei opere de creaţie care nu a fost adus la cunoştinţa publicului 
este guvernat de legea naţională a autorului.
    (3) Dobîndirea, conţinutul şi stingerea dreptului de proprietate intelectuală sînt guvernate de 
legea statului pe al cărui teritoriu a fost înregistrat acest drept.
    (4) Cererea de obţinere a despăgubirilor materiale sau morale este guvernată de legea statului 
pe al cărui teritoriu a fost încălcat dreptul de autor sau de proprietate intelectuală.
    (5) Cetăţenilor străini şi apatrizilor se acordă, pe teritoriul Republicii Moldova, regim naţional 
în ceea ce priveşte drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală.

Articolul 1608. Formele de publicitate
    (1) Orice formă de publicitate referitoare la bunuri este guvernată de legea aplicabilă la data şi 
în locul unde se realizează.
    (2) Formele de publicitate indicate la alin.(1), care au ca efect constituirea drepturilor 
referitoare la bunuri imobile, sînt guvernate de legea statului pe al cărui teritoriu se află bunurile, 
chiar dacă temeiul juridic al dobîndirii, transmiterii sau stingerii dreptului real ori al garanţiei 
reale s-a constituit prin aplicarea unei alte legi. 

Capitolul IV 
ACTUL JURIDIC

Articolul 1609. Legea aplicabilă actului juridic
    (1) Condiţiile de formă ale actului juridic sînt stabilite de legea statului care guvernează fondul 
actului juridic. Actul juridic încheiat în afara teritoriului Republicii Moldova se consideră valabil 
din punctul de vedere al formei dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii:
    a) este respectată legea locului unde a fost întocmit;
    b) sînt respectate exigenţele legislaţiei Republicii Moldova;
    c) este respectată legea naţională sau legea domiciliului persoanei care l-a întocmit;
    d) este valabil conform legii aplicabile autorităţii care examinează validitatea actului juridic.
    (2) Condiţiile de fond ale actului juridic sînt guvernate de legea aleasă de autorul lui sau de 
legea statului cu care actul juridic are cele mai strînse legături, sau de legea locului unde actul 
juridic unilateral este întocmit. Dacă legea aplicabilă fondului actului juridic impune o anumită 
formă autentică, această cerinţă nu poate fi înlăturată, chiar dacă actul juridic a fost întocmit în 
străinătate.
    (3) Actul juridic accesoriu este guvernat de legea statului care guvernează fondul actului 
juridic principal dacă acordul părţilor nu prevede altfel.

Capitolul V 
OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE 

ŞI EXTRACONTRACTUALE
Articolul 1610. Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale 

                             contractului
    (1) Contractul este guvernat de legea aleasă prin consens de părţi.
    (2) Părţile contractului pot stabili legea aplicabilă atît întregului contract, cît şi unor anumite 
părţi ale lui.
    (3) Determinarea legii aplicabile trebuie să fie expresă sau să rezulte din conţinutul 
contractului ori din alte împrejurări.
    (4) Legea aplicabilă poate fi determinată de părţile contractului în orice moment, atît la 
încheierea lui, cît şi în orice moment ulterior. Părţile contractului sînt în drept să convină oricînd 
asupra modificării legii aplicabile.
    (5) Determinarea, după încheierea contractului, a legii aplicabile are efect retroactiv şi se 



consideră valabilă din momentul încheierii contractului, fără a aduce atingere validităţii formei 
contractului sau drepturilor dobîndite de către terţi în legătură cu acest contract.
    (6) Dacă în contract sînt utilizaţi termeni comerciali acceptaţi în circuitul internaţional, se 
consideră, în lipsa altor indicaţii în contract, că părţile au stabilit utilizarea în privinţa lor a 
cutumelor şi uzanţelor circuitului de afaceri corespunzătoare termenilor comerciali respectivi.

Articolul 1611. Legea aplicabilă contractului în lipsa unui
                             consens asupra determinării ei 
    (1) În lipsa unui consens între părţi asupra legii aplicabile contractului, se aplică legea statului 
cu care contractul prezintă cele mai strînse legături. Se consideră că există astfel de legături cu 
legea statului în care debitorul prestaţiei, la momentul încheierii contractului, îsi are domiciliul, 
reşedinţa sau este înregistrat în calitate de persoană juridică. 
    (2) În lipsa unui consens între părţi asupra legii aplicabile contractului, prin derogare de la 
prevederile alin.(1):
    a) contractului al cărui obiect este un bun imobil, precum şi contractului de administrare 
fiduciară a bunului, se aplică legea statului pe al cărui teritoriu se află bunul;
    b) contractului de antrepriză în construcţie şi contractului de antrepriză pentru efectuarea 
lucrărilor de proiectare şi cercetare se aplică legea statului în care se creează rezultatele 
prevăzute în contract;
    c) contractului de societate civilă se aplică legea statului pe al cărui teritoriu se desfăşoară 
această activitate;
    d) contractului încheiat la licitaţie sau pe bază de concurs se aplică legea statului pe al cărui 
teritoriu se desfăşoară licitaţia sau concursul.

Articolul 1612. Acţiunea legii aplicabile
    Legea aplicabilă contractului potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi cuprinde în special:
    a) interpretarea contractului;
    b) drepturile şi obligaţiile părţilor;
    c) executarea contractului;
    d) consecinţele neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului;
    e) încetarea contractului;
    f) consecinţele nulităţii sau nevalabilităţii contractului;
    g) cesiunea creanţelor şi preluarea datoriei în legătură cu contractul.

Articolul 1613. Legea aplicabilă condiţiilor de formă ale 
                             contractului
    (1) Contractul trebuie să corespundă condiţiilor de formă stabilite de legea prevăzută la 
art.1609 alin.(1). 
    (2) Contractul este valabil în cazul în care:
    a) părţile contractante se află, la momentul încheierii contractului, în state diferite şi sînt 
respectate condiţiile de formă potrivit legislaţiei unuia dintre aceste state;
    b) reprezentantul unei părţi a contractului respectă condiţiile de formă potrivit legislaţiei 
statului pe al cărui teritoriu se află la momentul încheierii contractului.

Articolul 1614. Gestiunea de afaceri şi obligaţiile din 
                             îmbogăţirea fără justă cauză
    (1) Gestiunea de afaceri este supusă legii locului unde gerantul îndeplineşte actele de gestiune. 
    (2) Obligaţiile din îmbogăţirea fără justă cauză sînt supuse legii locului unde s-au produs.

Articolul 1615. Actul ilicit
    (1) Actul ilicit este calificat drept act cauzator de prejudicii conform legii statului unde s-a 
produs. 
    (2) Legea care guvernează obligaţiile din cauzarea de prejudicii stabileşte: 
    a) capacitatea delictuală; 
    b) formele, condiţiile şi întinderea răspunderii delictuale;
    c) condiţiile de limitare sau de exonerare de răspundere delictuală; 
    d) natura daunelor pentru care pot fi pretinse despăgubiri;
    e) transmisibilitatea dreptului la despăgubire;
    f) persoanele îndreptăţite să primească despăgubiri.



    (3) În cazul în care toate sau o parte din consecinţele cauzatoare de prejudicii ale actului ilicit 
se produc pe teritoriul unui alt stat decît cel în care a avut loc actul ilicit, reparaţiei corelative se 
aplică legea acestui stat.

Articolul 1616. Răspunderea pentru prejudicii cauzate
                              personalităţii
    Pretenţiile cu privire la despăgubiri pentru prejudicii cauzate personalităţii prin mijloacele de 
informare în masă sînt guvernate, la alegerea persoanei prejudiciate, de:
    a) legea naţională a persoanei prejudiciate;
    b) legea statului pe al cărui teritoriu îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana prejudiciată;
    c) legea statului pe al cărui teritoriu s-au produs consecinţele cauzatoare de prejudicii;
    d) legea statului pe al cărui teritoriu autorul prejudiciului îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Articolul 1617. Răspunderea pentru produsele viciate
    (1) Pretenţiile cu privire la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de produse viciate sînt 
guvernate, la alegerea consumatorului prejudiciat, de:
    a) legea statului pe al cărui teritoriu îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana prejudiciată;
    b) legea statului de pe al cărui teritoriu a fost dobîndit produsul, cu condiţia ca producătorul 
sau furnizorul să facă dovada faptului că produsul a fost pus pe piaţa acelui stat fără acordul său.
    (2) Pretenţiile indicate în alin.(1) pot fi înaintate numai dacă produsele fac parte din consumul 
personal sau familial.

Articolul 1618. Răspunderea pentru concurenţă neloială
    Pretenţiile cu privire la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-un act de concurenţă 
neloială sînt guvernate de:
    a) legea statului pe al cărui teritoriu s-a produs rezultatul cauzator de prejudiciu;
    b) legea statului pe al cărui teritoriu este înregistrată persoana prejudiciată;
    c) legea care guvernează fondul contractului încheiat de părţi dacă actul de concurenţă neloială 
a fost săvîrşit şi a adus prejudicii raporturilor dintre ele.

Articolul 1619. Transmiterea şi stingerea obligaţiilor
    (1) Cesiunea de creanţă este guvernată de legea creanţei cedate dacă părţile nu au convenit 
altfel. Alegerea unei alte legi, prin acordul cedentului şi cesionarului, nu este opozabilă 
debitorului decît cu consimţămîntul lui. Obligaţiile dintre cedent şi cesionar sînt guvernate de 
legea aplicabilă raportului juridic în a cărui bază a fost produsă cesiunea.
    (2) Subrogarea convenţională este guvernată de legea raportului obligaţional al cărui creditor 
este substituit dacă acordul părţilor nu prevede altfel.
    (3) Delegaţia şi novaţia sînt guvernate de legea aplicabilă raportului obligaţional care 
formează obiectul.
    (4) Compensarea este guvernată de legea aplicabilă creanţei prin care se cere stingerea prin 
compensare.

Articolul 1620. Moneda de plată 
    (1)Moneda de plată este definită de legea statului care a emis-o.
    (2) Efectele pe care moneda le exercită asupra întinderii unei datorii sînt stabilite de legea 
aplicabilă datoriei.
    (3) Legea statului pe al cărui teritoriu trebuie efectuată plata stabileşte în ce monedă va fi 
efectuată plata dacă părţile contractante nu au convenit altfel.

Capitolul VI 
RAPORTURILE DE SUCCESIUNE 

CU ELEMENT DE EXTRANEITATE
Articolul 1621. Legea aplicabilă succesiunii

    Legea aplicabilă succesiunii se referă la:
    a) momentul deschiderii succesiunii;
    b) categoriile de persoane cu vocaţie succesorală;
    c) condiţiile legale privind calitatea succesorală pasivă;
    d) exercitarea dreptului de posesiune asupra averii rămase de la defunct;
    e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale;
    f) întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul;



    g) drepturile statului asupra succesiunii vacante.
Articolul 1622. Legea aplicabilă bunurilor succesorale

    (1) Raporturile de succesiune cu privire la bunurile mobile sînt guvernate de legea naţională în 
vigoare la momentul decesului persoanei care a lăsat moştenirea.
    (2) Raporturile de succesiune cu privire la bunurile imobile sînt guvernate de legea statului pe 
al cărui teritoriu se află aceste bunuri.

Articolul 1623. Legea aplicabilă succesiunii testamentare
    (1) Testatorul poate supune transmiterea prin succesiune a averii sale unei alte legi decît cea 
prevăzută la art.1622, cu condiţia să nu înlăture dispoziţiile imperative. Legea aleasă se aplică 
situaţiilor prevăzute la art.1621.
    (2) Întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sînt considerate valabile dacă actul 
respectă condiţiile de formă aplicabile la data cînd a fost întocmit, modificat sau revocat, ori la 
data decesului testatorului, conform oricărei din următoarele legi:
    a) legea naţională a testatorului;
    b) legea domiciliului acestuia;
    c) legea locului unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat;
    d) legea locului unde se află imobilul ce constituie obiectul succesiunii testamentare;
    e) legea instanţei de judecată sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a 
averii succesorale.

Capitolul VII 
TERMENUL DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ

Articolul 1624. Legea aplicabilă termenului de prescripţie 
                             extinctivă
    Prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune este guvernată de legea aplicabilă dreptului 
subiectiv.

 PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI                                  Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 iunie 2002.
    Nr. 1107-XV.
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L 327/1 JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE

DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 23 octombrie 2000

de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4), având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 
18 iulie 2000,

întrucât:

(1) Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat și tratat ca atare.

(2) Concluziile seminarului ministerial privind politica comunitară a apei, desfășurat la Frankfurt, în 1988, au subliniat necesitatea unei 
legislații comunitare privind calitatea ecologică. În Rezoluția sa din 28 iunie 1988 (5), Consiliul a solicitat Comisiei să înainteze propuneri 
pentru îmbunătățirea calității ecologice a apelor de suprafață în cadrul Comunității.



(3) Declarația publicată la încheierea seminarului ministerial privind apele subterane, desfășurat la Haga, în 1991, a subliniat necesitatea unei 
acțiuni pentru a evita deteriorarea pe termen lung a calității și cantității de apă dulce și solicita lansarea unui program de acțiune care să fie 
realizat până în anul 2000 și care să urmărească gestionarea viabilă din punct de vedere ecologic și protecția resurselor de apă dulce. În 
rezoluțiile sale din 25 februarie 1992 (6) și din 20 februarie 1995 (7), Consiliul a cerut un program de acțiune privind apele subterane și o 
revizuire a Directivei 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de 
anumite substanțe periculoase (8), în cadrul unei politici globale de protecție a apelor dulci.

(4) Apele în cadrul Comunității se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în 
cantități suficiente pentru toate tipurile de utilizări. La 10 noiembrie 1995, în „Raportul său privind mediul în Uniunea Europeană - 1995”, 
Agenția Europeană de Mediu a prezentat un nou raport cu privire la starea mediului, confirmând necesitatea unei acțiuni pentru protecția 
apelor Comunității atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ.

(5) La 18 decembrie 1995, Consiliul adoptă concluzii care cereau, între altele, elaborarea unei noi directive-cadru de stabilire a principiilor de 
bază ale unei politici durabile a apei în Uniunea Europeană și care să invite Comisia să prezinte o propunere.

(6) La 21 februarie 1996, Comisia adoptă o comunicare destinată Parlamentului European și Consiliului, cu privire la „politica comunitară în 
domeniul apei”, care stabilește principiile unei politici comunitare a apei.

(7) La 9 septembrie 1996, Comisia a prezentat o propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un program de 
acțiune pentru protecția și gestionarea integrată a apelor subterane (9). În acea propunere, Comisia a subliniat necesitatea de a stabili 
proceduri de control al captărilor de apă dulce și de supraveghere a calității și cantității de apă dulce.

(8) La 29 mai 1995, Comisia adoptă o comunicare destinată Parlamentului European și Consiliului cu privire la utilizarea rațională și 
conservarea zonelor umede, recunoscând funcțiile importante pe care acestea le exercită în protecția resurselor de apă.

(9) Este necesar să se elaboreze o politică comunitară integrată în domeniul apei.

(10) Comisia a fost invitată de către Consiliu la 25 iunie 1996, de către Comitetul Regiunilor la 19 septembrie 1996, de către Comitetul 
Economic și Social la 26 septembrie 1996 și de către Parlamentul European la 23 octombrie 1996 să prezinte o propunere de Directivă a 
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru politica europeană în domeniul apei.

(11) În conformitate cu articolul 174 din tratat, politica comunitară referitoare la mediu trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de 
conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, precum și de utilizare prudentă și rațională a resurselor naturale și trebuie să fie 
bazată pe principiile precauției și prevenirii și pe principiul corectării, cu prioritate la sursă, a daunelor aduse mediului, precum și pe baza 
principiului „poluatorul plătește”.

(12) În conformitate cu articolul 174 din tratat, la elaborarea politicii de mediu, Comunitatea trebuie să aibă în vedere datele științifice și 
tehnice disponibile, condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Comunității, dezvoltarea economică și socială a Comunității în ansamblu 
și dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale, precum și avantajele și costurile care pot rezulta de pe urma acțiunii sau a lipsei de acțiune.

(13) Condițiile și nevoile diverse existente în cadrul Comunității necesită soluții specifice. La planificarea și punerea în aplicare a măsurilor 
care asigură protecția și utilizarea viabilă din punct de vedere ecologic a apelor în cadrul bazinului hidrografic, trebuie să se țină seama și 
de această diversitate. Deciziile trebuie luate cât mai aproape posibil de locul în care apa este utilizată sau deteriorată. Prin elaborarea de 
programe de acțiune adaptate condițiilor locale și regionale, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care țin de responsabilitatea statelor 
membre.

(14) Succesul prezentei directive se bazează pe o cooperare strânsă și pe acțiuni coerente la nivelul Comunității, al statelor membre și al 
autorităților locale, precum și pe informarea, consultarea și participarea publicului, inclusiv a utilizatorilor.

(15) Aprovizionarea cu apă constituie un serviciu de interes general, în conformitate cu definiția din Comunicarea Comisiei privind serviciile 
de interes general din Europa (10).

(16) Este necesară o continuare a integrării protecției și gestionării viabile din punct de vedere ecologic a apei în celelalte politici comunitare, 
cum ar fi cele în domeniile energiei, transportului, agriculturii, pescuitului, politicii regionale și turismului. Prezenta directivă trebuie să 
asigure baza unui dialog permanent și să permită elaborarea de strategii vizând acest obiectiv de integrare. Prezenta directivă poate aduce, 
de asemenea, o contribuție importantă și în alte domenii de cooperare între statele membre, cum ar fi, între altele, Perspectiva dezvoltării 
spațiului european.

(17) O politică a apei eficientă și coerentă trebuie să aibă în vedere vulnerabilitatea ecosistemelor acvatice situate în apropierea coastei și a 
estuarelor sau în golfuri sau mări parțial închise, echilibrul acestora fiind puternic influențat de calitatea apelor interioare care se varsă în 
ele. Protecția stării apei în interiorul bazinelor hidrografice va aduce beneficii economice, contribuind la protecția populațiilor piscicole 
din apele respective, inclusiv a celor din apele de coastă.

(18) Politica comunitară a apei necesită un cadru legislativ transparent, eficient și coerent. Comunitatea trebuie să definească principii comune 
și un cadru global de acțiune. Prezenta directivă trebuie să stabilească acest cadru și să asigure coordonarea, integrarea și, pe termen lung, 
dezvoltarea principiilor generale și a structurilor care să permită protecția și utilizarea viabilă din punct de vedere ecologic a apei în 
Comunitate, cu respectarea principiului subsidiarității.

(19) Prezenta directivă urmărește să asigure menținerea și îmbunătățirea mediului acvatic al Comunității. Acest obiectiv este în principal legat 
de calitatea apelor respective. Controlul cantității este un alt element suplimentar pentru asigurarea unei bune calități a apei, fiind în 
consecință necesară stabilirea de măsuri referitoare la cantitate care să servească și obiectivului asigurării unei bune calități.

(20) Starea cantitativă a unui corp de apă subterană poate avea impact asupra calității ecologice a apelor de suprafață și a ecosistemelor terestre 
asociate cu respectivul corp de apă subterană.



(21) Comunitatea și statele membre sunt părți la diferite acorduri internaționale care conțin obligații importante referitoare la protecția apelor 
marine împotriva poluării, în special la Convenția privind protecția mediului marin din regiunea Mării Baltice, semnată la Helsinki, la 
9 aprilie 1992 și aprobată prin Decizia 94/157/CE a Consiliului (11), Convenția privind protecția mediului marin din regiunea de nord-est a 
Oceanului Atlantic, semnată la Paris, la 22 septembrie 1992 și aprobată prin Decizia 98/249/CE a Consiliului (12) și Convenția privind 
protecția Mării Mediterane împotriva poluării, semnată la Barcelona, la 16 februarie 1976 și aprobată prin Decizia 77/585/CEE a 
Consiliului (13) și Protocolul acesteia privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării din surse terestre, semnat la Atena, la 17 mai 
1980 și aprobat prin Decizia 83/101/CEE a Consiliului (14). Prezenta directivă urmărește să sprijine Comunitatea și statele membre în 
îndeplinirea acestor obligații.

(22) Prezenta directivă urmărește să contribuie la reducerea progresivă a evacuărilor de substanțe periculoase în apă.

(23) Este necesară definirea unor principii comune pentru a coordona eforturile făcute de statele membre pentru îmbunătățirea protecției apelor 
Comunității din punct de vedere calitativ și cantitativ, pentru a promova o utilizare viabilă din punct de vedere ecologic a apei, pentru a 
contribui la controlul problemelor transfrontaliere privind apa, pentru a proteja ecosistemele acvatice și cele terestre, precum și zonele 
umede care depind direct de acestea și pentru a proteja și dezvolta utilizările potențiale ale apelor Comunității.

(24) O bună calitate a apei va garanta aprovizionarea populației cu apă potabilă.

(25) Se impune elaborarea de definiții comune pentru starea apei din punct de vedere al calității și, dacă este relevant pentru protecția mediului, 
din punct de vedere al cantității. Obiectivele ecologice trebuie stabilite astfel încât să se asigure obținerea unei stări bune a apelor de 
suprafață și a apelor subterane în întreaga Comunitate și să se evite deteriorarea stării apelor la nivel comunitar.

(26) Statele membre trebuie să urmărească atingerea cel puțin a obiectivului referitor la o stare bună a apelor, prin definirea și punerea în 
aplicare a măsurilor necesare în cadrul programelor de măsuri integrate, luând în considerare cerințele comunitare existente. Dacă există 
deja o stare bună a apelor, aceasta trebuie menținută. În cazul apelor subterane, pe lângă cerințele referitoare la o stare bună, trebuie 
identificată și inversată orice tendință de creștere semnificativă și durabilă a concentrației oricărui poluant.

(27) Obiectivul ultim al prezentei directive este de a asigura eliminarea substanțelor periculoase prioritare și de a contribui la obținerea, în 
mediul marin, de concentrații apropiate de valorile de bază pentru substanțele de origine naturală.

(28) Apele de suprafață și apele subterane sunt, în general, surse care se reînnoiesc permanent și garantarea unei stări bune a apelor subterane 
presupune, în special, acțiuni rapide și o planificare stabilă, pe termen lung, a măsurilor de protecție, dat fiind intervalul natural necesar 
pentru formarea și reînnoirea acestor ape. Acest interval trebuie luat în considerare la stabilirea calendarelor pentru măsurile de realizare a 
unei îmbunătățiri a stării apelor, precum și la inversarea oricărei tendințe de creștere semnificativă și durabilă a concentrației conținutului 
oricărui poluant în apele subterane.

(29) Pentru atingerea obiectivelor stabilite de prezenta directivă și pentru elaborarea unui program de măsuri în acest scop, statele membre pot 
structura pe etape punerea în aplicare a programului de măsuri, pentru a putea defalca costurile aferente.

(30) Pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei directive în mod complet și coerent, orice extindere a termenelor aferente trebuie efectuată 
pe baza unor criterii adecvate, evidente și transparente și trebuie justificată de statele membre în planurile de gestionare a bazinelor 
hidrografice.

(31) În cazul în care un corp de apă este atât de afectat de activitățile umane sau condițiile sale naturale sunt de așa natură încât obținerea unei 
stări bune ar fi imposibil de realizat sau exagerat de costisitoare, se poate dovedi necesară stabilirea unor obiective ecologice mai puțin 
stricte pe baza unor criterii adecvate, evidente și transparente și trebuie adoptate toate măsurile posibile pentru a preveni continuarea 
deteriorării stării apelor respective.

(32) Pot exista motive pentru exceptarea de la cerința de a preveni continuarea deteriorării sau de a obține o stare bună în condiții specifice, 
dacă nerespectarea acestei cerințe este rezultatul unor împrejurări neprevăzute sau excepționale, în special inundații sau perioade de secetă 
sau, din motive de interes public superior, al unor noi modificări în ceea ce privește caracteristicile fizice ale unui corp de apă de suprafață 
sau al unor modificări ale nivelurilor acviferelor subterane, cu condiția adoptării tuturor măsurilor realizabile necesare atenuării impactului 
negativ asupra stării acviferului respectiv.

(33) Trebuie urmărit obiectivul realizării unei stări bune a apelor pentru fiecare bazin hidrografic, astfel încât măsurile luate cu privire la apele 
de suprafață și la apele subterane care aparțin aceluiași sistem ecologic, hidrologic și hidrogeologic să fie coordonate.

(34) În scopul protecției mediului, este necesară o mai mare integrare a aspectelor calitative și cantitative atât în ceea ce privește apele de 
suprafață, cât și în ceea ce privește apele subterane, luând în considerare condițiile naturale de debit în ciclul hidrologic.

(35) Într-un bazin hidrografic în cazul căruia utilizarea apei poate avea efecte transfrontaliere, cerințele pentru realizarea obiectivelor ecologice 
stabilite în temeiul prezentei directive, în special toate programele de măsuri, trebuie coordonate pentru întregul district hidrografic. 
Pentru bazinele hidrografice care se întind dincolo de granițele Comunității, statele membre trebuie să facă eforturi pentru a asigura o 
coordonare adecvată cu statele terțe în cauză. Este important ca prezenta directivă să contribuie la respectarea obligațiilor care revin 
Comunității în temeiul convențiilor internaționale referitoare la protecția și gestionarea apelor, în special în temeiul Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, aprobată prin 
Decizia 95/308/CE a Consiliului (15), precum și în temeiul acordurilor ulterioare cu privire la punerea sa în aplicare.

(36) Este necesar să se efectueze o analiză a caracteristicilor unui bazin hidrografic și a impactului activității umane, precum și o analiză 
economică a utilizării apei. Evoluția stării apelor trebuie monitorizată de statele membre în mod sistematic și comparabil în ansamblul 
Comunității. Aceste informații sunt necesare pentru a oferi statelor membre o bază solidă pentru elaborarea unor programe de măsuri în 
vederea realizării obiectivelor stabilite de prezenta directivă.

(37)



Statele membre trebuie să identifice apele utilizate pentru captarea apei potabile și să asigure respectarea dispozițiilor Directivei 
80/778/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman (16).

(38) Utilizarea de instrumente economice de către statele membre se poate dovedi adecvată în cadrul unui program de măsuri. Este necesar ca 
principiul recuperării costurilor serviciilor de utilizarea apei, inclusiv costurile de mediu și cele legate de resurse asociate deteriorării sau 
impactului negativ asupra mediului acvatic, trebuie luat în considerare, în special în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. În 
acest scop, este necesară o analiză economică a serviciilor de gestionare a apelor, pe baza previziunilor pe termen lung cu privire la 
cererea și oferta de apă din districtul hidrografic.

(39) Este necesar să se prevină sau să se reducă consecințele poluărilor accidentale. În programul de măsuri trebuie incluse măsuri care să 
urmărească acest lucru.

(40) În ceea ce privește prevenirea și controlul poluării, politica comunitară în domeniul apei trebuie să se bazeze pe o abordare combinată 
vizând reducerea poluării la sursă prin stabilirea unor valori limită de emisie și a unor standarde de calitate a mediului.

(41) În ceea ce privește cantitățile de apă disponibile, se impune stabilirea unor principii generale de control al captărilor și al îndiguirii, pentru 
a asigura viabilitatea ecologică a sistemelor hidrologice în cauză.

(42) Se impune stabilirea, ca cerințe minime în legislația comunitară, a unor standarde de calitate a mediului și a unor valori limită de emisie 
comune în cazul anumitor grupe sau familii de poluanți. Se impune prevederea unor dispoziții cu privire la adoptarea acestor standarde la 
nivel comunitar.

(43) Se impune stoparea sau eliminarea treptată a poluării rezultate din evacuări, emisii sau pierderi de substanțe periculoase prioritare. La 
propunerea Comisiei, Parlamentul European și Consiliul trebuie să convină asupra substanțelor avute în vedere pentru o acțiune prioritară 
și asupra măsurilor speciale care urmează a fi luate împotriva poluării apelor cu respectivele substanțe, luând în considerare toate sursele 
de poluare importante și identificând nivelurile și combinațiile rentabile și proporționate ale controalelor.

(44) La identificarea substanțelor periculoase prioritare, trebuie avut în vedere principiul precauției, în special pe baza identificării efectelor 
potențial negative ale produsului și pe o evaluare științifică a gradului de risc.

(45) Statele membre ar trebui să adopte măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafață cu substanțele prioritare și pentru eliminarea 
treptată a poluării cu alte substanțe; în absența acestor măsuri, statele membre nu pot atinge obiectivele stabilite pentru corpurile de apă de 
suprafață.

(46) Pentru a permite participarea publicului în general, în special a utilizatorilor de apă, la întocmirea și actualizarea planurilor de gestionare a 
bazinelor hidrografice, este necesară furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la măsurile preconizate și raportarea cu privire la 
evoluția punerii în aplicare a acestora, astfel încât publicul să poată interveni înainte de adoptarea deciziilor finale referitoare la măsurile 
necesare.

(47) Este necesar ca prezenta directivă să prevadă mecanisme destinate să facă față obstacolelor în calea îmbunătățirii stării apelor, atunci când 
acestea nu țin de domeniul de aplicare a legislației comunitare referitoare la ape, în vederea elaborării de strategii comunitare adecvate 
pentru eliminarea acestora.

(48) Comisia trebuie să prezinte anual un plan actualizat de inițiative pe care intenționează să le propună în domeniul apei.

(49) Trebuie definite specificații tehnice pentru a asigura o abordare coerentă la nivel comunitar în cadrul prezentei directive. Criteriile pentru 
evaluarea stării apelor constituie un pas important. Se impune adaptarea, prin procedură de comitet, a anumitor elemente la progresul 
tehnic, precum și la standardizarea metodelor de monitorizare, prelevare de probe și analiză. Pentru a favoriza o înțelegere profundă și o 
aplicare coerentă a criteriilor stabilite pentru caracterizarea districtelor hidrografice și pentru evaluarea stării apelor, Comisia poate adopta 
orientări cu privire la aplicarea acestor criterii.

(50) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului act se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor privind exercitarea atribuțiilor de punere în aplicare conferite Comisiei (17).

(51) Prin punerea în aplicare a prezentei directive se urmărește obținerea unui nivel de protecție a apelor cel puțin echivalent cu cel asigurat de 
anumite anterioare, care trebuie, prin urmare, abrogate imediat după aplicarea pe deplin a dispozițiilor relevante ale prezentei directive.

(52) Dispozițiile prezentei directive reiau cadrul de combatere a poluării cu substanțe periculoase stabilit în temeiul Directivei 76/464/CEE a 
Consiliului privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (18). Prin urmare, 
respectiva directivă trebuie abrogată în momentul aplicării pe deplin a dispozițiilor relevante ale prezentei directive.

(53) Trebuie asigurată aplicarea pe deplin și respectarea legislației de mediu existente în domeniul protecției apelor. Este necesar să se asigure 
aplicarea corectă a dispozițiilor de punere în aplicare a prezentei directive, în ansamblul Comunității, prin sancțiuni adecvate prevăzute de 
legislația statelor membre. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

Obiectul prezentei directive este de a stabili un cadru pentru protecția apelor interioare de suprafață, a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a 
apelor subterane, urmărind:

(a) prevenirea deteriorărilor ulterioare, conservarea și îmbunătățirea stării ecosistemelor acvatice și, în ceea ce privește necesitățile de apă ale 
acestora, a ecosistemelor terestre și a zonelor umede care depind în mod direct de ecosistemele acvatice;

(b) promovarea utilizării durabile a apei pe baza unei protecții pe termen lung a resurselor de apă disponibile;



(c) asigurarea unei protecții sporite și a îmbunătățirii mediului acvatic, în special prin măsuri speciale de reducere progresivă a evacuărilor, 
emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare și prin stoparea sau eliminarea treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe 
periculoase prioritare;

(d) asigurarea reducerii treptate a poluării apelor subterane și prevenirea poluării ulterioare a acesteia și

(e) contribuția la atenuarea efectelor inundațiilor și ale perioadelor de secetă

și contribuind la:

— asigurarea unei aprovizionări suficiente cu apă de suprafață și subterană de bună calitate, aceasta fiind necesară pentru o utilizare durabilă, 
echilibrată și echitabilă a apei;

— o reducere semnificativă a poluării apelor subterane;

— protecția apelor marine și teritoriale și

— realizarea obiectivelor stabilite în acorduri internaționale corespunzătoare, inclusiv în acordurile care urmăresc prevenirea și eliminarea 
poluării mediului marin, printr-o acțiune comunitară în temeiul articolului 16 alineatul (3), stoparea sau eliminarea treptată a evacuărilor, 
emisiilor și pierderilor de substanțe periculoase prioritare prezentând un risc inacceptabil pentru sau prin intermediul mediului acvatic, cu 
scopul ultim de a obține, în mediul marin, concentrații apropiate de nivelurile de bază pentru substanțele de origine naturală și a unor 
concentrații apropiate de zero pentru substanțele sintetice artificiale.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.
   „ape de suprafață” înseamnă apele interioare, cu excepția apelor subterane; apele de tranziție și apele de coastă și, în ceea ce privește starea 
chimică, apele teritoriale;
2.
   „ape subterane” înseamnă toate apele care se găsesc sub suprafața solului în zona de saturație și în contact direct cu solul sau cu subsolul;
3.
   „ape interioare” înseamnă toate apele stătătoare sau curgătoare de pe suprafața solului și toate apele subterane situate în amonte față de linia de 
bază care servește la măsurarea întinderii apelor teritoriale;
4.
   „râu” înseamnă un corp de apă interioară care curge în mare parte pe suprafața solului, dar care poate curge și în subsol pe o parte a cursului 
său;
5.
   „lac” înseamnă un corp de apă interioară de suprafață stătătoare;
6.
   „ape de tranziție” înseamnă corpurile de apă de suprafață aflate în vecinătatea gurilor de râu care au un caracter parțial salin ca urmare a 
învecinării cu apele de coastă, dar care sunt puternic influențate de fluxurile de apă dulce;
7.
   „ape de coastă” înseamnă apele de suprafață situate în partea interioară a unei linii care are fiecare punct situat la o distanță de o milă marină 
față de punctul cel mai apropiat de linia de bază de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale și care, acolo unde este cazul, se extinde până 
la limita exterioară a unei ape de tranziție;
8.
   „corp de apă artificial” înseamnă un corp de apă de suprafață creat de o activitate umană;
9.
   „corp de apă puternic modificat” înseamnă un corp de apă de suprafață al cărui caracter, ca urmare a modificărilor fizice cauzate de activitatea 
umană, este fundamental modificat, după cum a fost stabilit de statele membre în conformitate cu dispozițiile din anexa II;
10.
   „corp de apă de suprafață” înseamnă o parte distinctă și semnificativă a unei ape de suprafață, cum ar fi un lac, un rezervor, un curent de apă, 
un râu sau un canal, o parte a unui curent de apă, râu sau canal, o apă de tranziție sau un segment din apele de coastă;
11.
   „acvifer” înseamnă unul sau mai multe straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi geologice cu o porozitate și o permeabilitate 
suficiente pentru a permite fie trecerea unui curent semnificativ de apă subterană, fie captarea de cantități importante de apă subterană;
12.
   „corp de apă subterană” înseamnă un volum distinct de apă subterană din interiorul unuia sau mai multor acvifere;
13.
   „bazin hidrografic” înseamnă orice zonă în care toate scurgerile de apă converg, printr-o rețea de râuri, fluvii și, eventual, lacuri, către mare, în 
care se varsă printr-o singură gură de vărsare, un singur estuar sau o singură deltă;
14.
   „sub-bazin” înseamnă orice zonă în care toate scurgerile de apă converg, printr-o rețea de râuri, fluvii și, eventual, lacuri, către un anumit punct 
al unui curs de apă (în mod normal, un lac sau o confluență de râuri);
15.
   „district hidrografic” înseamnă zona terestră și marină constituită din unul sau mai multe bazine hidrografice, precum și din apele subterane și 
apele de coastă asociate, identificată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) ca fiind principala unitate pentru gestionarea bazinelor 
hidrografice;
16.
   „autoritate competentă” înseamnă autoritatea sau autoritățile desemnate în aplicarea articolului 3 alineatul (2) sau (3);



17.
   „starea unei ape de suprafață” este expresia generală a stării unui corp de apă de suprafață, determinată pe baza cele mai nefavorabile valori a 
stării sale ecologice și chimice;
18.
   „starea bună a unei ape de suprafață” înseamnă starea unui corp de apă de suprafață, atunci când atât starea sa ecologică, cât și cea chimică sunt 
cel puțin „bune”;
(19.
   „starea unei ape subterane” este expresia generală a stării unui corp de apă subterană, determinată pe baza celei mai nefavorabile valori a stării 
sale cantitative și chimice;
20.
   „starea bună a unei ape subterane” înseamnă starea unui corp de apă subterană, atunci când atât starea sa cantitativă, cât și cea chimică sunt cel 
puțin „bune”;
21.
   „stare ecologică” este expresia calității structurii și a funcționării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafață, clasificată în conformitate 
cu anexa V;
22.
   „stare ecologică bună” este starea unui corp de apă de suprafață, clasificată astfel în conformitate cu anexa V;
23.
   „potențial ecologic bun” este starea unui corp de apă puternic modificat sau a unui corp de apă artificial, clasificate astfel în conformitate cu 
dispozițiile aplicabile din anexa V;
24.
   „stare chimică bună a unei ape de suprafață” înseamnă starea chimică necesară pentru a atinge obiectivele de mediu stabilite în articolul 4 
alineatul (1) litera (a) pentru apele de suprafață, și anume starea chimică a unui corp de apă de suprafață în cazul căreia valorile concentrațiilor de 
poluanți nu depășesc standardele de calitate a mediului stabilite în anexa IX și în aplicarea articolului 16 alineatul (7), precum și în cadrul altor 
texte legislative comunitare aplicabile care stabilesc standarde de calitate a mediului la nivel comunitar;
25.
   „stare chimică bună a unei ape subterane” este starea chimică a unui corp de apă subterană care îndeplinește toate condițiile prevăzute în tabelul 
2.3.2 din anexa V;
26.
   „stare cantitativă” reprezintă gradul în care un corp de apă subterană este afectat de captările directe și indirecte;
27.
   „resursă disponibilă de apă subterană” înseamnă rata medie anuală pe termen lung de realimentare a corpului de apă subterană minus rata 
anuală pe termen lung a debitului necesară pentru a atinge obiectivele de calitate ecologică a apelor de suprafață asociate stabilite în articolul 4 
pentru a evita orice diminuare semnificativă a stării ecologice a acestor ape și pentru a evita orice deteriorare adusă ecosistemelor terestre 
asociate;
28.
   „stare cantitativă bună” este starea definită în tabelul 2.1.2 din anexa V;
29.
   „substanțe periculoase” înseamnă substanțele sau grupele de substanțe care sunt toxice, persistente și bioacumulabile, precum și alte substanțe 
sau grupe de substanțe care dau naștere unui nivel similar de îngrijorare;
30.
   „substanțe prioritare” înseamnă substanțele definite în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) și menționate în anexa X. Printre aceste 
substanțe, există „substanțe periculoase prioritare”, prin care se înțelege substanțele definite în conformitate cu articolul 16 alineatele (3) și (6), 
pentru care se impune luarea de măsuri în conformitate cu articolul 16 alineatele (1) și (8);
31.
   „poluant” înseamnă orice substanță care ar putea constitui factor de poluare, în special cele care figurează pe lista din anexa VIII;
32.
   „evacuare directă în apele subterane” înseamnă evacuarea poluanților în apele subterane, fără ca aceștia să mai treacă prin sol sau subsol;
33.
   „poluare” înseamnă introducerea directă sau indirectă de substanțe sau căldură în aer, apă sau sol ca rezultat al activității umane și care poate 
prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice sau a ecosistemelor terestre care depind în mod direct de 
ecosistemele acvatice, aceasta ducând la deteriorarea bunurilor materiale sau deteriorând sau afectând negativ domeniul agrementului sau alte 
utilizări legitime ale mediului;
34.
   „obiective de mediu” înseamnă obiectivele prevăzute la articolul 4;
35.
   „standard de calitate a mediului” înseamnă concentrația unui poluant sau a unui grup de poluanți în apă, sedimente sau biota, care nu trebuie 
depășită pentru a asigura protecția sănătății umane și a mediului;
36.
   „abordare combinată” înseamnă controlul evacuărilor și al emisiilor în apele de suprafață în conformitate cu abordarea prezentată în articolul 
10;
37.
   „apă destinată consumului uman” are același înțeles ca și în cazul Directivei 80/778/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/83/CE;
38.
   „servicii legate de utilizarea apei” înseamnă totalitatea serviciilor care acoperă, în cazul gospodăriilor individuale, al instituțiilor publice sau al 
oricărei activități economice:
39.
   „utilizarea apei” înseamnă serviciile legate de utilizarea apei și orice alte activități identificate în temeiul articolului 5 și al anexei II, care pot 
avea un impact semnificativ asupra stării apelor.
Acest concept se aplică în sensul articolului 1 și în vederea analizei economice efectuate în conformitate cu articolul 5 și cu anexa III litera (b).

40.



   „valori limită de emisie” înseamnă masa, exprimată în funcție de anumiți parametri specifici, concentrația și/sau nivelul unei emisii care nu pot 
fi depășite pe durata uneia sau mai multor perioade date. Valorile limită de emisie pot fi stabilite și pentru anumite grupe, familii sau categorii de 
substanțe, în special pentru cele determinate în aplicarea articolului 16.
Valorile limită de emisie pentru substanțe se aplică, în mod normal, în punctul în care emisiile părăsesc instalația, fără a se lua în calcul gradul de 
diluare. În cazul evacuărilor indirecte în apă, efectul unei stații de epurare poate fi luat în considerare la determinarea valorilor limită de emisie 
ale instalației, cu condiția garantării unui nivel echivalent de protecție a mediului în ansamblu și cu condiția ca aceasta să nu ducă la creșterea 
nivelului de poluare a mediului.

41.
   „controlul emisiilor” înseamnă controalele care necesită o limitare specifică a emisiilor, de exemplu o valoare limită de emisie sau orice 
impunere de limite sau de condiții pentru efectele, natura sau alte caracteristici ale unei emisii sau pentru condițiile de funcționare care afectează 
emisiile. Utilizarea expresiei de „control al emisiilor” în cadrul prezentei directive cu referire la dispozițiile oricărei alte directive nu poate fi în 
nici un caz considerată ca o reinterpretare a respectivelor dispoziții.

Articolul 3

Coordonarea măsurilor administrative în cadrul districtelor hidrografice

(1)   Statele membre identifică bazinele hidrografice care se află pe teritoriul lor național și, în sensul prezentei directive, le alocă unor districte 
hidrografice. Dacă este necesar, bazinele hidrografice mici pot fi combinate cu bazine hidrografice mai mari sau pot fi grupate cu alte bazine 
hidrografice mici învecinate pentru a forma un district hidrografic. Dacă apele subterane nu se încadrează în totalitate într-un anumit bazin 
hidrografic, acestea sunt identificate și alocate celui mai apropiat sau celui mai adecvat district hidrografic. Apele de coastă sunt identificate și 
alocate celui sau celor mai apropiate sau celui mai adecvat district hidrografic.

(2)   Statele membre adoptă măsurile administrative adecvate, inclusiv desemnarea autorității competente corespunzătoare, în aplicarea normelor 
prezentei directive în cadrul fiecărui district hidrografic situat pe teritoriul lor.

(3)   Statele membre se asigură de faptul că un bazin hidrografic care se află pe teritoriul mai multor state membre este alocat unui district 
hidrografic internațional. La cererea statelor membre respective, Comisia adoptă măsurile necesare pentru a facilita operațiunea de creare a unui 
district hidrografic internațional.

Statele membre adoptă măsurile administrative adecvate, inclusiv desemnarea autorității competente corespunzătoare, în aplicarea normelor 
prezentei directive în cadrul acelei porțiuni din districtul hidrografic internațional care se află pe teritoriul său.

(4)   Statele membre asigură coordonarea cerințelor prezentei directive care urmăresc realizarea obiectivelor de mediu stabilite în temeiul 
articolului 4, în special a tuturor programelor de măsuri, pentru întregul district hidrografic. În cazul districtelor hidrografice internaționale, 
statele membre respective asigură împreună coordonarea și pot utiliza în acest scop structurile existente care derivă din acordurile internaționale. 
La cererea statelor membre respective, Comisia intervine pentru a facilita întocmirea programelor de măsuri.

(5)   În cazul în care un district hidrografic se extinde în afara teritoriului Comunității, statul membru sau statele membre respective trebuie să 
facă eforturile necesare pentru a stabili o coordonare adecvată împreună cu țările terțe în cauză cu scopul de a realiza obiectivele prezentei 
directive în întregul district hidrografic. Statele membre garantează aplicarea normelor prezentei directive pe teritoriul lor.

(6)   În sensul prezentei directive, statele membre pot desemna un organism național sau internațional ca autoritate competentă.

(7)   Statele membre desemnează autoritatea competentă până la data menționată la articolul 24.

(8)   Statele membre prezintă Comisiei o listă cu autoritățile competente naționale și cu autoritățile competente ale tuturor organismelor 
internaționale la care participă, în termen de cel mult șase luni de la data menționată la articolul 24. Pentru fiecare autoritate competentă se 
furnizează informațiile indicate în anexa I.

(9)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare a datelor furnizate în aplicarea alineatului (8) în termen de cel mult trei 
luni de la data la care a fost pusă în aplicare modificarea respectivă.

Articolul 4

Obiective de mediu

(1)   La punerea în aplicare a programelor de măsuri prevăzute în planul de gestionare a districtului hidrografic:

(a) în ceea ce privește apele de suprafață 

(i) statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă de suprafață, sub 
rezerva aplicării alineatelor (6) și (7) și fără a aduce atingere alineatului (8);

(ii) statele membre protejează, îmbunătățesc și refac toate corpurile de apă de suprafață, sub rezerva aplicării punctul (iii) în ceea ce 
privește corpurile de apă artificiale și corpurile de apă puternic modificate cu scopul de a obține o stare bună a apelor de suprafață 
în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa V, 
sub rezerva aplicării prelungirilor determinate în conformitate cu alineatul (4) și a aplicării alineatelor (5), (6) și (7), fără a aduce 
atingere alineatului (8);

(iii) statele membre protejează și îmbunătățesc toate corpurile de apă artificiale și corpurile de apă puternic modificate cu scopul de a 
obține un potențial ecologic bun și o stare chimică bună pentru apele de suprafață în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa V, sub rezerva aplicării prelungirilor determinate în 
conformitate cu alineatul (4) și a aplicării alineatelor (5), (6) și (7), fără a aduce atingere alineatului (8);

(iv) statele membre pun în aplicare măsurile necesare în temeiul articolului 16 alineatul (1) și alineatul (8) cu scopul de a reduce treptat 
poluarea cu substanțe prioritare și de a stopa sau elimina treptat emisiile, evacuările și pierderile de substanțe periculoase prioritare,

fără a aduce atingere acordurilor internaționale corespunzătoare menționate la articolul 1 pentru părțile în cauză;

(b) în ceea ce privește apele subterane 



(i) statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a preveni sau a limita evacuarea poluanților în apele subterane și pentru a 
preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă subterană, sub rezerva aplicării alineatelor (6) și (7), fără a aduce atingere 
alineatului (8) și sub rezerva aplicării articolului 11 alineatul (3) litera (j);

(ii) statele membre protejează, îmbunătățesc și refac toate corpurile de apă subterană, asigură un echilibru între captările și 
realimentarea pânzei freatice cu scopul de a obține o stare bună a apelor subterane, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în 
anexa V, în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, sub rezerva aplicării prelungirilor 
determinate în conformitate cu alineatul (4) și a aplicării alineatelor (5), (6) și (7), fără a aduce atingere alineatului (8) și sub 
rezerva aplicării articolului 11 alineatul (3) litera (j);

(iii) statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a inversa orice tendință de creștere, semnificativă și durabilă, a nivelului 
concentrației oricărui poluant ca urmare a impactului activităților umane, pentru a reduce în mod treptat poluarea apelor subterane;

Măsurile necesare pentru a obține o inversare a acestei tendințe sunt puse în aplicare în conformitate cu alineatele (2), (4) și (5) din 
articolul 17, având în vedere standardele aplicabile prevăzute de legislația comunitară aplicabilă, sub rezerva aplicării alineatelor 
(6) și (7), fără a aduce atingere alineatului (8);

(c) în ceea ce privește zonele protejate 

Statele membre asigură respectarea tuturor standardelor și obiectivelor în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare în legislația comunitară pe baza căreia a fost stabilită 
fiecare zonă protejată.

(2)   În cazul în care pentru un anumit corp de apă sunt valabile mai multe obiective prevăzute la alineatul (1), se aplică obiectivul cel mai strict.

(3)   Statele membre pot desemna un corp de apă de suprafață ca fiind artificial sau puternic modificat, dacă:

(a) modificarea caracteristicilor hidromorfologice ale corpului de apă respectiv, necesare pentru a obține o stare ecologică bună ar avea un 
impact negativ semnificativ asupra:

(i) mediului în general;

(ii) navigației, inclusiv asupra instalațiilor portuare sau asupra activităților de recreere;

(iii) activităților pentru care este necesară stocarea apei, cum ar fi alimentarea cu apă potabilă, generarea de curent electric sau irigațiile;

(iv) reglării nivelului apelor, protecției împotriva inundațiilor și drenării solurilor;

(v) altor activități de dezvoltare umană durabilă la fel de importante;

(b) din motive care țin de fezabilitatea tehnică sau de costuri disproporționate, obiectivele benefice urmărite de caracteristicile artificiale sau 
modificate ale corpului de apă nu pot fi atinse în mod rezonabil prin alte mijloace care să constituie o opțiune mult mai bună din punct de 
vedere ecologic.

Alegerea făcută și motivele care au stat la baza ei trebuie menționate în mod specific în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice 
solicitate în temeiul articolului 13 și revizuite la fiecare șase ani.

(4)   Termenele limită stabilite în temeiul alineatului (1) pot fi prelungite în scopul realizării treptate a obiectivelor pentru corpurile de apă, cu 
condiția ca starea corpului de apă afectat să nu fie înrăutățită și sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) Statele membre constată faptul că îmbunătățirile care trebuie aduse corpului de apă nu pot fi realizate în intervalul de timp prevăzut de 
alineatul respectiv din cel puțin unul dintre următoarele motive:

(i) gama îmbunătățirilor necesare poate fi realizată numai în mod treptat, într-un interval care depășește programul stabilit, din motive 
de fezabilitate tehnică;

(ii) realizarea îmbunătățirilor necesare în termenele indicate ar determina costuri disproporționate;

(iii) condițiile naturale nu permit îmbunătățirea la timp a stării corpului de apă.

(b) Prelungirea termenului limită și motivele care stau la baza acestei prelungiri sunt expuse în mod expres și explicate în planul de gestionare 
a districtului hidrografic, solicitat în temeiul articolului 13.

(c) Prelungirile sunt limitate la cel mult două actualizări ale planului de gestionare a districtului hidrografic, cu excepția cazului în care 
condițiile naturale împiedică realizarea la timp a obiectivelor stabilite.

(d) În planul de gestionare a districtului hidrografic trebuie incluse: un rezumat al măsurilor solicitate în temeiul articolului 11, care sunt 
considerate necesare pentru a aduce în mod treptat corpurile de apă la starea dorită până la termenul limită prelungit, motivele pentru orice 
întârziere importantă în aplicarea acestor măsuri și calendarul prevăzut pentru punerea lor în aplicare. În planul actualizat de gestionare a 
districtului hidrografic se include o revizuire a modului de punere în aplicare a acestor măsuri și un rezumat al tuturor măsurilor 
suplimentare.

(5)   Statele membre pot urmări realizarea unor obiective de mediu mai puțin stricte decât cele stabilite la alineatul (1) pentru anumite corpuri de 
apă, dacă acestea sunt afectate de activitatea umană, determinată în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), sau dacă starea lor naturală face ca 
realizarea acestor obiective să fie imposibilă sau disproporționată din punctul de vedere al costurilor și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) necesitățile ecologice și socio-economice satisfăcute de activitatea umană nu pot fi realizate prin alte mijloace care să constituie o opțiune 
ecologică mult mai bună, fără a determina costuri disproporționate;

(b) statele membre se asigură că:



— pentru apele de suprafață, se obține cea mai bună stare posibilă din punct de vedere ecologic și chimic, având în vedere impactul 
care nu ar fi putut fi evitat în mod rezonabil, dată fiind natura activităților umane sau a poluării;

— pentru apele subterane, starea bună a apelor subterane se modifică cât mai puțin posibil, având în vedere impactul care nu ar fi 
putut fi evitat în mod rezonabil, dată fiind natura activităților umane sau a poluării;

(c) starea corpurilor de apă afectate nu suferă deteriorări ulterioare;

(d) obiectivele ecologice mai puțin stricte sunt indicate și motivate explicit în planul de gestionare a bazinului hidrografic solicitat în temeiul 
articolului 13, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare șase ani.

(6)   Deteriorarea temporară a stării corpurilor de apă nu încalcă cerințele prezentei directive, dacă acest lucru este rezultatul unor cauze naturale 
sau de forță majoră excepționale sau care nu au putut fi prevăzute, în special inundații majore sau perioade prelungite de secetă sau sunt rezultatul 
unor accidente care nu au putut fi prevăzute, dacă se îndeplinesc toate condițiile de mai jos:

(a) se iau toate măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea în continuare a stării apei și pentru a nu compromite realizarea obiectivelor 
prezentei directive în cazul altor corpuri de apă care nu au fost afectate de aceste împrejurări;

(b) condițiile în care pot fi declarate împrejurările excepționale sau imposibil de prevăzut, inclusiv adoptarea indicatorilor adecvați, sunt 
indicate în planul de gestionare a districtului hidrografic;

(c) măsurile care trebuie luate în aceste împrejurări excepționale sunt incluse în programul de măsuri și nu trebuie să împiedice refacerea 
calității corpului de apă, după dispariția acestor împrejurări;

(d) efectele unor împrejurări excepționale sau imposibil de prevăzut sunt analizate anual și, sub rezerva motivelor enunțate la alineatul (4) 
litera (a), se iau toate măsurile practice cu scopul de a readuce corpul de apă la starea anterioară efectelor acelor împrejurări în cel mai 
scurt timp posibil și

(e) în următoarea versiune revizuită a planului de gestionare a districtului hidrografic se include un rezumat al efectelor împrejurărilor și 
măsurilor luate sau care urmează a fi luate în conformitate cu literele (a) și (d).

(7)   Statele membre nu încalcă dispozițiile prezentei directive în cazul în care:

— nu reușesc să obțină o stare bună a apelor subterane, o stare ecologică bună sau, acolo unde este cazul, un potențial ecologic bun sau nu 
reușesc să prevină deteriorarea stării unui corp de apă de suprafață sau subterană ca urmare unor noi modificări ale caracteristicilor fizice 
ale corpului de apă de suprafață sau a schimbării nivelului corpurilor de apă subterană sau

— nu reușesc să prevină deteriorarea stării unui corp de apă de la foarte bună la bună, ca urmare a desfășurării unor noi activități de 
dezvoltare umană durabilă

și sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) sunt luate toate măsurile practice pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului de apă;

(b) motivele pentru modificările sau schimbările respective sunt indicate și motivate explicit în planul de gestionare a districtului hidrografic, 
solicitat în temeiul articolului 13, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare șase ani;

(c) motivele care stau la baza acestor modificări sau schimbări sunt de interes public major și/sau beneficiile pe care realizarea obiectivelor 
enunțate la alineatul (1) le aduce mediului și societății sunt mai mici decât beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea 
umană, menținerea securității umane sau pentru dezvoltarea durabilă și

(d) din motive de fezabilitate tehnică sau de costuri disproporționate, obiectivele benefice urmărite prin modificările sau schimbările aduse 
corpului de apă nu pot fi realizate prin alte mijloace care să constituie o opțiune mult mai bună din punct de vedere ecologic.

(8)   La aplicarea alineatelor (3), (4), (5), (6) și (7), statele membre se asigură că aplicarea nu împiedică sau nu compromite realizarea obiectivelor 
prezentei directive în cazul altor corpuri de apă din același district hidrografic și este în conformitate cu punerea în aplicare a altor dispoziții 
legale comunitare în materie de mediu.

(9)   Se impune luarea de măsuri pentru ca aplicarea noilor dispoziții, inclusiv aplicarea alineatelor (3), (4), (5), (6) și (7), să garanteze cel puțin 
același nivel de protecție ca și în cazul legislației comunitare în vigoare.

Articolul 5

Caracteristici ale districtelor hidrografice, analiza impactului activităților umane asupra mediului și analiza economică a utilizării apei

(1)   Fiecare stat membru trebuie să se asigure de faptul că pentru fiecare district hidrografic sau pentru porțiunea unui district hidrografic 
internațional care se află pe teritoriul său se efectuează:

— o analiză a caracteristicilor acesteia;

— o analiză a impactului activităților umane asupra stării apelor de suprafață și a apelor subterane și

— o analiză economică a utilizării apei;

în conformitate cu specificațiile tehnice enunțate în anexele II și III și că acestea sunt finalizate în termen de cel mult patru ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive.

(2)   Analizele și revizuirile menționate la alineatul (1) sunt revizuite și, dacă este necesar, actualizate în termen de cel mult 13 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive și, ulterior, la fiecare șase ani.

Articolul 6



Registrul zonelor protejate

(1)   Statele membre asigură întocmirea în fiecare district hidrografic a unui registru sau a mai multor registre care să cuprindă toate zonele 
situate în districtul respectiv, pentru care s-a stabilit că este necesară o protecție specială în cadrul unei legislații comunitare speciale privind 
protecția apelor de suprafață și a apelor subterane sau conservarea habitatelor și a speciilor care depind în mod direct de apă. Statele membre se 
asigură că aceste registre să fie întocmite în termen de cel mult patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(2)   Registrul sau registrele trebuie să includă toate corpurile de apă desemnate la articolul 7 alineatul (1) și toate zonele protejate care fac 
obiectul anexei IV.

(3)   În fiecare district hidrografic, registrul sau registrele zonelor protejate trebuie revizuite și actualizate periodic.

Articolul 7

Apele utilizate la captarea apei potabile

(1)   În cadrul fiecărui district hidrografic, statele membre identifică:

— toate corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile destinate consumului uman, care furnizează în medie cel puțin 10 m3 pe zi sau 
deservește cel puțin 50 de persoane și

— corpurile de apă destinate unei astfel de utilizări în viitor.

Statele membre monitorizează, în conformitate cu anexa V, corpurile de apă care, în conformitate cu anexa respectivă, furnizează în medie peste 
100 m3 de apă pe zi.

(2)   Pentru fiecare corp de apă identificat în aplicarea alineatului (1), statele membre se asigură de faptul că, pe lângă îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 4 în conformitate cu cerințele prezentei directive pentru corpurile de apă de suprafață, inclusiv cu standardele de calitate 
stabilite la nivel comunitar în temeiul articolului 16, apa obținută îndeplinește cerințele Directivei 80/778/CEE, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 98/83/CE, pe baza regimului prevăzut pentru tratarea apelor și în conformitate cu legislația comunitară.

(3)   Statele membre asigură protecția necesară în cazul corpurilor de apă identificate pentru a preveni deteriorarea calității acestora, cu scopul de 
a reduce nivelul tratamentului de purificare necesar pentru producerea apei potabile. Statele membre pot stabili zone de protecție pentru corpurile 
de apă respective.

Articolul 8

Monitorizarea stării apelor de suprafață, a apelor subterane și a zonelor protejate

(1)   Statele membre asigură elaborarea de programe de monitorizare a stării apelor cu scopul de a obține o viziune coerentă și completă asupra 
stării apelor din cadrul fiecărui district hidrografic:

— în cazul apelor de suprafață, aceste programe se referă la:

(i) volumul și nivelul sau rata debitului, în măsura în care acesta prezintă importanță pentru starea ecologică și chimică, și potențialul 
ecologic și

(ii) starea ecologică și chimică și potențialul ecologic;

— în cazul apelor subterane, aceste programe se referă la monitorizarea stării chimice și cantitative;

— în cazul zonelor protejate, programele de mai sus sunt completate cu specificațiile conținute în legislația comunitară pe baza căreia s-a 
stabilit fiecare zonă protejată.

(2)   Aceste programe devin operaționale în termen de cel mult șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, cu excepția cazului în 
care legislația corespunzătoare conține dispoziții contrare. Monitorizarea respectivă se efectuează în conformitate cu cerințele stabilite în anexa 
V.

(3)   Specificațiile tehnice și metodele standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor se stabilesc în conformitate cu procedura descrisă la 
articolul 21.

Articolul 9

Recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea apei

(1)   Statele membre iau în considerare principiul recuperării costurilor serviciilor legate de utilizarea apei, inclusiv a costurilor legate de mediu și 
de resurse, având în vedere analiza economică efectuată în conformitate cu anexa III și, în special, cu principiul „poluatorul plătește”.

Până în anul 2010, statele membre se asigură de faptul că:

— politica de stabilire a prețului apei constituie o motivație adecvată pentru ca utilizatorii să utilizeze resursele de apă în mod eficient, 
contribuind astfel la realizarea obiectivelor de mediu incluse în prezenta directivă;

— diferitele tipuri de destinații finale ale apei, clasificate cel puțin în funcție de sectorul industrial, gospodării și agricultură, contribuie în 
mod adecvat la recuperarea costurilor serviciilor de alimentare cu apă, pe baza analizei economice realizate în conformitate cu anexa III și 
luând în considerare principiul „poluatorul plătește”.

În acest sens, statele membre pot avea în vedere efectele sociale, ecologice și economice ale recuperării costurilor, precum și condițiile geografice 
și climatice existente în regiunea sau regiunile afectate.

(2)   În planul de gestionare a districtului hidrografic, statele membre raportează cu privire la măsurile prevăzute pentru punerea în aplicare a 
alineatului (1), care vor contribui la realizarea obiectivelor de mediu prevăzute de prezenta directivă, precum și cu privire la contribuția diferitelor 
tipuri de utilizări ale apei la recuperarea costurilor serviciilor legate de apă.



(3)   Prezentul articol nu împiedică în nici un fel finanțarea anumitor măsuri de prevenire sau de remediere în vederea realizării obiectivelor 
prevăzute de prezenta directivă.

(4)   Statele membre nu încalcă dispozițiile prezentei directive în cazul în care decid, pe baza practicilor stabilite, să nu aplice dispozițiile 
prevăzute la alineatul (1) a doua teză și, în acest sens, dispozițiile aplicabile prevăzute la alineatul (2) pentru o anumită activitate de utilizare a 
apei, dacă acest lucru nu repune în discuție scopurile prezentei directive și nu compromite realizarea acestor obiective. Statele membre includ în 
planurile de gestionare a districtului hidrografic motivele pentru care nu au aplicat în totalitate alineatul (1) a doua teză.

Articolul 10

Abordarea combinată a surselor punctiforme și a surselor difuze

(1)   Statele membre se asigură că toate evacuările în apele de suprafață menționate la alineatul (2) sunt controlate în conformitate cu abordarea 
combinată prevăzută de prezentul articol.

(2)   Statele membre asigură stabilirea și/sau punerea în aplicare:

(a) a controlării emisiilor pe baza celor mai bune tehnici disponibile sau

(b) a valorilor limită de emisie relevante sau

(c) în cazul impacturilor difuze, a controalelor, inclusiv, dacă este necesar, a celor mai bune practici ecologice

prevăzute de

— Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (19);

— Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (20);

— Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 
agricole (21);

— directivele adoptate în temeiul articolului 16 din prezenta directivă;

— directivele enumerate în anexa IX;

— orice altă legislație comunitară relevantă,

în termen de cel mult 12 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, cu excepția cazului în care legislația corespunzătoare conține 
dispoziții contrare.

(3)   În cazul în care un obiectiv sau un standard de calitate, întocmit în aplicarea prezentei directive, a directivelor enumerate în anexa IX sau a 
oricărei alte dispoziții legale comunitare, impune condiții mai stricte decât cele care rezultă din aplicarea alineatului (2), se stabilesc controale ale 
emisiilor mai stricte în consecință.

Articolul 11

Programul de măsuri

(1)   Pentru fiecare district hidrografic sau pentru acea parte a unui district hidrografic internațional situat pe teritoriul său, fiecare stat membru 
asigură întocmirea unui program de măsuri care să țină seama de rezultatele analizelor prevăzute la articolul 5, în vederea realizării obiectivelor 
stabilite la articolul 4. Aceste programe de măsuri se pot referi la măsurile care rezultă din legislația adoptată la nivel național și care acoperă 
întreg teritoriul unui stat membru. Dacă este necesar, un stat membru poate adopta măsuri aplicabile tuturor districtelor hidrografice și/sau acelor 
părți ale districtelor hidrografice internaționale care se află pe teritoriul său.

(2)   Fiecare program de măsuri include măsurile „de bază” indicate la alineatul (3) și, dacă este necesar, măsuri „suplimentare”.

(3)   Măsurile „de bază” constituie cerințele minime care trebuie respectate și includ:

(a) măsurile necesare pentru aplicarea legislației comunitare privind protecția apei, inclusiv măsurile necesare în cadrul legislației menționate 
la articolul 10 și în partea A din anexa VI;

(b) măsurile considerate adecvate în sensul articolului 9;

(c) măsurile care promovează utilizarea apei în mod eficient și durabil pentru a evita compromiterea realizării obiectivelor menționate la 
articolul 4;

(d) măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele articolului 7, în special măsurile pentru conservarea calității apei, cu scopul de a reduce 
nivelul tratamentului de purificare necesar pentru obținerea apei potabile;

(e) măsurile de control al captărilor de apă dulce din apele de suprafață și din apele subterane și al îndiguirilor de apă dulce de suprafață, 
inclusiv întocmirea unuia sau a mai multor registre privind activitățile de captare a apei și instituirea unei autorizații prealabile pentru 
captare și îndiguire a apei. Controalele trebuie revizuite periodic și, dacă este necesar, actualizate. Statele membre pot scuti de efectuarea 
controalelor acele activități de captare și de îndiguire care nu au un impact semnificativ asupra stării apelor;

(f) controale, inclusiv obligativitatea unei autorizații prealabile pentru realimentarea sau sporirea artificială a corpurilor de apă subterane. Apa 
utilizată poate proveni din orice apă de suprafață sau subterană, cu condiția ca utilizarea acelei surse să nu compromită realizarea 
obiectivelor de mediu stabilite pentru acea sursă sau pentru acel corp de apă realimentat sau sporit. Controalele trebuie revizuite periodic 
și, dacă este necesar, actualizate;

(g) pentru evacuările din surse punctiforme care pot cauza poluare, este necesară o reglementare prealabilă, cum ar fi interzicerea introducerii 
poluanților în apă sau o autorizație prealabilă ori o înregistrare pe baza unor norme generale obligatorii, care definesc controalele de 



emisie pentru poluanții respectivi, inclusiv controalele efectuate în conformitate cu articolele 10 și 16. Controalele trebuie revizuite 
periodic și, dacă este necesar, actualizate;

(h) pentru sursele difuze care pot cauza poluarea, măsuri destinate prevenirii sau controlului cantității de poluanți. Controalele pot fi 
structurate sub forma unei cerințe de reglementare prealabilă, de exemplu interzicerea introducerii poluanților în apă, o unei cerințe de 
autorizare prealabilă sau de înregistrare pe baza unor norme generale obligatorii, dacă legislația comunitară nu prevede o astfel de cerință. 
Controalele trebuie revizuite periodic și, dacă este necesar, actualizate;

(i) pentru orice alt impact negativ semnificativ asupra stării apelor identificate în temeiul articolului 5 și al anexei II, în special, măsuri prin 
care condițiile hidromorfologice ale corpului de apă să permită atingerea stării ecologice necesare sau un potențial ecologic bun pentru 
corpurile de apă desemnate ca fiind artificiale sau puternic modificate. Controalele efectuate în acest scop pot lua forma unei cerințe de 
autorizare prealabilă sau a unei înregistrări pe baza unor norme generale obligatorii, dacă legislația comunitară nu prevede o astfel de 
cerință. Controalele trebuie revizuite periodic și, dacă este necesar, actualizate;

(j) interzicerea evacuărilor directe de poluanți în apele subterane, sub rezerva următoarelor dispoziții:

Statele membre pot autoriza reinjectarea în același acvifer a apei utilizate în scopuri geotermale.

Specificând condițiile necesare, statele membre pot autoriza și:

— injectarea substanțelor cu conținut de apă care rezultă în urma operațiilor de exploatare și extragere a hidrocarburilor sau în 
urma activităților miniere, precum și injectarea apelor, din motive tehnice, în formațiunile geologice din care au fost extrase 
hidrocarburile sau alte substanțe sau în formațiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent inadecvate pentru 
alte întrebuințări. Aceste injectări nu conțin decât substanțele care rezultă din operațiile menționate anterior;

— reinjectarea apelor subterane pompate din mine și cariere sau care provin din activități de construcții sau de întreținere a 
lucrărilor de inginerie civilă;

— injectarea gazelor naturale sau a gazului petrolier lichefiat (GPL) în scopul depozitării, în formațiunile geologice care, din 
motive naturale, sunt permanent inadecvate pentru alte întrebuințări;

— injectarea gazelor naturale sau a gazului petrolier lichefiat (GPL) în scopul depozitării, în alte formațiuni geologice, dacă 
există o nevoie imperioasă de aprovizionare cu gaze și injectarea este efectuată astfel încât previne orice pericol prezent sau 
viitor de deteriorare a calității apelor subterane receptoare;

— activități de construcție, inginerie civilă și lucrări publice, precum și alte activități similare pe sau în sol, care intră în contact 
cu apa subterană. În acest scop, statele membre pot stabili faptul că aceste activități trebuie considerate ca fiind autorizate, cu 
condiția să fie desfășurate în conformitate cu normele generale obligatorii elaborate de statele membre pentru activitățile 
respective;

— evacuările în scopuri științifice, de cantități mici de substanțe pentru caracterizarea, protecția și refacerea corpurilor de apă, 
aceste evacuări fiind limitate la cantitatea strict necesară pentru scopurile respective,

cu condiția ca aceste evacuări să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu stabilite pentru respectivul corp de apă subterană;

(k) în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 16, măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafață cu substanțele 
enumerate în lista de substanțe prioritare adoptată în aplicarea articolului 16 alineatul (2) și pentru reducerea treptată a poluării cu alte 
substanțe care ar putea împiedica statele membre să realizeze obiectivele ecologice stabilite în articolul 4 pentru corpurile de apă de 
suprafață;

(l) orice măsuri necesare pentru a preveni pierderile importante de poluanți din instalațiile tehnice și pentru a preveni și/sau reduce apariția 
poluării accidentale, de exemplu ca urmare a inundațiilor, în special prin intermediul sistemelor de detectare sau de avertizare a acestor 
evenimente, inclusiv, în cazul accidentelor care nu ar fi putut fi prevăzute, toate măsurile necesare pentru reducerea riscului pentru 
ecosistemele acvatice.

(4)   Măsuri „suplimentare” sunt acele măsuri concepute și puse în aplicare pe lângă măsurile de bază cu scopul de a realiza obiectivele stabilite 
în temeiul articolului 4. Partea B a anexei VI conține o listă neexhaustivă a acestor măsuri.

Statele membre pot adopta, de asemenea, alte măsuri suplimentare pentru a spori gradul de protecție și pentru o îmbunătățire a apelor care fac 
obiectul prezentei directive, în special în cadrul aplicării acordurilor internaționale corespunzătoare menționate la articolul 1.

(5)   Atunci când informațiile obținute din controale sau din alte surse arată că obiectivele menționate la articolul 4 pentru corpurile de apă nu pot 
fi realizate, statele membre se asigură că:

— se investighează cauzele posibilului eșec;

— permisele și autorizațiile relevante sunt examinate și, după caz, revizuite;

— programele de monitorizare sunt revizuite și modificate după caz și

— se elaborează măsurile suplimentare care pot fi necesare pentru realizarea obiectivelor respective, inclusiv, dacă este necesar, instituirea 
unor standarde de calitate a mediului mai stricte, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa V.

Atunci când cauzele respective sunt rezultatul unor cauze naturale sau situații de forță majoră excepționale sau care nu ar fi putut fi prevăzute, în 
special inundații puternice și perioade de secetă prelungită, statele membre pot stabili faptul că adoptarea măsurilor suplimentare este imposibilă, 
sub rezerva articolului 4 alineatul (6).

(6)   La punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatul (3), statele membre adoptă toate dispozițiile pentru a nu spori poluarea apelor 
marine. Fără a aduce atingere legislației existente, aplicarea măsurilor adoptate în temeiul alineatului (3) nu poate, sub nici o formă, duce, în mod 



direct sau indirect, la creșterea poluării apelor de suprafață. Această cerință nu se aplică în cazul în care ar duce la creșterea poluării mediului în 
ansamblu.

(7)   Programele de măsuri sunt stabilite în termen de cel mult nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive și toate măsurile devin 
operaționale în termen de cel mult 12 ani de la aceeași dată.

(8)   Programele de măsuri sunt revizuite și, dacă este necesar, actualizate în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive și, ulterior, la fiecare șase ani. Toate măsurile noi sau revizuite elaborate în cadrul unui program actualizat devin operaționale în termen 
de cel mult trei ani de la data adoptării lor.

Articolul 12

Probleme care nu pot fi tratate la nivelul unui stat membru

(1)   În cazul în care un stat membru identifică o problemă care are un impact asupra gestionării apelor sale, dar care nu poate fi rezolvată de către 
statul membru respectiv, acesta poate raporta problema Comisiei și oricărui alt stat membru interesat și poate formula recomandări cu privire la 
rezolvarea acesteia.

(2)   Comisia răspunde tuturor rapoartelor sau recomandărilor statelor membre în termen de șase luni.

Articolul 13

Planurile de gestionare a districtelor hidrografice

(1)   Statele membre se asigură că, pentru fiecare district hidrografic aflat în întregime pe teritoriul său, se elaborează un plan de gestionare.

(2)   În cazul unui district hidrografic internațional situat în întregime pe teritoriul Comunității, statele membre asigură coordonarea acestuia, cu 
scopul de a elabora un singur plan internațional de gestionare a districtului hidrografic internațional. În absența unui astfel de plan, statele 
membre elaborează un plan de gestionare a districtului hidrografic care să acopere cel puțin acele părți ale districtului hidrografic internațional 
care se află pe teritoriul lor, în vederea realizării obiectivelor prezentei directive.

(3)   În cazul unui district hidrografic internațional care se întinde dincolo de granițele Comunității, statele membre depun eforturi pentru a 
elabora un singur plan de gestionare a districtului hidrografic și, dacă acest lucru nu este posibil, planul acoperă cel puțin acea porțiune a 
districtului hidrografic internațional care se află pe teritoriul statului membru respectiv.

(4)   Planul de gestionare a districtului hidrografic cuprinde informațiile prezentate în detaliu în anexa VII.

(5)   Planurile de gestionare a districtului hidrografic pot fi suplimentate prin elaborarea unor programe și planuri de gestionare mult mai 
detaliate, pentru un sub-bazin, un sector, o problemă sau un tip de apă, care să abordeze aspectele particulare ale gestionării apelor respective. 
Punerea în aplicare a acestor măsuri nu scutește statele membre de la îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul celorlalte dispoziții ale 
prezentei directive.

(6)   Planurile de gestionare a districtului hidrografic sunt publicate în termen de cel mult nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

(7)   Planurile de gestionare a districtului hidrografic sunt revizuite și actualizate în termen de cel mult 15 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive și, ulterior, la fiecare șase ani.

Articolul 14

Informarea și consultarea publicului

(1)   Statele membre încurajează participarea activă a tuturor părților interesate de punerea în aplicare a prezentei directive, în special de 
elaborarea, revizuirea și actualizarea planurilor de gestionare a districtului hidrografic. Statele membre se asigură că, pentru fiecare district 
hidrografic, publică și pune la dispoziția publicului, inclusiv a utilizatorilor, pentru comentarii:

(a) un calendar și un program de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv declararea măsurilor care trebuie luate în materie de consultare, cu 
cel puțin trei ani înainte de începutul perioadei de referință a planului;

(b) o sinteză provizorie a problemelor importante identificate în legătură cu bazinul hidrografic în materie de gestionare a apelor, cu cel puțin 
doi ani înainte de începutul perioadei de referință a planului;

(c) un proiect al planului de gestionare a districtului hidrografic, cu cel puțin un an înainte de începutul perioadei de referință a planului;

La cerere, sunt puse la dispoziție documentele de referință și informațiile utilizate la elaborarea proiectului planului de gestionare.

(2)   Statele membre prevăd un termen de cel puțin șase luni pentru formularea în scris a observațiilor cu privire la aceste documente, pentru a 
permite o consultare și o participare active.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică și versiunii actualizate a planului.

Articolul 15

Notificarea

(1)   Statele membre trimit copii ale planurilor de gestionare a districtului hidrografic și ale tuturor actualizărilor ulterioare Comisiei și celorlalte 
state membre interesate în termen de trei luni de la data publicării acestora:

(a) pentru districtele hidrografice aflate în totalitate pe teritoriul unui stat membru, toate planurile de gestionare care acoperă teritoriul 
național respectiv și care au fost publicate în conformitate cu articolul 13;

(b) pentru districtele hidrografice internaționale, cel puțin acea parte a planului de gestionare care acoperă teritoriul statului membru.

(2)   Statele membre prezintă rapoarte de sinteză privind:



— analizele cerute în temeiul articolului 5 și

— programele de monitorizare menționate la articolul 8,

realizate în scopul primului plan de gestionare a districtului hidrografic, în termen de trei luni de la data finalizării acestora.

(3)   În termen de trei ani de la data publicării fiecărui plan de gestionare a districtului hidrografic sau a fiecărei versiuni actualizate în temeiul 
articolului 13, statele membre prezintă un raport interimar care descrie progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului de măsuri 
prevăzut.

Articolul 16

Strategii de combatere a poluării apei

(1)   Parlamentul European și Consiliul adoptă măsuri speciale împotriva poluării apelor cu poluanți individuali sau cu grupuri de poluanți care 
prezintă un risc important pentru sau prin intermediul mediului acvatic, inclusiv riscuri pentru apele utilizate la captarea apei potabile. Măsurile 
trebuie să urmărească reducerea treptată a acestor poluanți și, pentru substanțele prioritare cu un grad ridicat de risc definite la articolul 2 
alineatul (30), trebuie să urmărească stoparea sau eliminarea treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor. Aceste măsuri sunt adoptate pe baza 
propunerilor prezentate de Comisie în conformitate cu procedurile prevăzute de tratat.

(2)   Comisia prezintă o propunere de stabilire a unei liste a substanțelor prioritare selectate dintre substanțele care prezintă un risc semnificativ 
pentru sau prin intermediul mediului acvatic. Prioritățile referitoare la măsurile care trebuie luate cu privire la aceste substanțe se stabilesc pe 
baza riscului pentru sau prin intermediul mediului acvatic, prin:

(a) evaluarea riscului în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (22), Directiva 91/414/CEE a Consiliului (23) și 
Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (24) sau

(b) evaluare specifică în funcție de risc [în conformitate cu metodologia stabilită de Regulamentul (CEE) nr. 793/93], axată exclusiv pe 
ecotoxicitatea acvatică și pe toxicitatea pentru om prin intermediul mediului acvatic.

Dacă este necesar în vederea respectării calendarului stabilit la alineatul (4), prioritățile referitoare la măsurile care trebuie luate cu privire la 
aceste substanțe se stabilesc pe baza riscului pentru sau prin intermediul mediului acvatic, determinat printr-o procedură simplificată de evaluare 
în funcție de risc, pe baza principiilor științifice, luând în considerare:

— datele referitoare la pericolul intrinsec al substanței respective și, în special, la ecotoxicitatea acvatică și toxicitatea sa pentru om prin 
intermediul căilor de expunere acvatice;

— date obținute din monitorizarea contaminării mediului pe scară extinsă și

— alți factori dovediți care pot indica posibilitatea unei contaminări extinse a mediului, cum ar fi volumul de producție sau volumul utilizat 
al substanței în cauză și tipurile de utilizare.

(3)   Propunerea Comisiei identifică, de asemenea, substanțele periculoase prioritare. La identificarea acestor substanțe, Comisia ia în considerare 
selectarea substanțelor cu grad de risc, efectuată în legislația comunitară relevantă privind substanțele periculoase sau în acordurile internaționale 
relevante.

(4)   În termen de cel mult patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive și, ulterior, cel puțin la fiecare patru ani, Comisia revizuiește 
lista substanțelor prioritare adoptată, și prezintă, dacă este necesar, propuneri.

(5)   La pregătirea propunerii, Comisia ia în considerare recomandările Comitetului științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu, ale statelor 
membre, ale Parlamentului European, ale Agenției Europene de Mediu, ale programelor de cercetare comunitară, ale organizațiilor internaționale 
din care face parte Comunitatea, ale organizațiilor de afaceri europene, inclusiv cele care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii, ale 
organismelor europene în domeniul mediului, precum și de alte informații pertinente care îi sunt aduse la cunoștință.

(6)   Pentru substanțele prioritare, Comisia prezintă propuneri de măsuri de control pentru:

— reducerea progresivă a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe în cauză și, în special;

— stoparea sau eliminarea treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe identificate în conformitate cu alineatul (3), inclusiv un 
calendar adecvat. Calendarul nu depășește o perioadă de 20 de ani după data adoptării acestor propuneri de către Parlamentul European și 
Consiliu, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

În acest scop, Comisia identifică nivelul și combinația adecvate, rentabile și proporționale ale produselor și procedeelor atât pentru sursele 
punctiforme, cât și pentru sursele difuze și ia în considerare valorile limită uniforme ale emisiilor, în vigoare pe întreg teritoriul Comunității în 
ceea ce privește controalele procedeelor. Dacă este necesar, acțiunea la nivel comunitar privind controalele aplicabile procedeelor poate fi 
organizată pe sectoare. În cazul în care controalele produselor includ o revizuire a autorizațiilor relevante eliberate în aplicarea Directivei 
91/414/CEE și a Directivei 98/8/CE, aceste revizuiri sunt efectuate în conformitate cu dispozițiile directivelor respective. Fiecare propunere de 
control specifică normele de revizuire, actualizare și evaluare a eficienței acestora.

(7)   Comisia prezintă propuneri privind standardele de calitate aplicabile concentrațiilor substanțelor prioritare în apele de suprafață, sedimente 
sau biota.

(8)   În conformitate cu alineatele (6) și (7), Comisia prezintă propuneri și, cel puțin pentru controlul emisiilor din surse punctiforme și pentru 
standarde de calitate a mediului, în termen de doi ani de la data includerii substanței respective pe lista de substanțe prioritare. Pentru substanțele 
incluse pe prima listă de substanțe prioritare, în absența unui acord la nivel comunitar după șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive, statele membre stabilesc standarde de calitate a mediului aplicabile acestor substanțe în toate apele de suprafață afectate de evacuările 
acestor substanțe, precum și de limitarea principalelor surse ale acestor evacuări, bazate, între altele, pe analizarea tuturor opțiunilor tehnice de 
reducere. Pentru substanțele incluse ulterior pe lista substanțelor prioritare, în absența unui acord la nivel comunitar, statele membre iau aceste 
măsuri după cinci ani de la data includerii pe listă.



(9)   Comisia poate elabora strategii de combatere a poluării apei cu orice alt poluant sau grup de poluanți, inclusiv de combatere a poluării 
accidentale.

(10)   La elaborarea propunerilor sale menționate la alineatele (6) și (7), Comisia revizuiește, de asemenea, toate directivele enumerate în anexa 
IX. În termenul prevăzut la alineatul (8), Comisia propune revizuirea controalelor stabilite în anexa IX pentru toate substanțele care figurează pe 
lista substanțelor prioritare și propune măsurile adecvate, inclusiv posibila abrogare a controalelor, prevăzută în anexa IX pentru toate celelalte 
substanțe.

Orice control prevăzut în anexa IX pentru care se propune o revizuire se abrogă la data intrării în vigoare a acestei revizuiri.

(11)   Lista substanțelor prioritare pentru substanțele menționate la alineatele (2) și (3), propusă de Comisie, devine, după adoptarea de către 
Parlamentul European și Consiliu, anexa X la prezenta directivă. Revizuirea listei menționate la alineatul (4) va face obiectul aceleiași proceduri.

Articolul 17

Strategii de prevenire și control ale poluării apelor subterane

(1)   Parlamentul European și Consiliul adoptă măsuri speciale pentru prevenirea și controlul poluării apelor subterane. Aceste măsuri urmăresc 
realizarea obiectivului referitor la o bună stare a apelor subterane din punct de vedere chimic în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) 
și sunt adoptate de Comisie, pe baza propunerii prezentate în termen de maximum doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, în 
conformitate cu procedurile prevăzute de tratat.

(2)   La propunerea măsurilor, Comisia ia în considerare analiza efectuată în conformitate cu articolul 5 și anexa II. Aceste măsuri sunt propuse 
mai devreme, dacă informațiile sunt disponibile și includ:

(a) criterii pentru evaluarea stării bune a apelor subterane din punct de vedere chimic, în conformitate cu anexa II punctul 2.2 și anexa V 
punctele 2.3.2 și 2.4.5;

(b) criterii pentru identificarea unor tendințe de creștere semnificativă și durabilă și pentru definirea punctelor de pornire a inversării 
tendințelor, care să fie utilizate în conformitate cu anexa V punctul 2.4.4.

(3)   Măsurile care rezultă din aplicarea alineatului (1) sunt incluse în programele de măsuri impuse în aplicarea articolului 11.

(4)   În absența criteriilor adoptate la nivel comunitar în temeiul alineatului (2), statele membre stabilesc criteriile adecvate în termen de cel mult 
cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(5)   În absența criteriilor adoptate la nivel comunitar în temeiul alineatului (4), inversarea tendințelor va avea ca punct de pornire cel mult 75 % 
din nivelul de calitate stabilit în legislația comunitară în vigoare aplicabilă apelor subterane.

Articolul 18

Raportul Comisiei

(1)   Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de cel mult 12 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive și, ulterior, la fiecare șase ani, pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

(2)   Raportul include cel puțin următoarele elemente:

(a) o analiză a progresului obținut în punerea în aplicare a prezentei directive;

(b) o prezentare a stării apelor de suprafață și a apelor subterane în Comunitate, efectuată în coordonare cu Agenția Europeană de Mediu;

(c) o trecere în revistă a planurilor de gestionare a districtului hidrografic, înaintate în aplicarea articolului 15, inclusiv sugestii pentru 
îmbunătățirea planurilor viitoare;

(d) un rezumat al răspunsului primit de fiecare dintre rapoartele sau recomandările înaintate Comisiei de către statele membre în aplicarea 
articolului 12;

(e) un rezumat al tuturor propunerilor, măsurilor de control și strategiilor elaborate în aplicarea articolului 16;

(f) un rezumat al răspunsurilor primite la observațiile formulate de Parlamentul European și Consiliu pe marginea rapoartelor de punere în 
aplicare anterioare.

(3)   Comisia publică și un raport privind progresul înregistrat la punerea în aplicare, pe baza rapoartelor de sinteză pe care statele membre le 
prezintă în temeiul articolului 15 alineatul (2), pe care îl înaintează Parlamentului European și statelor membre în termen de cel mult doi ani de la 
datele menționate la articolele 5 și 8.

(4)   În termen de trei ani de la data publicării fiecărui raport prevăzut la alineatul (1), Comisia publică un raport interimar care descrie progresul 
înregistrat la punerea în aplicare, pe baza rapoartelor interimare ale statele membre, prevăzute la articolul 15 alineatul (3). Acest raport este 
prezentat Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Atunci când este oportun, Comisia convoacă, în conformitate cu ciclul de raportare, o conferință a părților interesate de politica comunitară 
în domeniul apelor, la care participă toate statele membre, pentru a face comentarii pe marginea rapoartelor de punere în aplicare întocmite de 
Comisie și pentru a face schimb de experiență.

La această conferință ar trebui să participe și reprezentanți ai autorităților competente, ai Parlamentului European, ai ONG-urilor, ai partenerilor 
sociali și economici, ai organizațiilor consumatorilor, oameni de știință și alți experți.

Articolul 19

Planuri pentru viitoare măsuri comunitare

(1)   O dată pe an, Comisia prezintă comitetului menționat la articolul 21, în scopuri informative, un plan orientativ de măsuri cu impact asupra 
legislației în domeniul apei, pe care intenționează să o propună în viitorul apropiat, inclusiv măsurile care derivă din propuneri, măsurile de 



control și strategiile elaborate în aplicarea articolului 16. Comisia prezintă primul plan orientativ în termen de cel mult doi ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive.

(2)   Comisia revizuiește prezenta directivă în termen de cel mult 19 ani de la data intrării sale în vigoare și propune orice modificare considerată 
necesară.

Articolul 20

Adaptările tehnice ale directivei

(1)   Anexele I și III, precum și punctul 1.3.6 din anexa V pot fi adaptate la progresul tehnic și științific în conformitate cu procedurile prevăzute 
la articolul 21, având în vedere termenele menționate în articolul 13 pentru revizuirea și actualizarea planurilor de gestionare a districtului 
hidrografic. Dacă este necesar, Comisia poate adopta, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 21, liniile directoare pentru aplicarea 
anexelor II și V.

(2)   În scopul transmiterii și prelucrării datelor, inclusiv a datelor statistice și cartografice, pot fi adoptate formate tehnice, în sensul alineatului 
(1), în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 21.

Articolul 21

Comitetul de reglementare

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet (denumit în continuare „Comitetul”).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor 
articolului 8 din aceeași decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 22

Abrogări și dispoziții tranzitorii

(1)   Următoarele directive și decizii se abrogă după șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive:

— Directiva 75/440/CEE din 16 iunie 1975 privind cerințele de calitate pentru apa de suprafață destinată preparării apei potabile în statele 
membre (25);

— Decizia 77/795/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1977 de stabilire a unei proceduri comune pentru schimbul de informații privind 
calitatea apei dulci de suprafață de pe teritoriul Comunității (26);

— Directiva 79/869/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării de probe și a analizării apei 
de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre (27).

(2)   Următoarele directive se abrogă în termen de treisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive:

— Directiva 78/659/CEE a Consiliului din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătățite pentru a 
se întreține viața piscicolă (28);

— Directiva 79/923/CEE a Consiliului din 30 octombrie 1979 privind cerințele de calitate pentru apele conchilicole (29);

— Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite 
substanțe periculoase;

— Directiva 76/464/CEE, cu excepția articolului 6, care este abrogat la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(3)   Următoarele dispoziții tranzitorii se aplică Directivei 76/464/CEE:

(a) lista substanțelor prioritare adoptată în temeiul articolului 16 din prezenta directivă înlocuiește lista de substanțe prioritare din 
comunicarea Comisiei adresată Consiliului din 22 iunie 1982;

(b) în sensul articolului 7 din Directiva 76/464/CEE, statele membre pot aplica principiile prevăzute de prezenta directivă pentru identificarea 
problemelor de poluare și a substanțelor care le determină, stabilirea standardelor de calitate și adoptarea măsurilor.

(4)   Obiectivele de mediu prevăzute la articolul 4 și standardele ecologice de calitate a mediului stabilite în anexa IX și în aplicarea articolului 16 
alineatul (7), precum și de către statele membre în cadrul anexei V pentru substanțele care nu figurează pe lista substanțelor prioritare și în 
aplicarea articolului 16 alineatul (8), în ceea ce privește substanțele prioritare pentru care nu există încă standarde comunitare, sunt considerate ca 
standarde de calitate a mediului în sensul articolului 2 punctul 7 și articolului 10 din Directiva 96/61/CE.

(5)   Atunci când o substanță indicată pe lista substanțelor prioritare adoptată în cadrul articolului 16 nu figurează în anexa VIII la prezenta 
directivă sau în anexa III la Directiva 96/61/CE, aceasta trebuie adăugată pe această listă.

(6)   În cazul corpurilor de apă de suprafață, obiectivele de mediu stabilite în cadrul primului plan de gestionare a districtului hidrografic, impus 
de prezenta directivă, determină cel puțin standarde de calitate la fel de stricte sau mai stricte decât cele prevăzute de Directiva 76/464/CEE.

Articolul 23

Sancțiuni

Statele membre determină regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în aplicarea prezentei directive. 
Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.



Articolul 24

Punerea în aplicare

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 
22 decembrie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 25

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 26

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 23 octombrie 2000.
Pentru Parlamentul European
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J. GLAVANY 
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ANEXA I



INFORMAȚII NECESARE PENTRU LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

În aplicarea articolului 3 alineatul (8), statele membre furnizează următoarele informații pentru toate autoritățile competente din cadrul fiecăreia 
dintre districtele sale hidrografice, precum și din acea porțiune a districtului hidrografic care se află pe teritoriul lor.

(i) Denumirea și adresa autorității competente – denumirea și adresa oficială a autorității definite în aplicarea articolului 3 alineatul (2).

(ii) Zona geografică a districtului hidrografic – denumirea principalelor râuri din districtul hidrografic, precum și o descriere precisă a 
granițelor districtului hidrografic. Pe cât posibil, aceste informații trebuie comunicate într-un format care să permită introducerea lor într-
un sistem de informații geografice (GIS) și/sau în sistemul de informații geografice al Comisiei (GISCO).

(iii) Statutul juridic al autorității competente – indicarea statutului juridic al autorității competente și, dacă este necesar, un rezumat sau o copie 
a statutului acesteia, a actului de constituire sau a unui document legal echivalent.

(iv) Responsabilități – descrierea responsabilităților juridice și administrative ale fiecărei autorități competente și a rolului acestora în cadrul 
fiecărui district hidrografic.

(v) Apartenență – când autoritatea competentă funcționează ca organ de coordonare pentru alte autorități competente, este necesară o listă cu 
aceste autorități, însoțită de un rezumat al relațiilor instituționale stabilite pentru asigurarea coordonării.

(vi) Relații internaționale – când un district hidrografic se întinde pe teritoriul mai multor state membre sau pe teritoriul unei țări terțe, este 
necesar un rezumat al relațiilor instituționale stabilite pentru asigurarea coordonării.

ANEXA II

(1)   APELE DE SUPRAFAȚĂ

1.1.   Caracterizarea tipurilor de corpuri de apă de suprafață

Statele membre identifică situarea și granițele corpurilor de apă de suprafață și efectuează o caracterizare inițială a acestor corpuri în conformitate 
cu metodologia descrisă în continuare. În vederea acestei caracterizări, statele membre pot regrupa corpurile de apă de suprafață.

(i) Corpurile de apă de suprafață din interiorul unui district hidrografic sunt definite ca aparținând uneia dintre următoarele categorii de ape 
de suprafață – râuri, lacuri, ape de tranziție sau de coastă – sau ca fiind corpuri de apă de suprafață artificiale sau corpuri de apă de 
suprafață puternic modificate.

(ii) Pentru fiecare categorie de ape de suprafață, corpurile de apă de suprafață din cadrul districtului hidrografic respectiv sunt clasificate în 
funcție de tip. Aceste tipuri sunt definite fie pe baza „sistemului A”, fie pe baza „sistemului B”, definite la punctul 1.2.

(iii) Dacă se utilizează sistemul A, corpurile de apă de suprafață din interiorul districtului hidrografic sunt mai întâi repartizate în ecoregiuni în 
conformitate cu ariile geografice definite la punctul 1.2 și indicate pe harta corespunzătoare din anexa XI. Corpurile de apă din fiecare 
ecoregiune sunt apoi repartizate pe tipuri de ape de suprafață în funcție de descriptorii indicați în tabelele pentru sistemul A.

(iv) Dacă se utilizează sistemul B, statele membre trebuie să obțină cel puțin același nivel de clasificare pe care l-ar obține folosind sistemul A. 
În mod corespunzător, corpurile de apă de suprafață din districtul hidrografic sunt clasificate pe tipuri utilizând valorile pentru descriptorii 
obligatorii și pentru acei descriptori sau acele combinații de descriptori opționali care sunt necesari pentru a se asigura îndeplinirea 
condițiilor de referință biologice specifice fiecărui tip.

(v) Pentru corpurile de apă de suprafață artificiale sau puternic modificate, repartizarea se efectuează în conformitate cu descriptorii pentru 
acea categorie de ape de suprafață care este cea mai apropiată de corpul de apă de suprafață artificial sau puternic modificat respectiv.

(vi) Statele membre prezintă Comisiei o hartă sau hărți (în format SIG) a situării geografice a tipurilor corespunzătoare nivelurilor de 
clasificare cerute pe baza sistemului A.

1.2.   Ecoregiuni și tipuri de corpuri de apă de suprafață

1.2.1.   Râuri

Sistemul A

Tipologie stabilită Descriptori

Ecoregiune Ecoregiuni ilustrate pe harta A din anexa XI

Tip Tipologia altitudinii

înaltă: > 800 m

altitudine medie: 200 - 800 m

zonă depresionară: < 200 m
Tipologia dimensiunii pe baza zonei de captare

mică: 10 – 100 km2

medie: > 100 – 1 000 km2

mare: > 1 000 – 10 000 km2



foarte mare: > 10 000 km2

Geologie

calcaroasă

silicioasă

organică

Sistemul B

Caracterizare alternativă Factori fizici și chimici care determină caracteristicile râului sau ale unui tronson al râului și, în consecință, 
structura și compoziția populației biologice

Factori obligatorii altitudine
latitudine
longitudine
geologie
dimensiune

Factori opționali distanța față de izvoare
energia debitului (în funcție de debit și de pantă)
lățimea medie a cursului de apă
adâncimea medie a cursului de apă
panta medie a cursului de apă
forma și structura patului principal al râului
categoria debitului râului
forma văii
transportul materialelor solide
capacitatea de neutralizare a acizilor
compoziția medie a substraturilor
cloruri
gama de temperaturi ale aerului
temperatura medie a aerului
precipitații

1.2.2.   Lacuri

Sistemul A

Tipologie stabilită Descriptori

Ecoregiune Ecoregiuni ilustrate pe harta A din anexa XI

Tip Tipologia altitudinii

zonă depresionarăînaltă: > 800 m

altitudine medie: 200 - 800 m

zonă depresionară: < 200 m
Tipologia adâncimii pe baza adâncimii medii

< 3 m

3-15 m

> 15 m
Tipologia dimensiunii pe baza suprafeței

0,5-1 km2

1-10 km2

10-100 km2

> 100 km2

Geologie

calcaroasă

silicioasă

organică



Sistemul B

Caracterizare alternativă Factori fizici și chimici care determină caracteristicile lacului și, în consecință, structura și compoziția populației 
biologice

Factori obligatorii altitudine
latitudine
longitudine
adâncime
geologie
dimensiune

Factori opționali adâncimea medie a apei
forma lacului
timpul de rezidență
temperatura medie a aerului
interval de temperatura a aerului
caracteristici de amestec (de exemplu, monomictic, dimictic, polimictic)
capacitatea de neutralizare a acizilor
situația de fond a nutrienților
compoziția substraturilor medii
fluctuația nivelului apei

1.2.3.   Ape de tranziție

Sistemul A

Tipologie stabilită Descriptori

Ecoregiune Următoarele ecoregiuni identificate pe harta B din anexa XI:

Marea Baltică

Marea Barents

Marea Norvegiei

Marea Nordului

Oceanul Atlantic de Nord

Marea Mediteraneană

Tip Pe baza salinității anuale medii

< 0,5 ‰: apă dulce

0,5 - < 5 ‰: oligominerală

5 - < 18 ‰: mezominerală

18 - < 30 ‰: poliminerală

30 - < 40 ‰: euminerală
Pe baza scalei medii a mareelor

< 2 m: micromaree

2 – 4 m: mezomaree

> 4 m: macromaree

Sistemul B

Caracterizare alternativă Factori fizici și chimici care determină caracteristicile apei de tranziție și, în consecință, structura și 
compoziția populației biologice

Factori obligatorii latitudine
longitudine
scala mareelor
salinitate

Factori opționali adâncime
viteza curentului
expunerea la valuri
timpul de rezidență
temperatura medie a apei
caracteristici de amestecare
turbiditate
compoziția medie a substraturilor



formă
scala temperaturilor apei

1.2.4.   Ape de coastă

Sistemul A

Tipologie stabilită Descriptori

Ecoregiune Următoarele ecoregiuni identificate pe harta B din anexa XI:

Marea Baltică

Marea Barents

Marea Norvegiei

Marea Nordului

Oceanul Atlantic de Nord

Marea Mediteraneană

Tip Pe baza salinității medii anuale

< 0,5 ‰: apă dulce

0,5 - < 5 ‰: oligominerală

5 - < 18 ‰: mezominerală

18 - < 30 ‰: poliminerală

30 - < 40 ‰: euminerală
Pe baza adâncimii medii

ape puțin adânciape puțin adânci: < 30 m

intermediare: (30 – 200 m)

adânci: > 200 m

Sistemul B

Caracterizare alternativă Factori fizici și chimici care determină caracteristicile apelor de coastă și, în consecință, structura 
și compoziția populației biologice

Factori obligatorii latitudine
longitudine
scala mareelor
salinitate

Factori opționali viteza curentului
expunerea la valuri
temperatura medie a apei
caracteristici de amestecare
turbiditate
timpul de retenție (al golfurilor închise)
compoziția medie a substraturilor
scala temperaturilor apei

1.3.   Stabilirea condițiilor de referință specifice pentru tipurile de corpuri de apă de suprafață

(i) Pentru fiecare tip de corp de apă de suprafață caracterizat în conformitate cu punctul 1.1, se stabilesc condiții fizico-chimice și 
hidromorfologice specifice care reprezintă valorile elementelor calitative fizico-chimice și hidromorfologice menționate la punctul 1.1 din 
anexa V pentru tipul respectiv de corp de apă de suprafață cu o stare ecologică foarte bună, în conformitate cu tabelul adecvat de la 
punctul 1.2 din anexa V. Se stabilesc condiții de referință biologice specifice reprezentând valorile elementelor calitative biologice 
menționate la punctul 1.1 din anexa V pentru tipul respectiv de corp de apă de suprafață cu o stare ecologică foarte bună, în conformitate 
cu tabelul adecvat de la punctul 1.2 din anexa V.

(ii) La aplicarea procedurii prevăzute de prezentul punct pentru corpurile de apă de suprafață puternic modificate sau artificiale, trimiterile la 
starea ecologică foarte bună sunt interpretate ca trimiteri la potențialul ecologic maxim definit în tabelul 1.2.5 din anexa V. Valorile 
potențialului ecologic maxim pentru corpurile de apă sunt revizuite la fiecare șase ani.

(iii) În sensul punctului (i) și (ii), condițiile specifice fiecărui tip și condițiile de referință biologice specifice fiecărui tip pot avea fie o bază 
spațială, fie un model sau pot deriva dintr-o combinație a acestor metode. Dacă aceste metode nu pot fi utilizate, statele membre pot 
solicita opinia unui expert pentru a stabili aceste condiții. La definirea stării ecologice foarte bune în raport cu concentrațiile anumitor 
poluanți sintetici, limitele de detecție sunt cele care pot fi obținute în conformitate cu tehnicile disponibile la momentul la care trebuie 
stabilite condițiile specifice fiecărui tip.



(iv) Pentru condițiile de referință biologice specifice fiecărui tip, bazate pe criterii spațiale, statele membre elaborează o rețea de referință 
pentru fiecare tip de corp de apă de suprafață. Rețeaua conține un număr suficient de situri în stare foarte bună pentru a oferi un nivel de 
încredere suficient cu privire la valorile prevăzute pentru condițiile de referință, dată fiind variabilitatea valorilor elementelor calitative 
care corespund unei stări ecologice foarte bune pentru respectivul tip de corp de apă de suprafață și tehnicile bazate pe modele care trebuie 
aplicate conform punctului (v).

(v) Condițiile de referință biologice specifice fiecărui tip, bazate pe modele, pot fi stabilite utilizând fie modele de prognoză, fie metode de 
reconstituire prin calcul. Metodele utilizează date istorice, date paleologice și alte date disponibile și oferă un nivel de încredere suficient 
cu privire la valorile condițiilor de referință pentru a garanta coerența și valabilitatea condițiilor astfel stabilite pentru fiecare tip de corp de 
apă de suprafață.

(vi) Dacă este imposibilă stabilirea unor condiții de referință specifice valabile pentru un element calitativ aparținând unui tip de corpuri de 
apă de suprafață, având în vedere gradul ridicat de variabilitate naturală a elementului respectiv și nu doar ca urmare a variațiilor 
sezoniere, elementul respectiv poate fi exclus de la evaluarea stării ecologice pentru tipul de apă de suprafață respectiv. În acest caz, 
statele membre indică motivul excluderii în planul de gestionare a districtului hidrografic.

1.4.   Identificarea presiunilor

Statele membre colectează și actualizează informații referitoare la tipul și la amploarea presiunilor antropice importante care pot apărea în 
corpurile de apă de suprafață din fiecare district hidrografic, în special:

Estimarea și identificarea poluărilor semnificative din surse punctiforme, în special cu substanțele enumerate în anexa VIII, care rezultă din 
instalațiile și activitățile urbane, industriale, agricole și de alt tip, bazate, între altele, pe informații adunate în temeiul:

(i) articolelor 15 și 17 din Directiva 91/271/CEE;

(ii) articolelor 9 și 15 din Directiva 96/61/CE (1)

și, în cadrul planului inițial de gestionare a districtului hidrografic:

(iii) articolul 11 din Directiva 76/464/CEE și

(iv) Directivele 75/440/CE, 76/160/CEE (2), 78/659/CEE și 79/923/CEE (3).

Estimarea și identificare poluărilor semnificative din sursele difuze, în special cu substanțele enumerate în anexa VIII, care rezultă din instalațiile 
și activitățile urbane, industriale, agricole și de alt tip, bazate, între altele, pe informații adunate în temeiul:

(i) articolelor 3, 5 și 6 din Directiva 91/676/CEE (4);

(ii) articolelor 7 și 17 din Directiva 91/414/CEE;

(iii) Directivei 98/8/CE

și, în cadrul planului inițial de gestionare a districtului hidrografic:

(iv) Directivele 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE și 79/923/CEE.

Estimarea și identificarea captărilor importante de apă pentru utilizări urbane, industriale și agricole și de alt tip, inclusiv variațiile sezoniere și 
cererea anuală totală, precum și pierderile de apă din rețelele de distribuție.

Estimarea și identificarea impactului regularizării semnificative a debitului de apă, inclusiv transferul și devierea apei, asupra caracteristicilor 
generale ale debitului și asupra echilibrului hidrologic.

Identificarea modificărilor morfologice importante aduse corpurilor de apă.

Estimarea și identificarea celorlalte impacturi antropice importante asupra stării apelor de suprafață și

Estimarea structurilor de utilizare a terenurilor, inclusiv identificarea principalelor zone urbane, industriale și agricole și, după caz, a zonelor de 
pescuit și a pădurilor.

1.5.   Evaluarea impactului

Statele membre evaluează comportamentul apei de suprafață la presiunile menționate anterior.

Statele membre utilizează informațiile colectate conform descrierii anterioare și orice alte informații pertinente, inclusiv datele de monitorizare a 
mediului existente, pentru a efectua o evaluare a probabilității ca un corp de apă de suprafață din districtul hidrografic respectiv să nu 
îndeplinească obiectivele de calitate a mediului stabilite pentru corpurile respective în temeiul articolului 4.

Pentru corpurile identificate ca prezentând un risc de nerespectare a obiectivelor de calitate a mediului, se efectuează, dacă este necesar, o 
caracterizare suplimentară pentru a optimiza concepția programelor de monitorizare cerute în temeiul articolului 8 și a programelor de măsuri 
cerute în temeiul articolului 11.

(2)   APE SUBTERANE

2.1.   Caracterizare inițială

Statele membre efectuează o caracterizare inițială a tuturor corpurilor de apă subterană pentru a evalua utilizările acestora și măsura în care există 
riscul ca acestea să nu îndeplinească obiectivele stabilite pentru fiecare corp de apă subterană în conformitate cu articolul 4. În vederea acestei 
caracterizări inițiale, statele membre pot grupa corpurile de apă subterană în categorii. Această analiză poate utiliza datele hidrologice, geologice, 
pedologice existente, datele referitoare la utilizarea terenurilor, evacuări, captări și alte date, dar trebuie să definească:

— situarea și granițele corpului sau corpurilor de apă subterană;

— presiunile la care pot fi supuse corpurile de apă, inclusiv:



— sursele difuze de poluare;

— sursele punctiforme de poluare;

— captarea;

— realimentarea artificială;

— caracterul general al straturilor superioare în zona de captare din care se realimentează corpul de apă subterană;

— acele corpuri de apă subterană pentru care există ecosisteme terestre sau de apă de suprafață direct dependente.

2.2.   Caracterizare suplimentară

Pe baza acestei caracterizări inițiale, statele membre efectuează o caracterizare suplimentară a acelor corpuri sau grupuri de corpuri de apă care au 
fost identificate ca prezentând un risc pentru a stabili o evaluare mai precisă a importanței acestui risc și pentru a identifica orice măsură necesară 
în temeiul articolului 11. În consecință, această caracterizare trebuie să cuprindă informații pertinente cu privire la impactul activității umane și, 
dacă este necesar, informații pertinente referitoare la:

— caracteristicile geologice ale corpului de apă subterană, inclusiv întinderea și tipul unităților geologice;

— caracteristicile hidrogeologice ale corpului de apă subterană, inclusiv conductivitatea hidraulică, porozitatea și gradul de închidere;

— caracteristicile depozitelor superficiale și ale solurilor din zona de captare din care corpul de apă subterană se realimentează, inclusiv 
grosimea, porozitatea, conductivitatea hidraulică, precum și proprietățile absorbante ale depozitelor și solurilor;

— caracteristicile de stratificare ale apei subterane din corpul de apă subterană;

— un inventar al sistemelor de suprafață asociate, inclusiv ecosistemele terestre și corpurile de apă de suprafață cu care corpul de apă 
subterană este în legătură dinamică;

— estimările direcțiilor și a ratelor de schimb de apă între corpul de apă subterană și sistemele de suprafață asociate;

— date suficiente pentru a calcula rata medie anuală pe termen lung a realimentărilor generale;

— caracterizarea compoziției chimice a apelor subterane, inclusiv specificarea contribuțiilor activităților umane. Statele membre pot utiliza 
tipologii pentru caracterizarea apelor subterane la stabilirea nivelurilor naturale pentru aceste corpuri de apă subterană.

2.3.   Analiza impactului activității umane asupra apelor subterane

Pentru acele corpuri de apă subterană care traversează granițele între două sau mai multe state membre sau care sunt identificate pe baza 
caracterizării inițiale efectuate în conformitate cu punctul 2.1 ca prezentând riscul de a nu îndeplini obiectivele stabilite pentru fiecare corp de apă 
în temeiul articolului 4, pentru fiecare corp de apă subterană se colectează și se actualizează, dacă este necesar, următoarele informații:

(a) amplasamentul punctelor în corpul de apă subterană utilizate la captarea apei, cu excepția:

— punctelor de captare a apei din care se obține o medie mai mică de 10 m3 pe zi sau

— punctelor de captare a apei destinate consumului uman din care se obține o medie mai mică de 10 m3 pe zi sau care deservesc mai 
puțin de 50 de persoane;

(b) ratele medii anuale de captare din aceste puncte;

(c) compoziția chimică a apei captate din corpul de apă subterană;

(d) amplasamentul punctelor în corpul de apă subterană în care apa este evacuată direct;

(e) ritmul de evacuare în astfel de puncte;

(f) compoziția chimică a evacuărilor în corpul de apă subterană și

(g) utilizarea terenurilor în zona sau zonele de captare din care corpul de apă subterană se realimentează, inclusiv evacuările de poluanți și 
modificările antropice aduse caracteristicilor de realimentare, cum devierea apei de ploaie și a scurgerilor prin impermeabilizarea solului, 
realimentare artificială, îndiguire sau drenare.

2.4.   Analiza impactului modificărilor în nivelul apelor subterane

Statele membre identifică și acele corpuri de apă subterană pentru care trebuie specificate obiective inferioare în conformitate cu articolul 4, 
inclusiv rezultatul analizei efectelor stării corpului de apă asupra:

(i) apelor de suprafață și ecosistemelor terestre asociat;

(ii) regularizării debitului apelor, protecției împotriva inundațiilor și drenării solurilor;

(iii) dezvoltării umane.

2.5.   Analiza impactului poluării asupra calității apelor subterane

Statele membre identifică corpurile de apă subterană pentru care trebuie specificate obiective inferioare în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(5), în cazul în care, ca urmare a efectelor activității umane, determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), corpul de apă subterană este 



atât de poluat, încât obținerea unei stări bune a apelor subterane din punct de vedere chimic este imposibilă sau presupune costuri 
disproporționate.

(1) JO L 135, 30.5.1991, p. 40. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/15/CE (JO L 67, 7.3.1998, p. 29).

(2) JO L 31, 5.2.1976, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(3) JO L 281, 10.11.1979, p. 47. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).

(4) JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

ANEXA III

ANALIZA ECONOMICĂ

Analiza economică trebuie să conțină informații suficiente și suficient de detaliate (luând în considerare costurile asociate colectării de date 
relevante) pentru:

(a) a face calculele relevante necesare pentru a lua în considerare, în temeiul articolului 9, principiul recuperării costurilor serviciilor legate de 
utilizarea apei, având în vedere prognozele pe termen lung referitoare la furnizarea și cererea de apă în districtele hidrografice și, acolo 
unde este cazul:

— estimarea volumului, prețurilor și costurilor asociate serviciilor legate de utilizarea apei și

— estimarea investițiilor relevante, inclusiv prevederea unor astfel de investiții;

(b) a identifica, pe baza costului potențial, cea mai eficientă combinație de măsuri privind utilizările apei care să fie inclusă în programul de 
măsuri stabilit în conformitate cu articolul 11.

ANEXA IV

ZONE PROTEJATE

1.   Registrul zonelor protejate prevăzut la articolul 6 include următoarele tipuri de zone protejate:

(i) zonele desemnate pentru captarea apei destinate consumului uman în aplicarea articolului 7;

(ii) zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice cu importanță economică;

(iii) corpurile de apă desemnate ca ape pentru recreere, inclusiv zonele desemnate ca ape de îmbăiere în temeiul Directivei 76/160/CEE;

(iv) zonele sensibile la nutrienți, inclusiv zonele desemnate ca vulnerabile în temeiul Directivei 91/676/CEE și zonele desemnate ca sensibile 
în temeiul Directivei 91/271/CEE, precum și

(v) zonele desemnate pentru protecția habitatelor sau a speciilor, în care menținerea sau îmbunătățirea stării apelor este un factor important al 
acestei protecții, inclusiv siturile Natura 2000 relevante desemnate în temeiul Directivei 92/43/CEE (1) și al Directivei 79/409/CEE (2).

2.   Versiunea prescurtată a registrului care trebuie inserată în planul de gestionare a districtului hidrografic trebuie să includă hărți care să indice 
situarea fiecărei zone protejate, precum și indicarea legislației comunitare, interne sau locale, pe baza căreia au fost desemnate aceste zone.

(1) JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/62/CE (JO L 305, 8.11.1997, p. 42).

(2) JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/49/CE (JO L 223, 13.8.1997, p. 9).

ANEXA V

1. STAREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ

1.1. Elemente calitative pentru clasificarea stării ecologice

1.1.1. Râuri 

1.1.2. Lacuri 

1.1.3. Ape de tranziție 

1.1.4. Ape de coastă 

1.1.5. Corpuri de apă de suprafață artificiale sau puternic modificate 

1.2. Definiții normative ale clasificărilor stării ecologice

1.2.1 Definiții ale stării ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a râurilor 

1.2.2 Definiții ale stării ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a lacurilor 

1.2.3 Definiții ale stării ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a apelor de tranziție 

1.2.4 Definiții ale stării ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a apelor de coastă 

1.2.5 Definiții ale potențialului ecologic „maxim”, „bun” și „acceptabil” al corpurilor de apă puternic modificate sau 
artificiale 
Procedură pentru stabilirea standardelor de calitate chimică de către statele membre 



1.2.6.

1.3. Monitorizarea stării ecologice și chimice a apelor de suprafață

1.3.1. Conceperea controalelor de monitorizare 

1.3.2. Conceperea controalelor operaționale 

1.3.3. Conceperea controalelor de anchetă 

1.3.4. Frecvența controalelor 

1.3.5. Controale suplimentare necesare pentru zonele protejate 

1.3.6. Standarde pentru controlul elementelor calitative 

1.4. Clasificarea și prezentarea stărilor ecologice

1.4.1 Comparabilitatea rezultatelor controalelor biologice 

1.4.2. Prezentarea rezultatelor controalelor și clasificarea calității ecologice și a potențialului ecologic 

1.4.3. Prezentarea rezultatelor controalelor și clasificarea calității chimice 

2. APE SUBTERANE

2.1. Starea cantitativă a apelor subterane

2.1.1. Parametrii pentru clasificarea stării cantitative 

2.1.2. Definirea stării cantitative 

2.2. Monitorizarea stării cantitative a apelor subterane

2.2.1. Rețeaua de monitorizare a nivelului apelor subterane 

2.2.2. Densitatea siturilor de monitorizare 

2.2.3. Frecvența controalelor 

2.2.4. Interpretarea și prezentarea stării cantitative a apelor subterane 

2.3. Starea chimică a apelor subterane

2.3.1. Parametrii pentru determinarea stării chimice a apelor subterane 

2.3.2. Definirea stării chimice bune a apelor subterane 

2.4. Monitorizarea stării chimice a apelor subterane

2.4.1. Rețeaua de monitorizare a apelor subterane 

2.4.2. Controalele de monitorizare 

2.4.3. Controale operaționale 

2.4.4. Identificarea tendințelor poluanților 

2.4.5. Interpretarea și prezentarea stării chimice a apelor subterane 

2.5. Prezentarea stării apelor subterane

1.   STAREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ

1.1.   Elemente calitative pentru clasificarea stării ecologice

1.1.1.   Râuri

Parametri biologici

Compoziția și abundența florei acvatice

Compoziția și abundența faunei bentonice nevertebrate

Compoziția, abundența și structura pe vârste a faunei piscicole

Parametri hidromorfologici care susțin parametrii biologici

Regim hidrologic:

cantitatea și dinamica debitului

legături cu corpurile de apă subterană



Continuitatea râului

Condiții morfologice:

variații în adâncimea și deschiderea râului

structura și substratul patului râului

structura zonei riverane

Parametri chimici și fizico-chimici care susțin parametrii biologici

Parametri generali

Condiții termice

Condiții de oxigenare

Salinitate

Nivel de acidifiere

Concentrațiile nutrienților

Poluanți specifici

Poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpul de apă

Poluarea cu alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în corpul de apă

1.1.2.   Lacuri

Parametri biologici

Compoziția, abundența și biomasa fitoplanctonului

Compoziția și abundența florei acvatice (alta decât fitoplanctonul)

Compoziția și abundența faunei bentonice nevertebrate

Compoziția, abundența și structura pe vârste a faunei piscicole

Parametri hidromorfologici care susțin parametrii biologici

Regim hidrologic:

cantitatea și dinamica debitului

timpul de rezidență

legături cu corpurile de apă subterană

Condiții morfologice:

variații în adâncimea lacului

cantitatea, structura și substratul patului lacului

structura malului lacului

Parametri chimici și fizico-chimici care susțin parametrii biologici

Parametri generali

Transparență

Condiții termice

Condiții de oxigenare

Salinitate

Nivel de acidifiere

Concentrația nutrienților

Poluanți specifici

Poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpul de apă

Poluarea cu alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în corpul de apă



1.1.3.   Ape de tranziție

Parametri biologici

Compoziția, abundența și biomasa fitoplanctonului

Compoziția și abundența florei acvatice (alta decât fitoplanctonul)

Compoziția și abundența faunei bentonice nevertebrate

Compoziția, abundența și structura pe vârste a faunei piscicole

Parametri hidromorfologici care susțin parametrii biologici

Condiții morfologice:

variații în adâncime

cantitatea, structura și substratul patului

structura zonei delimitate de maree

Regimul mareelor:

fluxul de apă dulce

expunerea la valuri

Parametri chimici și fizico-chimici care susțin parametrii biologici

Parametri generali

Transparență

Condiții termice

Condiții de oxigenare

Salinitate

Concentrația nutrienților

Poluanți specifici

Poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpul de apă

Poluarea cu alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în corpul de apă

1.1.4.   Ape de coastă

Parametri biologici

Compoziția, abundența și biomasa fitoplanctonului

Compoziția și abundența florei acvatice (alta decât fitoplanctonul)

Compoziția și abundența faunei bentonice nevertebrate

Parametri hidromorfologici care susțin parametrii biologici

Condiții morfologice:

variații în adâncime

structura și substratul patului de coastă

structura zonei delimitate de maree

Regimul mareelor:

direcția curenților dominanți

expunerea la valuri

Parametri chimici și fizico-chimici care susțin parametrii biologici

Parametri generali

Transparență

Condiții termice



Condiții de oxigenare

Salinitate

Concentrația nutrienților

Poluanți specifici

Poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpul de apă

Poluarea cu alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în corpul de apă

1.1.5.   Corpuri de apă de suprafață artificiale și puternic modificate

Elementele calitative care se aplică corpurilor de apă de suprafață artificiale sau puternic modificate sunt cele care se aplică acelei categorii de 
apă de suprafață naturală (din cele patru descrise anterior) care se aseamănă cel mai bine cu corpul de apă de suprafață artificial sau puternic 
modificat respectiv.

1.2.   Definiții normative ale clasificărilor stării ecologice

Tabelul 1.2.   Definiții generale pentru râuri, lacuri, ape de tranziție și ape de coastă

Textul de mai jos oferă o definiție generală a calității ecologice. În vederea clasificării, valorile elementelor calitative ale stării ecologice pentru 
fiecare categorie de apă de suprafață sunt cele indicate în tabelele 1.2.1-1.2.4 de mai jos.

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

În general Nu există modificări antropice ale valorilor elementelor 
calitative fizico-chimice și hidromorfologice pentru tipul de 
corpuri de apă de suprafață sau acestea sunt foarte mici în 
comparație cu valorile asociate în mod normal cu tipul 
respectiv în condiții neperturbate.
Valorile elementelor calitative biologice pentru corpul de apă 
de suprafață reflectă valorile asociate în mod normal cu tipul 
respectiv în condiții neperturbate și deformările indicate sunt 
nule sau foarte mici.
Acestea sunt condiții și comunități specifice fiecărui tip.

Valorile elementelor calitative 
biologice pentru corpul de apă de 
suprafață reflectă un nivel de 
deformare redus în urma 
activității umane și care deviază 
extrem de puțin de la valorile 
asociate în mod normal cu tipul 
respectiv în condiții neperturbate.

Valorile elementelor calitative 
biologice pentru corpul de apă de 
suprafață reflectă un nivel moderat de 
abatere de la valorile asociate în mod 
normal cu tipul respectiv în condiții 
neperturbate. Valorile indică o 
deformare moderată care rezultă din 
activitatea umană și sunt mult mai 
deformate decât în cazul condițiilor de 
bună calitate.

Apele care au o stare inferioară celei medii sunt clasificate ca având o calitate slabă sau foarte slabă.

Apele care prezintă modificări majore ale valorilor elementelor calitative biologice pentru tipul de corpuri de apă de suprafață și în cazul cărora 
comunitățile biologice relevante diferă substanțial față de cele asociate în mod normal cu tipul respectiv de corpuri de apă de suprafață în condiții 
neperturbate sunt clasificate ca având o calitate slabă.

Apele care prezintă modificări importante ale valorilor elementelor calitative biologice pentru tipul de corpuri de apă de suprafață și în cazul 
cărora lipsesc părți importante ale comunităților biologice relevante asociate în mod normal cu tipul de corp de apă de suprafață respectiv în 
condiții neperturbate sunt clasificate ca având o calitate foarte slabă.

1.2.1.   Definiții ale stărilor ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a râurilor

Elemente calitative biologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Fitoplancton Compoziția taxonomică a 
fitoplanctonului corespunde în 
totalitate sau aproape în totalitate 
condițiilor neperturbate.
Abundența medie a fitoplanctonului 
este în întregime în concordanță cu 
condițiile fizico-chimice specifice 
acestui tip și nu modifică în mod 
semnificativ condițiile de 
transparență specifice tipului.
Eflorescența planctonului apare cu o 
frecvență și o intensitate care sunt în 
concordanță cu condițiile fizico-
chimice specifice acestui tip.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența taxonomică a 
planctonului există ușoare modificări. Aceste 
modificări nu indică o creștere accelerată a 
algelor care să ducă la deformări nedorite ale 
echilibrului organismelor prezente în corpul de 
apă sau ale calității fizico-chimice a apei sau a 
sedimentelor.
Poate apărea o ușoară creștere a frecvenței și 
intensității eflorescențelor planctonului specifice 
tipului respectiv.

Compoziția taxonomică a planctonului diferă 
moderat față de comunitățile specifice acestui 
tip.
Abundența este deformată moderat și poate 
produce o deformare nedorită semnificativă a 
valorilor altor elemente biologice și fizico-
chimice.
Poate apărea o creștere moderată a frecvenței și 
intensității eflorescențelor planctonului. În lunile 
de vară pot apărea eflorescențe persistente ale 
planctonului.

Vegetație macrofită 
și fitobentonică

Compoziția taxonomică a 
fitoplanctonului corespunde în 
totalitate sau aproape în totalitate 
condițiilor neperturbate.
Nu există modificări detectabile în 
abundența macrofită și fitobentonică 
medie.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența taxonomică 
fitobentonică și macrofită există ușoare 
modificări. Aceste modificări nu indică o 
creștere accelerată a vegetației fitobentonice sau 
a unor forme superioare de plante care să ducă la 
deformări nedorite ale echilibrului organismelor 
prezente în corpul de apă sau ale calității fizico-
chimice a apei sau a sedimentelor.
Comunitatea fitobentonică nu este afectată 
negativ de fasciculele sau de învelișurile 

Compoziția taxonomică fitobentonică și 
macrofită diferă moderat față de comunitățile 
specifice acestui tip și este mult mai deformată 
decât în cazul unei situații bune.
Apar modificări moderate în abundența 
macrofită și fitobentonică medie.
Comunitatea fitobentonică este combinată și, în 
anumite zone, înlocuită cu fasciculele sau 
învelișurile bacteriene prezente ca urmare a 
activității antropice.



bacteriene prezente ca urmare a activității 
antropice.

Fauna nevertebrată 
bentonică

Compoziția și abundența taxonomică 
corespund în totalitate sau aproape în 
totalitate condițiilor neperturbate.
Raportul dintre categoriile 
taxonomice sensibile la modificări și 
cele insensibile nu arată nici o 
deteriorare față de nivelurile 
neperturbate.
Nivelul diversității taxonomice 
pentru nevertebrate nu indică nici o 
deteriorare față de nivelurile 
neperturbate.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența taxonomică la 
nevertebrate există ușoare modificări.
Raportul dintre categoriile taxonomice sensibile 
la modificări și cele insensibile arată ușoare 
schimbări față de nivelurile neperturbate.
Nivelul diversității taxonomice pentru 
nevertebrate indică ușoare semne de modificare 
față de nivelurile specifice acestui tip.

Compoziția și abundența taxonomică pentru 
nevertebrate diferă moderat față de comunitățile 
specifice acestui tip.
Grupurile taxonomice majore ale comunității 
specifice acestui tip sunt absente.
Raportul dintre categoriile taxonomice sensibile 
la modificări și cele insensibile, precum și 
nivelul diversității sunt substanțial mai scăzute 
decât nivelurile specifice acestui tip și net 
inferioare nivelurilor unei stări bune.

Fauna piscicolă Compoziția și abundența speciilor 
corespund în totalitate sau aproape în 
totalitate condițiilor neperturbate.
Toate speciile sensibile la modificări 
specifice acestui tip sunt prezente.
Structurile pe vârste ale comunităților 
piscicole indică semne minore de 
modificări antropice și nu prezintă 
tulburări de reproducere sau de 
dezvoltare a unei anumite specii.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența speciilor există 
ușoare modificări datorate impacturilor antropice 
asupra elementelor calitative fizico-chimice și 
hidromorfologice.
Structurile pe vârste ale comunităților piscicole 
indică modificări datorate impacturilor antropice 
asupra elementelor calitative fizico-chimice și 
hidromorfologice și, în câteva cazuri, prezintă 
tulburări de reproducere sau de dezvoltare a unei 
anumite specii, ducând chiar la lipsa unor 
categorii de vârstă.

Compoziția și abundența speciilor piscicole 
diferă moderat față de comunitățile specifice 
acestui tip din cauza impacturilor antropice 
asupra elementelor calitative fizico-chimice și 
hidromorfologice.
Structurile pe vârste ale comunităților piscicole 
indică modificări antropice importante care duc 
la absența sau prezența extrem de redusă a unei 
proporții moderate din speciile specifice acestui 
tip.

Elemente calitative hidromorfologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Regim hidrologic Cantitatea și dinamica debitului și 
legătura cu apele subterane reflectă în 
totalitate sau aproape în totalitate 
condițiile neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Continuitatea râului Continuitatea râului nu este întreruptă de 
activitățile antropice și nu perturbă 
migrarea organismelor acvatice și 
transportul sedimentelor.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Condiții morfologice Tipurile de canale, variațiile de lățime și 
de adâncime, viteza de curgere, starea 
substratului, precum și structura și starea 
zonelor riverane corespund în totalitate 
sau aproape în totalitate condițiilor 
neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Elemente calitative fizico-chimice (1)

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Condiții generale Valorile elementelor fizico-chimice corespund în totalitate 
sau aproape în totalitate condițiilor neperturbate.
Concentrațiile nutrienților rămân în limitele asociate în 
mod normal condițiilor neperturbate.
Nivelul salinității, pH-ul, condițiile de oxigenare, 
capacitatea de neutralizare a acizilor și temperatura nu 
indică modificări antropice și se mențin în limitele 
asociate în mod normal condițiilor neperturbate.

Temperatura, condițiile de oxigenare, pH-ul, 
capacitatea de neutralizare a acizilor și nivelul 
salinității nu depășesc standardele stabilite pentru a 
asigura funcționarea ecosistemului specific acestui 
tip și pentru a obține valorile specificate anterior 
pentru elementele calitative biologice.
Concentrațiile nutrienților nu depășesc standardele 
stabilite pentru a asigura funcționarea ecosistemului 
specific acestui tip și pentru a obține valorile 
specificate anterior pentru elementele calitative 
biologice.

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți sintetici 
specifici

Valori ale concentrațiilor apropiate de zero și cel puțin 
sub limitele de detecție ale celor mai avansate tehnici 
analitice de uz general.

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6, fără a aduce atingere Directivelor 91/414/CE 
și 98/8/CE (<SEC).

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți nesintetici 
specifici

Concentrațiile se mențin în limitele asociate în mod 
normal condițiilor neperturbate (nivel de fond = nf).

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6 (2) fără a aduce atingere Directivelor 
91/414/CE și 98/8/CE (<SEC).

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.



1.2.2.   Definiții ale stărilor ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a lacurilor

Elemente calitative biologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Fitoplancton Compoziția taxonomică și abundența 
fitoplanctonului corespunde în 
totalitate sau aproape în totalitate 
condițiilor neperturbate.
Biomasa medie a fitoplanctonului 
este în concordanță cu condițiile 
fizico-chimice specifice acestui tip și 
nu modifică în mod semnificativ 
condițiile de transparență specifice 
tipului.
Eflorescența planctonului apare cu o 
frecvență și o intensitate care sunt în 
concordanță cu condițiile fizico-
chimice specifice acestui tip.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența taxonomică a 
planctonului există ușoare modificări. Aceste 
modificări nu indică o creștere accelerată a 
algelor care să ducă la deformări nedorite ale 
echilibrului organismelor prezente în corpul de 
apă sau ale calității fizico-chimice a apei sau a 
sedimentelor.
Poate apărea o ușoară creștere a frecvenței și 
intensității eflorescențelor planctonului specifice 
tipului respectiv.

Compoziția și abundența taxonomică a 
planctonului diferă moderat față de comunitățile 
specifice acestui tip.
Biomasa este deformată moderat și poate 
produce o deformare nedorită semnificativă a 
situației altor elemente calitative biologice și a 
calității fizico-chimice a apei sau a sedimentelor.
Poate apărea o creștere moderată a frecvenței și 
intensității eflorescențelor planctonului. În lunile 
de vară pot apărea eflorescențe persistente ale 
planctonului.

Vegetație macrofită 
și fitobentonică

Compoziția taxonomică corespunde 
în totalitate sau aproape în totalitate 
condițiilor neperturbate.
Nu există modificări detectabile în 
abundența macrofită și fitobentonică 
medie.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența taxonomică 
fitobentonică și macrofită există ușoare 
modificări. Aceste modificări nu indică o 
creștere accelerată a vegetației fitobentonice sau 
a unor forme superioare de plante care să ducă la 
deformări nedorite ale echilibrului organismelor 
prezente în corpul de apă sau ale calității fizico-
chimice a apei.
Comunitatea fitobentonică nu este afectată 
negativ de fasciculele sau de învelișurile 
bacteriene prezente ca urmare a activității 
antropice.

Compoziția taxonomică fitobentonică și 
macrofită diferă moderat față de comunitățile 
specifice acestui tip și este mult mai deformată 
decât în cazul unei stări bune.
Apar modificări moderate în abundența 
macrofită și fitobentonică medie.
Comunitatea fitobentonică poate fi combinată și, 
în anumite zone, înlocuită cu fasciculele sau 
învelișurile bacteriene prezente ca urmare a 
activității antropice.

Fauna nevertebrată 
bentonică

Compoziția și abundența taxonomică 
corespund în totalitate sau aproape în 
totalitate condițiilor neperturbate.
Raportul dintre categoriile 
taxonomice sensibile la modificări și 
cele insensibile nu arată nici o 
schimbare față de nivelurile 
neperturbate.
Nivelul diversității taxonomice 
pentru nevertebrate nu indică nici o 
modificare față de nivelurile 
neperturbate.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența taxonomică la 
nevertebrate există ușoare modificări.
Raportul dintre categoriile taxonomice sensibile 
la modificări și cele insensibile arată ușoare 
schimbări față de nivelurile neperturbate.
Nivelul diversității taxonomice pentru 
nevertebrate indică ușoare semne de modificare 
față de nivelurile specifice acestui tip.

Compoziția și abundența taxonomică pentru 
nevertebrate diferă moderat față de comunitățile 
specifice acestui tip.
Grupurile taxonomice majore ale comunității 
specifice acestui tip sunt absente.
Raportul dintre categoriile taxonomice sensibile 
la modificări și cele insensibile, precum și 
nivelul diversității sunt substanțial mai scăzute 
decât nivelurile specifice acestui tip și net 
inferioare față de nivelurile unei stări bune.

Fauna piscicolă Compoziția și abundența speciilor 
corespund în totalitate sau aproape în 
totalitate condițiilor neperturbate.
Toate speciile sensibile specifice 
acestui tip sunt prezente.
Structurile pe vârste ale comunităților 
piscicole indică semne minore de 
modificări antropice și nu prezintă 
tulburări de reproducere sau de 
dezvoltare a unei anumite specii.

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența speciilor există 
ușoare modificări datorate impacturilor antropice 
asupra elementelor calitative fizico-chimice și 
hidromorfologice.
Structurile pe vârste ale comunităților piscicole 
indică modificări datorate impacturilor antropice 
asupra elementelor calitative fizico-chimice și 
hidromorfologice și, în câteva cazuri, prezintă 
tulburări de reproducere sau de dezvoltare a unei 
anumite specii, ducând chiar la lipsa unor 
categorii de vârstă.

Compoziția și abundența speciilor piscicole 
diferă moderat față de comunitățile specifice 
acestui tip din cauza impacturilor antropice 
asupra elementelor calitative fizico-chimice și 
hidromorfologice.
Structurile pe vârste ale comunităților piscicole 
indică modificări importante din cauza 
impacturilor antropice asupra elementelor 
calitative fizico-chimice sau hidromorfologice, 
care duc la absența sau prezența extrem de 
redusă a unei proporții moderate din speciile 
specifice acestui tip.

Elemente calitative hidromorfologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Regim hidrologic Cantitatea și dinamica debitului, nivelul, 
timpul de rezidență și legătura cu apele 
subterane reflectă în totalitate sau aproape în 
totalitate condiții neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Condiții morfologice Variațiile de adâncimea lacului, calitatea și 
structura substratului, precum și structura și 
starea malurilor lacului corespund în 
totalitate sau aproape în totalitate condițiilor 
neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Elemente calitative fizico-chimice (3)



Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Condiții generale Valorile elementelor fizico-chimice corespund în totalitate 
sau aproape în totalitate condițiilor neperturbate.
Concentrațiile nutrienților rămân în limitele asociate în 
mod normal condițiilor neperturbate.
Nivelul salinității, pH-ul, condițiile de oxigenare, 
capacitatea de neutralizare a acizilor, transparența și 
temperatura nu indică modificări antropice și se mențin în 
limitele asociate în mod normal condițiilor neperturbate.

Temperatura, condițiile de oxigenare, pH-ul, 
capacitatea de neutralizare a acizilor, transparența 
și nivelul salinității nu depășesc limita stabilită 
pentru a asigura funcționarea ecosistemului specific 
acestui tip și pentru a obține valorile specificate 
anterior pentru elementele calitative biologice.
Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile 
stabilite pentru a asigura funcționarea ecosistemului 
specific acestui tip și pentru a obține valorile 
specificate anterior pentru elementele calitative 
biologice.

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți sintetici 
specifici

Valori ale concentrațiilor apropiate de zero și cel puțin 
sub limitele de detecție ale celor mai avansate tehnici 
analitice de uz general.

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6, fără a aduce atingere Directivelor 91/414/CE 
și 98/8/CE. (<SEC)

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți nesintetici 
specifici

Concentrațiile se mențin în limitele asociate în mod 
normal condițiilor neperturbate (nivel de fond = nf).

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6 (4), fără a aduce atingere Directivelor 
91/414/CE și 98/8/CE. (<SEC)

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

1.2.3.   Definiții ale stărilor ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a apelor de tranziție

Elemente calitative biologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Fitoplancton Compoziția și abundența taxonomică a 
fitoplanctonului corespunde condițiilor 
neperturbate.
Biomasa medie a fitoplanctonului este în 
concordanță cu condițiile fizico-chimice 
specifice acestui tip și nu modifică în mod 
semnificativ condițiile de transparență 
specifice tipului.
Eflorescența planctonului apare cu o 
frecvență și o intensitate care sunt în 
concordanță cu condițiile fizico-chimice 
specifice acestui tip.

În compoziția și abundența taxonomică a 
fitoplanctonului apar ușoare modificări.
În comparație cu condițiile specifice acestui 
tip, în biomasă există ușoare modificări. 
Aceste modificări nu indică o creștere 
accelerată a algelor care să ducă la deformări 
nedorite ale echilibrului organismelor 
prezente în corpul de apă sau ale calității 
fizico-chimice a apei.
Poate apărea o ușoară creștere a frecvenței și 
intensității eflorescențelor planctonului 
specifice tipului respectiv.

Compoziția și abundența taxonomică a 
planctonului diferă moderat față de 
condițiile specifice acestui tip.
Biomasa este deformată moderat și 
poate produce o deformare nedorită 
semnificativă a valorilor altor 
elemente calitative biologice.
Poate apărea o creștere moderată a 
frecvenței și intensității eflorescențelor 
planctonului. În lunile de vară pot 
apărea eflorescențe persistente ale 
planctonului.

Macroalge Compoziția taxonomică a macroalgelor 
corespunde condițiilor neperturbate.
Nu există modificări detectabile în învelișul 
macroalgelor ca urmare a activităților 
antropice.

În comparație cu comunitățile specifice 
acestui tip, în compoziția și abundența 
taxonomică a macroalgelor există ușoare 
modificări. Aceste modificări nu indică o 
creștere accelerată a vegetației fitobentonice 
sau a unor forme superioare de plante care să 
ducă la deformări nedorite ale echilibrului 
organismelor prezente în corpul de apă sau 
ale calității fizico-chimice a apei.

Compoziția taxonomică a 
macroalgelor diferă moderat față de 
comunitățile specifice acestui tip și 
este mult mai deformată decât în cazul 
unei stări bune.
Apar modificări moderate în 
abundența medie a macroalgelor care 
pot duce la deformări nedorite ale 
echilibrului organismelor prezente în 
corpul de apă.

Angiosperme Compoziția taxonomică corespunde în 
totalitate sau aproape în totalitate condițiilor 
neperturbate.
Nu există modificări detectabile în abundența 
angiospermelor ca urmare a activităților 
antropice.

În comparație cu comunitățile specifice 
acestui tip, în compoziția taxonomică a 
angiospermelor există ușoare modificări.
Abundența angiospermelor indică ușoare 
modificări.

Compoziția taxonomică a 
angiospermelor diferă moderat față de 
comunitățile specifice acestui tip și 
este substanțial mai modificată decât 
în cazul unei stări bune.
Există modificări moderate în 
abundența taxonomică a 
angiospermelor.

Fauna nevertebrată 
bentonică

Gradul de diversitate și abundența 
taxonomică a nevertebratelor se situează în 
limitele asociate în mod normal condițiilor 
neperturbate.
Sunt prezente toate categoriile taxonomice 
sensibile la modificări asociate condițiilor 
neperturbate.

Gradul de diversitate și abundența 
taxonomică a nevertebratelor depășesc ușor 
limitele asociate în mod normal condițiilor 
neperturbate.
Sunt prezente majoritatea categoriilor 
taxonomice ale comunităților specifice 
acestui tip.

Gradul de diversitate și abundența 
taxonomică a nevertebratelor depășesc 
moderat limitele asociate în mod 
normal condițiilor neperturbate.
Sunt prezente categorii taxonomice 
care indică prezența poluanților.
Sunt absente multe dintre categoriile 
taxonomice ale comunităților specifice 
acestui tip.

Fauna piscicolă Compoziția și abundența speciilor corespund 
condițiilor neperturbate.

Abundența speciilor sensibile la modificări 
indică ușoare modificări față de condițiile 
specifice acestui tip datorate impacturilor 
antropice asupra elementelor calitative 
fizico-chimice și hidromorfologice.

O proporție moderată a speciilor 
sensibile la modificări specifice 
acestui tip sunt absente ca urmare a 
impacturilor antropice asupra 



elementelor calitative fizico-chimice și 
hidromorfologice.

Elemente calitative hidromorfologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Regimul mareei Regimul fluxului de apă dulce corespunde în 
totalitate sau aproape în totalitate condițiilor 
neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Condiții morfologice Variațiile de adâncime, starea substratului, 
precum și structura și starea zonelor 
delimitate de maree corespund în totalitate 
sau aproape în totalitate condițiilor 
neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru 
elementele calitative biologice.

Elemente calitative fizico-chimice (5)

Element Situație superioară Situație bună Situație moderată

Condiții generale Valorile elementelor fizico-chimice corespund în totalitate 
sau aproape în totalitate condițiilor neperturbate.
Concentrațiile nutrienților rămân în limitele asociate în 
mod normal condițiilor neperturbate.
Temperatura, condițiile de oxigenare și transparența nu 
indică modificări antropice și se mențin în limitele 
asociate în mod normal condițiilor neperturbate.

Temperatura, condițiile de oxigenare și transparența 
nu depășesc limitele stabilite pentru a asigura 
funcționarea ecosistemului și pentru a obține 
valorile specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.
Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile 
stabilite pentru a asigura funcționarea ecosistemului 
și pentru a obține valorile specificate anterior 
pentru elementele calitative biologice.

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți sintetici 
specifici

Valori ale concentrațiilor apropiate de zero și cel puțin 
sub limitele de detecție ale celor mai avansate tehnici 
analitice de uz general.

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6, fără a aduce atingere Directivelor 91/414/CE 
și 98/8/CE. (<SEC)

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți nesintetici 
specifici

Concentrațiile se mențin în limitele asociate în mod 
normal condițiilor neperturbate (nivel de fond = nf).

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6 (6), fără a aduce atingere Directivelor 
91/414/CE și 98/8/CE. (<SEC)

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

1.2.4.   Definiții ale stării ecologice „foarte bună”, „bună” și „medie” a apelor de coastă

Elemente calitative biologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Fitoplancton Compoziția și abundența taxonomică a 
fitoplanctonului corespunde condițiilor 
neperturbate.
Biomasa medie a fitoplanctonului este în 
concordanță cu condițiile fizico-chimice 
specifice acestui tip și nu modifică în mod 
semnificativ condițiile de transparență specifice 
tipului.
Eflorescența planctonului apare cu o frecvență și 
o intensitate care sunt în concordanță cu 
condițiile fizico-chimice specifice acestui tip.

În compoziția și abundența taxonomică a 
fitoplanctonului apar ușoare modificări.
În comparație cu condițiile specifice acestui tip, 
în biomasă există ușoare modificări. Aceste 
modificări nu indică o creștere accelerată a 
algelor care să ducă la deformări nedorite ale 
echilibrului organismelor prezente în corpul de 
apă sau ale calității apei.
Poate apărea o ușoară creștere a frecvenței și 
intensității eflorescențelor planctonului specifice 
tipului respectiv.

Compoziția și abundența 
taxonomică a planctonului diferă 
moderat.
Biomasa depășește substanțial 
limitele asociate condițiilor 
specifice acestui tip și poate avea 
influență asupra altor elemente 
calitative biologice.
Poate apărea o creștere moderată 
a frecvenței și intensității 
eflorescențelor planctonului. În 
lunile de vară pot apărea 
eflorescențe persistente ale 
planctonului.

Macroalge și 
angiosperme

Sunt prezente toate categoriile taxonomice ale 
angiospermelor și macroalgelor sensibile la 
modificări asociate cu condițiile neperturbate.
Nivelurile învelișului macroalgelor și abundența 
angiospermelor corespund condițiilor 
neperturbate.

Sunt prezente majoritatea categoriilor 
taxonomice ale angiospermelor și macroalgelor 
sensibile la modificări asociate cu condițiile 
neperturbate.
Nivelurile învelișului macroalgelor și abundența 
angiospermelor indică ușoare modificări.

Lipsește un număr moderat din 
categoriile taxonomice ale 
angiospermelor și macroalgelor 
sensibile la modificări asociate 
condițiilor neperturbate.
Apar modificări moderate în 
învelișul macroalgelor și în 
abundența angiospermelor care 
pot duce la deformări nedorite ale 
echilibrului organismelor 
prezente în corpul de apă.

Fauna nevertebrată 
bentonică

Compoziția și abundența taxonomică corespund 
în totalitate sau aproape în totalitate condițiilor 
neperturbate. Raportul dintre categoriile 

În comparație cu comunitățile specifice acestui 
tip, în compoziția și abundența taxonomică la 
nevertebrate există ușoare modificări.

Nivelul diversității taxonomice 
pentru nevertebrate indică ușoare 



taxonomice sensibile la modificări și cele 
insensibile nu arată nici o schimbare față de 
nivelurile neperturbate.
Nivelul diversității taxonomice pentru 
nevertebrate nu indică nici o modificare față de 
nivelurile neperturbate.

Raportul dintre categoriile taxonomice sensibile 
la modificări și cele insensibile arată ușoare 
schimbări față de nivelurile neperturbate.

semne de modificare față de 
nivelurile specifice acestui tip.
Compoziția și abundența 
taxonomică pentru nevertebrate 
diferă moderat față de 
comunitățile specifice acestui tip.
Grupurile taxonomice majore ale 
comunității specifice acestui tip 
sunt absente. Raportul dintre 
categoriile taxonomice sensibile 
la modificări și cele insensibile, 
precum și nivelul diversității sunt 
substanțial mai scăzute decât 
nivelurile specifice acestui tip și 
net inferioare față de nivelurile 
unei stări bune.

Elemente calitative hidromorfologice

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Regimul mareei Regimul fluxului de apă dulce și direcția 
și viteza curenților dominanți corespund 
în totalitate sau aproape în totalitate 
condițiilor neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Condiții morfologice Variațiile de adâncime, structură și 
substratul patului din zona de coastă, 
precum și structura și starea zonelor 
delimitate de maree, corespund în 
totalitate sau aproape în totalitate 
condițiilor neperturbate.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii valorilor 
specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Elemente calitative fizico-chimice (7)

Element Stare foarte bună Stare bună Stare medie

Condiții generale Valorile elementelor fizico-chimice corespund în totalitate 
sau aproape în totalitate condițiilor neperturbate.
Concentrațiile nutrienților rămân în limitele asociate în 
mod normal condițiilor neperturbate.
Temperatura, condițiile de oxigenare și transparența nu 
indică modificări antropice și se mențin în limitele 
asociate în mod normal condițiilor neperturbate.

Temperatura, condițiile de oxigenare și transparența 
nu depășesc limitele stabilite pentru a asigura 
funcționarea ecosistemului și pentru a obține 
valorile specificate anterior pentru elementele 
calitative biologice.
Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile 
stabilite pentru a asigura funcționarea ecosistemului 
și pentru a obține valorile specificate anterior 
pentru elementele calitative biologice.

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți sintetici 
specifici

Valori ale concentrațiilor apropiate de zero și cel puțin 
sub limitele de detecție ale celor mai avansate tehnici 
analitice de uz general.

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6, fără a aduce atingere Directivelor 91/414/CE 
și 98/8/CE (<SEC).

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți nesintetici 
specifici

Concentrațiile se mențin în limitele asociate în mod 
normal condițiilor neperturbate (nivel de fond = nf).

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6 (8), fără a aduce atingere Directivelor 
91/414/CE și 98/8/CE (<SEC).

Condiții adecvate 
atingerii valorilor 
specificate anterior 
pentru elementele 
calitative biologice.

1.2.5.   Definiții ale potențialului ecologic „maxim”, „bun” și „acceptabil” al corpurilor de apă puternic modificate sau artificiale

Element Potențial ecologic maxim Potențial ecologic bun Potențial ecologic 
mediu

Elemente calitative 
biologice

Valorile elementelor calitative biologice relevante 
reflectă, pe cât posibil, valorile asociate celui mai 
asemănător tip de corp de apă de suprafață, având 
în vedere condițiile fizice care rezultă din 
caracteristicile artificiale sau puternic modificate 
ale corpului de apă.

Apar ușoare modificări în valorile elementelor 
calitative biologice pertinente în raport cu valorile 
stabilite pentru potențialul ecologic maxim.

Apar modificări moderate 
ale valorilor pentru 
elementele calitative 
biologice relevante în 
comparație cu valorile 
stabilite pentru potențialul 
ecologic maxim.
Valorile sunt mult mai 
modificate decât cele 
specifice unui potențial 
ecologic bun.

Elemente hidromorfologice Condițiile hidromorfologice corespund condițiilor 
normale, singurele impacturi asupra corpului de 

Condiții adecvate atingerii valorilor specificate 
anterior pentru elementele calitative biologice.

Condiții adecvate atingerii 
valorilor specificate 



apă de suprafață fiind cele care rezultă din 
caracteristicile artificiale sau puternic modificate 
ale corpului de apă după ce au fost luate toate 
măsurile practice de atenuare a efectelor pentru a 
asigura cea mai bună aproximare a continuumului 
ecologic, mai ales cu privire la migrarea faunei și 
la arealele adecvate de depunere a ouălor și de 
înmulțire.

anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Elemente fizico-chimice

Condiții generale Elementele fizico-chimice corespund în totalitate 
sau aproape în totalitate condițiilor neperturbate 
asociate tipului de corp de apă de suprafață cel 
mai asemănător cu corpul de apă artificial sau 
puternic modificat respectiv.
Concentrațiile nutrienților rămân în limitele 
asociate în mod normal acestor condițiilor 
neperturbate.
Nivelul temperaturii, condițiile de oxigenare sunt 
în concordanță cu nivelurile stabilite pentru cel 
mai asemănător tip de corp de apă de suprafață în 
condiții neperturbate.

Valorile elementelor fizico-chimice nu depășesc 
limitele stabilite pentru a asigura funcționarea 
ecosistemului și pentru a obține valorile 
specificate anterior pentru elementele calitative 
biologice.
Temperatura și pH-ul nu depășesc nivelurile 
stabilite pentru a asigura funcționarea 
ecosistemului și pentru a obține valorile 
specificate anterior pentru elementele calitative 
biologice.
Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile 
stabilite pentru a asigura funcționarea 
ecosistemului și pentru a obține valorile 
specificate anterior pentru elementele calitative 
biologice.

Condiții adecvate atingerii 
valorilor specificate 
anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți sintetici specifici Valori ale concentrațiilor apropiate de zero și cel 
puțin sub limitele de detecție ale celor mai 
avansate tehnici analitice de uz general.

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6, fără a aduce atingere Directivelor 
91/414/CE și 98/8/CE (<SEC).

Condiții adecvate atingerii 
valorilor specificate 
anterior pentru elementele 
calitative biologice.

Poluanți nesintetici 
specifici

Concentrațiile se mențin în limitele asociate în 
mod normal condițiilor neperturbate stabilite în 
cazul tipului de corp de apă de suprafață cel mai 
asemănător cu corpul de apă artificial sau puternic 
modificat respectiv (nivel de fond = nf).

Concentrațiile nu depășesc standardele stabilite în 
conformitate cu procedura menționată la punctul 
1.2.6 (9) (1), fără a aduce atingere Directivelor 
91/414/CE și 98/8/CE (<SEC).

Condiții adecvate atingerii 
valorilor specificate 
anterior pentru elementele 
calitative biologice.

1.2.6.   Procedură pentru stabilirea standardelor de calitate chimică de către statele membre

La determinarea standardelor de calitate a mediului pentru poluanții enumerați la punctele 1-9 din anexa VIII pentru protecția elementelor de 
biota acvatice, statele membre acționează în conformitate cu dispozițiile care urmează. Standardele pot fi stabilite pentru apă, sedimente sau 
biota.

Dacă este posibil, este necesar să se obțină atât datele acute, cât și cele cronice pentru categoriile taxonomice menționate mai jos, care sunt 
pertinente pentru tipul de corp de apă respectiv, precum și pentru orice alte categorii taxonomice acvatice pentru care există date. „Setul de bază” 
pentru categoriile taxonomice este format din:

— alge și/sau vegetație macrofită;

— Daphnia sau organisme reprezentative pentru apele saline;

— pești.

Stabilirea standardelor de calitate a mediului

La stabilirea limitei maxime pentru concentrația medie anuală, se aplică următoarea procedură:

(i) statele membre stabilesc, în fiecare caz, factorii de siguranță adecvați în funcție de natura și de calitatea datelor disponibile și de 
orientările de la punctul 3.3.1 din partea a II-a a „Documentului de orientare tehnică pentru Directiva 93/67/CEE a Comisiei referitoare la 
evaluarea riscurilor pentru substanțe notificate noi și pentru Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei privind evaluarea riscurilor 
prezentate de substanțele existente”, precum și factorii de securitate indicați în tabelul următor:

Factor de siguranță

Cel puțin o valoare L(E)C50 acut pentru fiecare dintre cele trei niveluri trofice din setul de 
bază

1 000

O valoare NOEC cronică (fie pești, fie Daphnia sau un organism reprezentativ pentru apele 
saline)

100

Două valori NOEC cronice pentru specii reprezentând două niveluri trofice (pești și/sau 
Daphnia sau un organism reprezentativ pentru apele saline și/sau alge)

50

Valori NOEC cronice pentru cel puțin trei specii (în mod normal pești, Daphnia sau un 
organism reprezentativ pentru apele saline și alge) reprezentând trei niveluri trofice

10

Alte situații, inclusiv date de teren sau ecosisteme model care permit calcularea și aplicarea 
unor factori de securitate mai exacți.

Evaluare de la caz la caz

(ii) dacă există date referitoare la persistență și bioacumulare, acestea sunt luate în considerare la determinarea valorii finale a standardului de 
calitate a mediului;



(iii) standardul astfel determinat trebuie comparat cu toate probele din studiile de teren. Când apar anomalii, se revizuiește derivarea, pentru a 
permite calcularea unui factor de siguranță mai precis;

(iv) standardul determinat este revizuit de alți specialiști și prezentat publicului pentru consultare, inclusiv pentru a permite calcularea unui 
factor de siguranță mai precis.

1.3.   Monitorizarea stării ecologice și chimice a apelor de suprafață

Rețeaua de monitorizare a apelor de suprafață este stabilită în conformitate cu cerințele articolului 8. Rețeaua de monitorizare este astfel 
concepută încât să ofere o privire de ansamblu coerentă și completă asupra stării ecologice și chimice din fiecare district hidrografic și să permită 
clasificarea corpurilor de apă în cinci clase conforme definițiilor normative de la punctul 1.2. În planul de gestionare a districtului hidrografic, 
statele membre furnizează una sau mai multe hărți ale rețelei de monitorizare a apelor de suprafață.

Pe baza analizei caracteristicilor și a studierii impactului în conformitate cu articolul 5 și anexa II, statele membre întocmesc, pentru fiecare 
perioadă la care se referă planul de gestionare a districtului hidrografic, un program de control al monitorizării și un program de controale 
operaționale. În unele cazuri, există necesitatea ca statele membre să întocmească, de asemenea, programe de controale de investigare.

Statele membre monitorizează parametrii care indică starea fiecărui element calitativ pertinent. La selectarea parametrilor pentru elementele 
calitative biologice, statele membre identifică nivelul taxonomic adecvat pentru a obține un grad suficient de fiabilitate și de precizie, necesar 
pentru clasificarea elementelor calitative. Valorile estimative ale nivelurilor de fiabilitate și precizie ale rezultatelor obținute pe baza programelor 
de monitorizare sunt indicate în plan.

1.3.1.   Conceperea controlului de monitorizare

Obiectiv

Statele membre întocmesc programe de control de monitorizare pentru a furniza informații în vederea:

— completării și validării procedurii de studiere a impactului descrisă în anexa II;

— conceperii eficiente și efective a viitoarelor programe de monitorizare;

— evaluării modificărilor pe termen lung ale condițiile naturale și

— evaluării modificărilor pe termen lung care rezultă dintr-o activitate antropică răspândită.

Rezultatele acestor controale sunt revizuite și utilizate, împreună cu procedura de studiere a impactului descrisă în anexa II, pentru a determina 
cerințele pentru programele de monitorizare din planurile de gestionare a bazinelor hidrografice actuale și viitoare.

Selectarea punctelor de control

Pentru a oferi o evaluare a stării generale a apelor de suprafață din fiecare zonă de captare sau sub-zonă de captare din bazinul hidrografic 
respectiv, se monitorizează un număr suficient de corpuri de apă de suprafață. La selectarea acestor corpuri, statele membre se asigură că, după 
caz, monitorizarea se efectuează în puncte unde:

— rata debitului este reprezentativă pentru districtul hidrografic în ansamblu, inclusiv punctele de pe râurile mari în care zona de captare 
depășește 2 500 km2;

— volumul de apă prezent este reprezentativ pentru districtul hidrografic, inclusiv în cazul lacurilor sau al rezervoarelor întinse;

— corpuri de apă semnificative depășesc granița statului membru;

— sunt identificate situri în conformitate cu Decizia 77/795/CEE privind schimbul de informații și

în alte situri necesare pentru a estima cantitatea de poluanți transferată peste granițele statului membru și care pătrunde în mediul maritim.

Selectarea elementelor calitative

Controlul de monitorizare este efectuat pentru fiecare sit de monitorizare pe o perioadă de un an, pe parcursul perioadei acoperite de planul de 
gestionare a districtului hidrografic pentru:

— parametrii indicatori pentru toate elementele calitative biologice;

— parametrii indicatori pentru toate elementele calitative hidromorfologice;

— parametrii indicatori pentru toate elementele calitative fizico-chimice;

— poluanții incluși pe lista de substanțe prioritare care sunt evacuați în bazinul sau sub-bazinul hidrografic și

— alți poluanți evacuați în cantități semnificative în bazinul sau sub-bazinul hidrografic,

cu excepția cazului în care exercițiul anterior de control de monitorizare a demonstrat că respectivul corp de apă era într-o stare bună și că 
studierea impactului activității umane în conformitate cu anexa II nu indică în nici un fel modificarea impacturilor asupra corpului de apă. În 
aceste cazuri, controlul de supraveghere este efectuat o dată la fiecare trei planuri de gestionare a districtului hidrografic.

1.3.2.   Conceperea controalelor operaționale

Controalele operaționale sunt întreprinse în vederea:

— stabilirii stării acelor corpuri de apă identificate ca prezentând riscul de a nu-și îndeplini obiectivele de mediu și

— a evaluării modificărilor suferite de starea corpurilor ca urmare a programului de măsuri.



Programul poate fi modificat pe perioada acoperită de planul de gestionare a districtului hidrografic pe baza informațiilor obținute în cadrul 
cerințelor din anexa II sau din prezenta anexă, în special pentru a permite o reducere a frecvenței controalelor atunci când un impact se dovedește 
a nu fi semnificativ sau când presiunea în cauză este înlăturată.

Selectarea siturilor de control

Controalele operaționale sunt efectuate pentru toate corpurile de apă care, fie pe baza unui studiu de impact efectuat în conformitate cu anexa II, 
fie pe baza unui control de monitorizare, sunt identificate ca prezentând riscul de a nu-și îndeplini obiectivele de mediu prevăzute la articolul 4 și 
pentru acele corpuri de apă în care sunt evacuate substanțe incluse pe lista de substanțe prioritare. Pentru substanțele incluse pe lista de substanțe 
prioritare, punctele de control sunt selectate în conformitate cu dispozițiile legale care stabilesc standardul de calitate a mediului pentru 
substanțele în cauză. În toate celelalte cazuri, inclusiv pentru substanțe incluse pe lista de substanțe prioritare pentru care legislația nu oferă 
indicații specifice, punctele de control sunt selectate după cum urmează:

— pentru corpurile amenințate de presiuni considerabile ale unor surse punctiforme, puncte de control în număr suficient pentru a evalua 
amploarea și impactul sursei punctiforme. Dacă un corp de apă este supus mai multor presiuni din surse punctiforme, punctele de control 
pot fi selectate în vederea evaluării amplorii și impactului acestor presiuni în ansamblu;

— pentru corpurile amenințate de presiuni considerabile ale unor surse difuze, puncte de control în număr suficient, în cadrul unor corpuri de 
apă selectate, pentru a evalua amploarea și impactul sursei difuze. Corpurile sunt selectate astfel încât să fie reprezentative pentru riscurile 
relative de apariție a presiunii din sursele difuze și pentru riscurile relative de a nu obține o stare bună a apelor de suprafață;

— pentru corpurile amenințate de presiuni considerabile ale unor surse hidromorfologice, puncte de control în număr suficient, în cadrul unor 
corpuri selectate, pentru a evalua amploarea și impactul presiunilor hidromorfologice. Selectarea corpurilor trebuie să ofere indicii despre 
impactul global al presiunilor hidromorfologice la care sunt supuse toate corpurile de apă.

Selectarea elementelor calitative

Pentru a evalua amploarea presiunii la care sunt supuse corpurile de apă, statele membre controlează acele elemente calitative care permit 
identificarea presiunilor la care este supus corpul sau corpurile de apă respective. Pentru a evalua impactul acestor presiuni, statele membre 
controlează, după caz:

— parametrii care permit identificarea elementului calitativ biologic sau a elementelor calitative biologice cel(e) mai sensibil(e) la presiunile 
la care sunt supuse corpurile de apă;

— toate substanțele prioritare evacuate și alți poluanți evacuați în cantități semnificative;

— parametrii care permit identificarea elementului calitativ hidromorfologic cel mai sensibil la presiunea identificată.

1.3.3.   Conceperea controalelor de investigare

Obiectiv

Controalele de investigare sunt efectuate:

— atunci când nu se cunoaște motivul depășirii parametrilor;

— atunci când controlul de monitorizare arată că obiectivele menționate în articolul 4 pentru un corp de apă nu pot fi realizate și nu a fost 
încă stabilit un control operațional pentru a determina cauzele pentru care un corp de apă nu îndeplinește obiectivele de mediu sau

— pentru a identifica amploarea și impactul poluărilor accidentale.

Aceste controale furnizează informațiile necesare pentru întocmirea unui program de măsuri în vederea realizării obiectivelor de mediu și de 
măsuri speciale de remediere a efectelor poluării accidentale.

1.3.4.   Frecvența controalelor

Pe perioada controlului de monitorizare, se aplică parametrilor indicatori ai elementelor calitative fizico-chimice frecvențele de control 
menționate în continuare, cu excepția cazului când se justifică intervale mai mari pe baza cunoștințelor tehnice și a avizului experților. Pentru 
elementele calitative biologice sau hidromorfologice, controlul este efectuat cel puțin o dată pe durata perioadei controlului de monitorizare.

Pentru controalele operaționale, frecvența controalelor necesară pentru oricare dintre parametri este determinată de statele membre astfel încât să 
ofere date suficiente pentru o evaluare sigură a stării elementului calitativ relevant. Cu titlu orientativ, controalele trebuie efectuate la intervale 
care să nu depășească perioadele indicate în tabelul de mai jos, cu excepția cazului când se justifică intervale mai mari pe baza cunoștințelor 
tehnice și a avizului experților.

Frecvențele sunt alese astfel încât să se obțină un nivel de fiabilitate și de precizie acceptabil. Evaluarea fiabilității și preciziei atinse de sistemul 
de control utilizat este indicată în planul de gestionare a districtului hidrografic.

Sunt alese frecvențe de control care să aibă în vedere variabilitatea parametrilor care rezultă din condițiile naturale și antropice. Momentele la 
care se efectuează controalele sunt stabilite astfel încât să minimizeze impactul variațiilor sezoniere asupra rezultatelor și astfel să se asigure că 
rezultatele reflectă modificările apărute în corpul de apă ca urmare a variației presiunilor antropice. Pentru realizarea acestui obiectiv, acolo unde 
este cazul, se efectuează controale suplimentare în diferite anotimpuri ale aceluiași an.

Element calitativ Râuri Lacuri Ape de tranziție Ape de 
coastă

Biologic

Fitoplancton 6 luni 6 luni 6 luni 6 luni

Altă floră acvatică 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani

Macronevertebrate 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani



Pești 3 ani 3 ani 3 ani

Hidromorfologic

Continuitate 6 ani

Hidrologie continuu 1 lună

Morfologie 6 ani 6 ani 6 ani 6 ani

Fizico-chimic

Condiții termice 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni

Oxigenare 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni

Salinitate 3 luni 3 luni 3 luni

Nutrienți 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni

Acidifiere 3 luni 3 luni

Alți poluanți 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni

Substanțe prioritare 1 lună 1 lună 1 lună 1 lună

1.3.5.   Controale suplimentare pentru zonele protejate

Programele de control prevăzute anterior sunt completate în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

Puncte de captare a apei potabile

Corpurile de apă de suprafață definite în temeiul articolului 7 (captarea apei potabile), care furnizează o medie zilnică mai mare de 100 m3 sunt 
desemnate ca puncte de control și fac obiectul controalelor suplimentare necesare pentru a îndeplini cerințele articolului respectiv. Controalele 
efectuate asupra acestor corpuri se referă la toate substanțele prioritare evacuate și restul substanțelor evacuate în cantități semnificative care ar 
putea afecta starea corpului de apă și care sunt controlate în temeiul dispozițiilor directivei privind apa potabilă. Controalele sunt efectuate cu 
următoarea frecvență:

Populația deservită Frecvență

< 10 000 de 4 ori pe an

10 000-30 000 de 8 ori pe an

> 30 000 de 12 ori pe an

Zone de habitat și zone de protejare a speciilor

Corpurile de apă care formează aceste zone sunt incluse în programul de controale operaționale menționat anterior, dacă, pe baza evaluării 
impactului și a controlului de monitorizare, acestea sunt identificate ca prezentând riscul de a nu îndeplini obiectivele de mediu prevăzute la 
articolul 4. Controalele au rolul de a evalua amploarea și impactul tuturor presiunilor semnificative relevante la care sunt supuse aceste corpuri și, 
acolo unde este cazul, de a evalua modificările care apar în starea acestor corpuri ca urmare a programului de măsuri. Controalele continuă până 
când zonele se conformează cerințelor referitoare la apă ale legislației pe baza căreia sunt desemnate și îndeplinesc obiectivele prevăzute la 
articolul 4.

1.3.6.   Standarde pentru controlul elementelor calitative

Metodele utilizate pentru controlul parametrilor tip sunt în conformitate cu standardele internaționale enumerate mai jos sau cu alte standarde 
naționale sau internaționale care asigură furnizarea de date echivalente în ceea ce privește calitatea științifică și comparabilitatea.

Eșantionarea macronevertebratelor

ISO 5667-3:1995 Calitatea apei – Eșantionare - Partea a 3-a: Îndrumări pentru conservarea și manevrarea probelor

EN 27828:1994 Calitatea apei – Metode de eșantionare biologică: Îndrumări pentru eșantionarea manuală a 
macronevertebratelor bentonice

EN 28265:1994 Calitatea apei – Metode de eșantionare biologică: Îndrumări pentru proiectarea și utilizarea instrumentelor 
pentru eșantionare cantitativă a macronevertebratelor bentonice pe substraturi pietroase în ape puțin adânci

EN ISO 9391:1995 Calitatea apei – Eșantionarea macronevertebratelor în ape adânci: Îndrumări pentru utilizarea instrumentelor 
de eșantionare a colonizării, cantitativă și calitativă

EN ISO 8689-1:1999 Clasificarea biologică a râurilor - Partea I: Îndrumări pentru interpretarea datelor calitative biologice din 
monitorizarea macronevertebratelor bentonice în apele curgătoare

EN ISO 8689-2:1999 Clasificarea biologică a râurilor - Partea II: Îndrumări pentru prezentarea datelor calitative biologice din 
monitorizarea macronevertebratelor bentonice în apele curgătoare

Eșantionarea vegetației macrofite

Standarde CEN/ISO relevante, dacă există.

Eșantionarea peștilor



Standarde CEN/ISO relevante, dacă există.

Eșantionarea diatomeei

Standarde CEN/ISO relevante, dacă există.

Standarde pentru parametrii fizico-chimici

Oricare standarde CEN/ISO relevante.

Standarde pentru parametrii hidromorfologici

Oricare standarde CEN/ISO relevante.

1.4.   Clasificarea și prezentarea stărilor ecologice

1.4.1.   Comparabilitatea rezultatelor monitorizării biologice

(i) Statele membre stabilesc sisteme de control pentru a estima valorile elementelor calitative biologice specificate pentru fiecare categorie de 
apă de suprafață sau pentru corpurile de apă de suprafață artificiale și puternic modificate. La aplicarea procedurii prezentate în continuare 
corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate, trimiterile la starea ecologică trebuie interpretate ca trimiteri la potențialul ecologic. 
Aceste sisteme pot utiliza anumite specii sau grupuri de specii reprezentative pentru elementul calitativ în ansamblu.

(ii) Pentru a asigura comparabilitatea sistemelor de control, rezultatele sistemelor utilizate de fiecare stat membru se exprimă ca indici de 
calitate ecologice în scopul clasificării stării ecologice. Acești indici reprezintă relația dintre valorile parametrilor biologici înregistrați 
pentru un anumit corp de apă de suprafață și valorile acestor parametri în condițiile de referință aplicabile corpului respectiv. Indicele este 
exprimat ca valoare numerică între zero și unu, starea ecologică foarte bună fiind reprezentată de valorile apropiate de unu, iar starea 
ecologică deteriorată de valorile apropiate de zero.

(iii) Fiecare stat divide scala indicilor de calitate ecologică din propriul sistem de control, pentru fiecare categorie de ape de suprafață, în cinci 
clase variind de la o stare ecologică foarte bună la o stare deteriorată, în conformitate cu punctul 1.2, alocând o valoare numerică fiecărei 
delimitări dintre clase. Valoarea delimitării între clasele de stare ecologică „foarte bună” și „bună”, precum și valoarea delimitării între 
clasele de stare ecologică „bună” și „medie” sunt stabilite prin exercițiul de intercalibrare descris mai jos.

(iv) Comisia facilitează exercițiul de intercalibrare pentru a asigura stabilirea coerentă a delimitărilor între clase în conformitate cu definițiile 
normative de la punctul 1.2 și pentru a asigura comparabilitatea între statele membre.

(v) În cadrul acestui exercițiu, Comisia facilitează schimbul de informații între statele membre care duce la identificarea unei serii de situri în 
fiecare ecoregiune de pe teritoriul Comunității; aceste situri formează o rețea de intercalibrare. Rețeaua cuprinde siturile selectate dintr-o 
serie de tipuri de corpuri de apă de suprafață prezente în fiecare ecoregiune. Pentru fiecare tip de corp de apă de suprafață selectat, rețeaua 
cuprinde cel puțin două situri corespunzând limitei dintre definițiile normative ale stării „foarte bună” și „bună” și cel puțin două situri 
corespunzând limitei dintre definițiile normative ale stării „bună” și „medie”. Siturile sunt selectate cu avizul experților, pe baza unor 
inspecții mixte și a oricăror informații disponibile.

(vi) Fiecare sistem de control al unui stat membru se aplică acelor situri din rețeaua de intercalibrare care se află în ecoregiune și care, în 
același timp, aparțin tipului de corpuri de apă de suprafață pentru care sistemul se aplică în conformitate cu cerințele prezentei directive. 
Rezultatele acestei aplicări sunt utilizate pentru a stabili valorile numerice pentru delimitările între clase în fiecare sistem de control al 
unui stat membru.

(vii) În termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, Comisia elaborează un proiect de registru al siturilor pentru a forma 
rețeaua de intercalibrare care poate fi adaptată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21. Registrul final al siturilor este 
publicat de Comisie în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(viii) Comisia și statele membre încheie exercițiul de intercalibrare în termen de 18 luni de la data publicării registrului final.

(ix) Rezultatele exercițiului de intercalibrare și valorile stabilite pentru clasificările sistemului de control al statelor membre sunt publicate de 
Comisie în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.

1.4.2.   Prezentarea rezultatelor controalelor și clasificarea stărilor ecologice și a potențialului ecologic

(i) Pentru categoriile de ape de suprafață, clasificarea stării ecologice a corpurilor de apă este reprezentată de cea mai mică valoare a 
rezultatelor controalelor biologice și fizico-chimice pentru elementele calitative relevante clasificate în conformitate cu prima coloană a 
tabelului de mai jos. Statele membre furnizează o hartă pentru fiecare district hidrografic, ilustrând clasificarea stării ecologice pentru 
fiecare corp de apă, cu ajutorul culorilor indicate în a doua coloană a tabelului de mai jos, pentru a reflecta clasificarea stării ecologice a 
corpului de apă:

Clasificarea stării ecologice Cod culoare

Foarte bună Albastru

Bună Verde

Medie Galben

Mediocră Portocaliu

Deteriorată Roșu

(ii)



Pentru corpurile de apă artificiale și puternic modificate, clasificarea stării ecologice pentru corpul de apă respectiv este reprezentată de 
cea mai mică valoare a rezultatelor controalelor biologice și fizico-chimice pentru elementele calitative relevante clasificate în 
conformitate cu prima coloană a tabelului de mai jos. Statele membre furnizează o hartă pentru fiecare district hidrografic, ilustrând 
clasificarea stării ecologice pentru fiecare corp de apă, cu ajutorul culorilor indicate în a doua coloană a tabelului de mai jos, pentru 
corpurile de apă artificiale, și a culorilor indicate în a treia coloană a tabelului de mai jos, pentru corpurile de apă puternic modificate:

Clasificarea potențialului ecologic Cod culoare

Corpuri de apă artificiale Corpuri de apă puternic modificate

Bun și superior Fâșii egale de culoare verde și gri deschis Fâșii egale de culoare verde și gri închis

Mediu Fâșii egale de culoare galbenă și gri deschis Fâșii egale de culoare galbenă și gri închis

Mediocru Fâșii egale de culoare portocalie și gri 
deschis

Fâșii egale de culoare portocalie și gri închis

Slab Fâșii egale de culoare roșie și gri deschis Fâșii egale de culoare roșie și gri închis

(iii) Statele membre indică, printr-un punct negru pe hartă, și acele corpuri de apă în cazul cărora imposibilitatea de a obține o stare bună sau 
un potențial ecologic bun se datorează nerespectării unuia sau mai multor standarde de calitate care au fost stabilite pentru corpul de apă 
respectiv cu privire la anumiți poluanți sintetici și nesintetici specifici (în conformitate cu regimul de conformitate stabilit de statul 
membru).

1.4.3.   Prezentarea rezultatelor controalelor și clasificarea stării chimice

Dacă un corp de apă respectă toate standardele de calitate a mediului stabilite în anexa IX articolul 16 și în alte dispoziții legale comunitare de 
stabilire a unor standarde de calitate a mediului, corpul respectiv este înregistrat ca având o stare chimică bună. În caz contrar, corpul respectiv 
este înregistrat ca nereușind să atingă o stare chimică bună.

Statele membre furnizează o hartă pentru fiecare district hidrografic, ilustrând starea chimică pentru fiecare corp de apă, cu ajutorul culorilor 
indicate în a doua coloană a tabelului de mai jos, pentru a reflecta clasificarea stării chimice a corpului de apă:

Clasificarea stării chimice Cod culoare

Bună Albastru

Deteriorată Roșu

2   APE SUBTERANE

2.1.   Starea cantitativă a apelor subterane

2.1.1.   Parametri pentru clasificarea stării cantitative a apelor subterane

Regimul nivelului de apă subterană

2.1.2.   Definiția stării cantitative bune

Elemente Stare bună

Nivelul apei subterane Nivelul apei subterane în corpul de apă subterană este astfel încât rata anuală medie de captare pe termen lung 
să nu depășească resursele de apă subterană disponibile.
În consecință, nivelul apei subterane nu este supus modificărilor antropice rezultate, de exemplu, din:

— imposibilitatea de a realiza obiectivele de mediu stabilite în articolul 4 pentru apele de 
suprafață asociate;

— orice deteriorare semnificativă a stării acestor ape;

— orice deteriorare semnificativă a ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă 
subterană

și modificări ale direcției de curgere rezultate din modificările de nivel pot apărea temporar sau continuu într-o 
zonă limitată ca întindere, dar aceste schimbări nu duc la pătrunderea apei sărate sau a altor intruziuni și nu 
indică o tendință indusă antropic, bine determinată și durabilă, în direcția de curgere, care să ducă la apariția 
unor astfel de intruziuni.

2.2.   Monitorizarea stării cantitative a apelor subterane

2.2.1.   Rețeaua de monitorizare a nivelului apelor subterane

Rețeaua de monitorizare a apelor subterane este realizată în conformitate cu cerințele articolelor 7 și 8. Rețeaua de monitorizare trebuie concepută 
astfel încât să ofere o estimare fiabilă a stării cantitative a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterane, inclusiv evaluarea 
resurselor de apă subterană disponibile. În planul de gestionare a districtului hidrografic, statele membre includ una sau mai multe hărți indicând 
rețeaua de monitorizare a apei subterane.

2.2.2.   Densitatea punctelor de control

Rețeaua include suficiente puncte de monitorizare reprezentative pentru a evalua nivelul apei în fiecare corp sau grup de corpuri de ape 
subterane, luând în considerare variațiile de realimentare pe termen scurt și lung, în special:



— pentru corpurile de apă subterană identificate ca prezentând riscul de a nu atinge obiectivele de mediu prevăzute la articolul 4, asigură o 
densitate suficientă a punctelor de monitorizare pentru a evalua impactul captărilor și al evacuărilor la nivelul apei subterane;

— pentru corpurile de apă subterană în care apa subterană traversează granița unui stat membru, asigură suficiente puncte de monitorizare 
pentru a evalua direcția și debitul apei subterane la traversarea graniței statului membru respectiv.

2.2.3.   Frecvența monitorizării

Observațiile se efectuează cu o frecvență suficientă pentru a permite evaluarea stării cantitative a fiecărui corp sau grup de corpuri de ape 
subterane, luând în considerare variațiile de realimentare pe termen scurt și lung, în special:

— pentru corpurile de apă subterană identificate ca prezentând riscul de a nu atinge obiectivele de mediu prevăzute la articolul 4, asigură o 
frecvență suficientă a punctelor de monitorizare pentru a evalua impactul captărilor și al evacuărilor la nivelul apei subterane;

— pentru corpurile de apă subterană în care apa subterană traversează granița unui stat membru, asigură suficiente puncte de monitorizare 
pentru a evalua direcția și debitul apei subterane la traversarea graniței statului membru respectiv.

2.2.4.   Interpretarea și prezentarea stării cantitative a apelor subterane

Rezultatele obținute din rețeaua de monitorizare pentru un corp sau un grup de corpuri de ape subterane sunt utilizate pentru a evalua starea 
cantitativă a corpului sau grupului de corpuri respective. Sub rezerva punctului 2.5, statele membre furnizează o hartă cu evaluarea respectivă a 
stării cantitative a corpului de apă subterană, indicată prin culorile următoare:

bună : verde

deteriorată : roșu

2.3.   Starea chimică a apelor subterane

2.3.1.   Parametri pentru examinarea stării chimice a apelor subterane

Conductivitate

Concentrația poluanților

2.3.2.   Definirea stării chimice bune a apelor subterane

Elemente Stare bună

În general Compoziția chimică a corpului de apă subterană este astfel încât concentrațiile poluanților:

— conform specificațiilor de mai jos, nu indică efecte ale unor intruziuni saline 
sau ale altor intruziuni;

— nu depășesc standardele de calitate aplicabile în temeiul altor dispoziții legale 
comunitare aplicabile în conformitate cu articolul 17;

— nu duc la nerealizarea obiectivelor de mediu prevăzute în temeiul articolului 4 
pentru apele de suprafață asociate sau la diminuarea semnificativă a calității 
ecologice sau chimice a corpurilor respective și nici la deteriorarea 
semnificativă a ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă 
subterană.

Conductivitate Modificările de conductivitate nu indică intruziuni saline sau de alt tip în corpul de apă 
subterană.

2.4.   Monitorizarea stării chimice a apelor subterane

2.4.1.   Rețeaua de monitorizare a apelor subterane

Rețeaua de monitorizare a apelor subterane este realizată în conformitate cu cerințele articolelor 7 și 8. Rețeaua de monitorizare trebuie concepută 
astfel încât să ofere o imagine coerentă și globală asupra stării chimice a apelor subterane din fiecare district hidrografic și să permită detectarea 
prezenței tendințelor ascendente pe termen lung ale poluării induse antropic.

Pe baza caracterizării și a evaluării impactului efectuate în conformitate cu articolul 5 și anexa II, pentru fiecare perioadă la care se referă un plan 
de gestionare a districtului hidrografic, statele membre întocmesc un program de control de monitorizare. Rezultatele acestui program sunt 
utilizate pentru întocmirea unui program de controale operaționale, aplicabil pe perioada rămasă din plan.

Evaluarea nivelului de fiabilitate și de precizie a rezultatelor obținute pe baza programelor de control este indicată în plan.

2.4.2.   Controlul de monitorizare

Obiectiv

Controlul de monitorizare este efectuat în vederea:

— completării și validării procedurii studiului de impact;

— furnizării de informații care să fie utilizate la evaluarea tendințelor pe termen lung, atât ca rezultat al modificării condițiile naturale, cât și 
ca urmare a activității antropice.

Selectarea punctelor de control



Trebuie ales un număr suficient de puncte de control pentru fiecare din categoriile următoare:

— corpurile identificate ca prezentând un grad de risc ca urmare a exercițiului de caracterizare întreprins în conformitate cu anexa II;

— corpurile care traversează granița unui stat membru.

Selectarea parametrilor

Următorii parametri esențiali sunt controlați în toate corpurile de apă subterane selectate:

— conținutul în oxigen;

— valoarea pH-ului;

— conductivitatea;

— nitrați;

— amoniu.

În cazul corpurilor care sunt identificate în conformitate cu anexa II ca prezentând un risc semnificativ de a nu atinge o stare bună, se controlează 
și acei parametri care indică impactul acestor presiuni.

În cazul corpurilor transfrontaliere, se controlează acei parametri care sunt relevanți pentru protecția tuturor utilizărilor posibile ale cursului de 
apă subterană.

2.4.3.   Controale operaționale

Obiectiv

Se efectuează controale operaționale în perioadele dintre programele de control de monitorizare în vederea:

— stabilirii stării chimice a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană identificate ca prezentând un grad de risc;

— stabilirii prezenței oricărei tendințe ascendente pe termen lung induse antropic ale concentrației oricărui poluant.

Selectarea punctelor de control

Se efectuează controale operaționale pentru toate corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană care, pe baza studiului de impact efectuat în 
conformitate cu anexa II și a unui control de monitorizare, sunt identificate ca prezentând riscul de a nu atinge obiectivele prevăzute la articolul 4. 
Selectarea punctelor de control trebuie să reflecte, de asemenea, evaluarea măsurii în care datele obținute de la punctul de control respectiv sunt 
reprezentative pentru calitatea corpului sau corpurilor de apă subterană în cauză.

Frecvența controalelor

Controalele operaționale se efectuează în perioadele dintre programele de control de monitorizare, cu o frecvență suficientă pentru a detecta 
impactul presiunilor în cauză, dar cel puțin o dată pe an.

2.4.4.   Identificarea tendințelor poluanților

Statele membre utilizează datele obținute prin monitorizare și controale operaționale pentru a identifica tendințele ascendente pe termen lung 
induse antropic ale concentrațiilor poluanților, precum și inversarea acestor tendințe. Se stabilește anul sau perioada de bază începând cu care se 
calculează identificarea tendinței. Calcularea tendințelor se face pentru un corp de apă sau, după caz, pentru un grup de corpuri de apă subterană. 
Inversarea unei tendințe trebuie demonstrată statistic, declarându-se și nivelul de fiabilitate asociat cu identificarea respectivă.

2.4.5.   Interpretarea și prezentarea stării chimice a apelor subterane

Pentru evaluarea stării, rezultatele obținute din punctele individuale de monitorizare dintr-un corp de apă subterană sunt totalizate pentru corp ca 
întreg. Fără a aduce atingere directivelor în cauză, pentru a obține o stare bună a unui corp de apă subterană, trebuie, pentru acei parametri 
chimici pentru care legislația comunitară prevede standarde de calitate a mediului:

— să se calculeze valoarea medie a rezultatelor monitorizării în fiecare punct din corpul sau grupul de corpuri de apă subterană și

— în conformitate cu articolul 17, aceste valori medii să fie utilizate pentru a demonstra conformitatea cu o stare chimică bună a apelor 
subterane.

Sub rezerva punctului 2.5, statele membre furnizează o hartă care indică starea chimică a apelor subterane, indicată prin următoarele culori:

bună : verde

mediocră : roșu

Statele membre indică, de asemenea, printr-un punct negru pe hartă, acele corpuri de apă care sunt supuse unei tendințe ascendente durabile și 
bine definite a concentrației oricărui poluant care rezultă ca urmare a activității umane. Inversarea acestor tendințe este indicată printr-un punct 
albastru pe hartă.

Aceste hărți sunt incluse în planul de gestionare a districtului hidrografic.

2.5.   Prezentarea stării apelor subterane

În planul de gestionare a districtului hidrografic, statele membre prevăd o hartă care să indice, pentru fiecare corp sau grup de corpuri de apă 
subterană, starea cantitativă și starea chimică a corpului sau grupului de corpuri în cauză, cu ajutorul culorilor, în conformitate cu cerințele 
stabilite la punctele 2.2.4 și 2.4.5. Statele membre pot alege să nu includă hărți separate pentru punctul 2.2.4 și 2.4.5., în acest caz indicând pe 



harta cerută la prezentul punct, în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 2.4.5, acele corpuri care sunt supuse unei tendințe ascendente 
durabile și bine definite a concentrației oricărui poluant sau orice inversare a unei astfel de tendințe.

(1)  Se utilizează următoarele abrevieri: nf = nivel de fond, SEC = standard ecologic de calitate.

(2)  Aplicarea standardelor care derivă din acest protocol nu necesită reducerea concentrațiilor poluanților sub nivelurile de fond: (SEC>nf).

(3)  Se utilizează următoarele abrevieri: nf = nivel de fond, SEC = standarde ecologice de calitate.

(4)  Aplicarea standardelor care derivă din acest protocol nu necesită reducerea concentrațiilor poluanților sub nivelurile de fond: (SEC>nf).

(5)  Se utilizează următoarele abrevieri: nf = nivel de fond, SEC = standarde ecologice de calitate.

(6)  Aplicarea standardelor care derivă din acest protocol nu necesită reducerea concentrațiilor poluanților sub nivelurile de fond: (SEC>nf).

(7)  Se utilizează următoarele abrevieri: nf = nivel de fond, SEC = standarde ecologice de calitate.

(8)  Aplicarea standardelor care derivă din acest protocol nu necesită reducerea concentrațiilor poluanților sub nivelurile de fond: (SEC>nf).

(9)  Aplicarea standardelor care derivă din acest protocol nu necesită reducerea concentrațiilor poluanților sub nivelurile de fond: (SEC>nf).

ANEXA VI

LISTA MĂSURILOR CE TREBUIE INCLUSE ÎN PROGRAMELE DE MĂSURI

PARTEA A

Măsurile impuse în aplicarea următoarelor directive:

(i) Directiva 76/160/CEE referitoare la apele de îmbăiere;

(ii) Directiva 79/409/CEE (1) referitoare la păsările sălbatice;

(iii) Directiva 80/778/CEE referitoare la apele potabile, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/83/CE;

(iv) Directiva 96/82/CE (2) referitoare la riscurile de accidente majore („Seveso”);

(v) Directiva 85/337/CEE (3) referitoare la evaluarea impactului asupra mediului;

(vi) Directiva 86/278/CEE (4) referitoare la nămolurile de epurare;

(vii) Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale;

(viii) Directiva 91/414/CEE referitoare la produsele fitofarmaceutice;

(ix) Directiva 91/676/CEE referitoare la nitrați;

(x) Directiva 92/43/CEE (5) referitoare la habitate;

(xi) Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

PARTEA B

Următoarea listă neexhaustivă enumeră măsurile suplimentare pe care statele membre le pot include, pentru fiecare district hidrografic, în 
programul de măsuri prevăzut la articolul 11 alineatul (4):

(i) instrumente legislative;

(ii) instrumente administrative;

(iii) instrumente economice sau fiscale;

(iv) acorduri de mediu negociate;

(v) valori limită de emisie;

(vi) coduri de bune practici;

(vii) recrearea și refacerea zonelor umede;

(viii) controale ale captărilor;

(ix) măsuri de gestionare a cererii, între altele, promovarea unei producții agricole adaptate, cum ar fi recoltele care necesită un volum scăzut 
de apă în zonele afectate de secetă;

(x) măsuri privind eficacitatea și reciclarea, între altele, promovarea tehnologiilor care promovează o utilizare eficientă a apei în industrie, 
precum și a unor tehnici de irigare cu economie de apă;

(xi) proiecte de construcție;

(xii) uzine de desalinizare;

(xiii) proiecte de refacere;

(xiv) realimentarea artificială a acviferelor;



(xv) proiecte educaționale;

(xvi) proiecte de cercetare, dezvoltare și demonstrative;

(xvii) alte măsuri pertinente.

(1) JO L 103, 25.4.1979, p. 1.

(2) JO L 10, 14.1.1997, p. 13.

(3) JO L 175, 5.7.1985, p. 40. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE (JO L 73, 14.3.1997, p. 5).

(4) JO L 181, 8.7.1986, p. 6.

(5) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

ANEXA VII

PLAN DE GESTIONARE A DISTRICTULUI HIDROGRAFIC

Planurile de gestionare a districtului hidrografic includ următoarele elemente:

O descriere generală a caracteristicilor districtului hidrografic, impuse de dispozițiile articolului 5 și ale anexei II, incluzând:

1.1.   pentru apele de suprafață:

— o hartă indicând situarea și limitele corpurilor de apă;

— o hartă indicând ecoregiunile și tipurile de corpuri de apă de suprafață din cadrul districtului hidrografic;

— identificarea condițiilor de referință pentru tipurile de apă de suprafață;

1.2.   pentru apele subterane:

— o hartă indicând situarea și limitele corpurilor de apă.

2.   O scurtă prezentare a presiunilor importante și a impactului activității umane asupra stării apelor de suprafață și a apelor subterane, inclusiv:

— o estimare a poluării din surse punctiforme;

— o estimare a poluării din surse difuze, inclusiv o scurtă prezentare a utilizării solurilor;

— o estimare a presiunilor asupra stării cantitative a apelor, inclusiv a captărilor;

— o analiză a altor impacturi ale activității umane asupra stării apelor.

3.   Identificarea și reprezentarea cartografică a zonelor protejate prevăzute la articolul 6 și în anexa IV.

O hartă a rețelelor de monitorizare realizate în sensul articolului 8 și al anexei V, precum și o reprezentare cartografică a rezultatelor programelor 
de monitorizare puse în aplicare în temeiul dispozițiilor menționate anterior cu privire la starea:

4.1.   apelor de suprafață (stare ecologică și stare chimică);

4.2.   apelor subterane (stare chimică și stare cantitativă);

4.3.   zonelor protejate;

5.   O listă a obiectivelor de mediu stabilite în temeiul articolului 4 pentru apele de suprafață, apele subterane și zonele protejate, inclusiv, în 
special, identificarea situațiilor în care s-a recurs la articolul 4 alineatele (4), (5), (6) și (7) și informațiile asociate impuse de articolul respectiv.

6.   O scurtă prezentare a analizei economice a utilizării apei, impusă de articolul 5 și de anexa III.

O scurtă prezentare a programului sau a programelor de măsuri adoptate în temeiul articolului 11, inclusiv a modalităților de realizare a 
obiectivelor stabilite în temeiul articolului 4:

7.1.   o scurtă prezentare a măsurilor impuse pentru punerea în aplicare a legislației comunitare cu privire la protecția apei;

7.2.   un raport privind demersurile și măsurile practice întreprinse în aplicarea principiului recuperării costurilor utilizării apei în conformitate cu 
articolul 9;

7.3.   o scurtă prezentare a măsurilor luate pentru a îndeplini cerințele articolului 7;

7.4.   o scurtă prezentare a controalelor captării și îndiguirii apelor, inclusiv o trimitere la registrele și identificările cazurilor în care s-au acordat 
derogări în temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (e);

7.5.   o scurtă prezentare a controalelor adoptate pentru evacuările din surse punctiforme și pentru alte activități cu impact asupra stării apelor în 
conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (3) literele (g) și (i);

7.6.   o identificare a cazurilor în care evacuările directe în apele subterane au fost autorizate în conformitate cu dispozițiile articolului 11 
alineatul (3) litera (j);

7.7.   o scurtă prezentare a măsurilor luate în conformitate cu articolul 16 cu privire la substanțele prioritare;

7.8.   o scurtă prezentare a măsurilor luate pentru a preveni sau a reduce impactul poluărilor accidentale;

7.9.   o scurtă prezentare a măsurilor luate în temeiul articolului 11 alineatul (5) pentru corpurile de apă pentru care există probabilitatea să nu 
atingă obiectivele stabilite în articolul 4;

7.10.   detalii privind măsurile suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite;

7.11.   detalii privind măsurile luate pentru a evita intensificarea poluării apelor maritime în conformitate cu articolul 11 alineatul (6);



8.   Un registru al celorlalte programe și planuri de gestionare mai detaliate adoptate pentru districtul hidrografic cu privire la sub-districte (sub-
bazine), sectoare, probleme sau tipuri de apă speciale, precum și un rezumat al conținutului acestora.

9.   O scurtă prezentare a măsurilor luate pentru informarea și consultarea publicului, a rezultatelor acestora și a modificărilor aduse în consecință 
planului.

10.   O listă a autorităților competente în conformitate cu anexa I.

1   (1) Punctele de contact și procedurile pentru obținerea documentației de fond și a informațiilor menționate în articolul 14 alineatul (1), în 
special detalii cu privire la măsurile de control adoptate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) literele (g) și (i) și datele reale de control 
colectate în conformitate cu articolul 8 și cu anexa V.

Prima actualizare a planului de gestionare a bazinului, precum și actualizările ulterioare trebuie să includă și:

1.   o scurtă prezentare a oricărei modificări sau actualizări apărute după data publicării versiunii anterioare a planului, inclusiv o scurtă 
prezentare a revizuirilor care trebuie efectuate în temeiul articolului 4 alineatele (4), (5), (6) și (7);

2.   o evaluare a progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor de mediu, inclusiv o reprezentare cartografică a rezultatelor monitorizării pentru 
perioada planului anterior, însoțită de explicații pentru orice obiectiv de mediu care nu au fost atins;

3.   o scurtă prezentare motivată a oricărei măsuri prevăzute într-o versiune anterioară a planului, care nu a fost în final pusă în aplicare;

4.   o scurtă prezentare a oricărei măsuri tranzitorii adoptate în aplicarea articolului 11 alineatul (5) de la data publicării versiunii anterioare a 
planului.

ANEXA VIII

LISTA ORIENTATIVĂ A PRINCIPALILOR POLUANȚI

1. Compuși organohalogenați și substanțe care pot forma compuși de acest tip în mediul acvatic.

2. Compuși organofosforici.

3. Compuși organostanici.

4. Substanțe și preparate sau compușii de descompunere ai acestora, pentru care s-a demonstrat caracterul cancerigen sau mutagen sau 
proprietățile care pot afecta funcțiile steroidogene, tiroidiene, de reproducere sau alte funcții de tip endocrin în sau prin intermediul 
mediului acvatic.

5. Hidrocarburi persistente și substanțe organice toxice persistente și bioacumulabile.

6. Cianuri.

7. Metale și compușii acestora.

8. Arsenul și compușii acestuia.

9. Biocide și produse fitofarmaceutice.

10. Materii în suspensie.

11. Substanțe care contribuie la eutrofizare (în special nitrații și fosfații).

12. Substanțe care au o influență negativă asupra condițiilor de oxigenare (și pot fi măsurate utilizând parametri cum ar fi CBO, CCO etc.).

ANEXA IX

VALORI LIMITĂ DE EMISIE ȘI STANDARDE DE CALITATE A MEDIULUI

„Valorile limită” și „obiectivele de calitate” stabilite în cadrul directivelor adoptate pe baza directivei referitoare la substanțele periculoase 
(76/464/CEE) sunt considerate valori limită de emisie standarde de calitate a mediului în sensul prezentei directive. Aceste valori și obiective 
sunt stabilite în următoarele directive:

(i) directiva referitoare la evacuările de mercur (82/176/CEE) (1);

(ii) directiva referitoare la evacuările de cadmiu (83/513/CEE) (2);

(iii) directiva referitoare la mercur (84/156/CEE) (3);

(iv) directiva referitoare la evacuările de hexaclorciclohexan (84/491/CEE) (4) și

(v) directiva referitoare la evacuările de substanțe periculoase (86/280/CEE) (5).

(1) JO L 81, 27.3.1982, p. 29.

(2) JO L 291, 24.10.1983, p. 1.

(3) JO L 74, 17.3.1984, p. 49.

(4) JO L 274, 17.10.1984, p. 11.

(5) JO L 181, 4.7.1986, p. 16.



ANEXA X

SUBSTANȚE PRIORITARE

ANEXA XI

HARTA A

Sistemul A: Ecoregiuni pentru râuri și lacuri

(1) Regiunea iberico-macaroneziană

(2) Munții Pirinei

(3) Italia, Corsica și Malta

(4) Munții Alpi

(5) Balcanii vestici dinarici

(6) Balcanii vestici eleni

(7) Balcanii estici

(8) Podișurile vestice

(9) Podișurile centrale

(10) Munții Carpați

(11) Pusta ungară

(12) Regiunea pontică

(13) Câmpiile vestice

(14) Câmpiile centrale

(15) Regiunea baltică

(16) Câmpiile estice

(17) Irlanda și Irlanda de Nord

(18) Regatul Unit

(19) Islanda

(20) Regiunile înalte boreale

(21) Tundra

(22) Scutul fino-scandinav

(23) Taigaua

(24) Munții Caucaz

(25) Depresiunea Caspică



HARTA B

Sistemul A: Ecoregiuni pentru apele de tranziție și apele de coastă



NOTA COMISIEI

Comisia, în raportul său conform articolului 17 alineatul (3), cu ajutorul statelor membre, va include un studiu cost-profit.

Top
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Republica Moldova
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HOTĂRÎRE Nr. 934 
din  15.08.2007 

cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat
 „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile

şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”

Publicat : 24.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 131-135     art Nr : 970 

MODIFICAT
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766
HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536
HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402
HG1483 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1504

NOTĂ:
    În tot cuprinsul Hotărîrii, anexelor nr.1, 2 şi 4 la Normele sanitare privind utilizarea şi 
comercializarea apelor minerale, naturale şi în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la apele 
minerale medicinale sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se 
substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică”, la cazul gramatical respectiv;
    în tot cuprinsul anexelor nr.1 şi nr.4 la Hotărîre şi în anexa nr.2 la Normele sanitare privind 
utilizarea şi comercializarea apelor minerale, naturale, sintagma „Serviciul sanitaro-
epidemiologic de stat” se substituie prin sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice”;
    în tot cuprinsul anexei nr.2 la Hotărîre, sintagma „autoritatea teritorială de supraveghere 
sanitaro-epidemiologică de stat” se substituie prin sintagma „centrele teritoriale/de performanţă 
de sănătate publică”, la cazul gramatical respectiv;
    la anexa nr. 4 la Hotărîre punctul 15.2., sintagma „supravegherii sanitaro-epidemiologice şi 
farmaceutice” se substituie prin sintagma „supravegherii de stat a sănătăţii publice” prin HG384 
din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455

În anexa nr.1, sintagma „Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM” se substituie cu sintagma 
„Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale” prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 
art.536

În scopul intensificării controlului asupra calităţii apelor minerale naturale, potabile şi 



băuturilor nealcoolice îmbuteliate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, 
potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
    2. Beneficiar al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale 
naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” este Ministerul Sănătăţii prin instituţia 
din subordine - Centrul Naţional de Sănătate Publică, iar antreprenor general - Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale şi instituţiile subordonate acestuia.
    3. Se aprobă:
    Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale, conform 
anexei nr. 1;
    Normele sanitare privind calitatea apei potabile, conform anexei nr. 2;
    Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice, conform anexei nr. 3;
    Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale, conform anexei nr.4;
    Regulamentul cu privire la modul de marcare cu „Marca comercială de stat” a apelor minerale 
naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate, conform anexei nr.5;
    Formularul pentru prezentarea informaţiei privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile 
şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate produse sau importate, conform anexei nr.5.

[Pct.3 al.6) în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    4. Se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi Centrului Naţional Ştiinţifico-
Practic de Medicină Preventivă să elaboreze pînă la 1 octombrie 2007 şi să implementeze 
Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi 
băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.

[Pct.4 al.1) modificat prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
[Pct.4 al.2) exclus  prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
[Pct.4 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
[Pct.5 exclus  prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]

    [Pct.5 modificat prin HG1483 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1504]
[Pct.6 exclus prin HG1483 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1504]
 7. Centrul Naţional de Sănătate Publică, precum şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 

Comunicaţiilor şi instituţiile subordonate acestuia vor elabora şi vor implementa, pînă la 10 
ianuarie 2010, modificări la mecanismul de monitorizare a calităţii apelor minerale naturale, 
potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate prin intermediul paginii web www.moldapa.md.

[Pct.7 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
[Pct.8 exclus  prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]

    9. Centrul Naţional de Sănătate Publică se abilitează cu următoarele funcţii:
    ţinerea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, 
potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”;
    administrarea paginii www.moldapa.md, destinată stocării informaţiei despre apele minerale 
naturale, potabile şi băuturile nealcoolice îmbuteliate ce vor circula pe piaţa Republicii Moldova;
    asigurarea formării resurselor informaţionale de stat privind evidenţa surselor de ape minerale 
naturale şi potabile, circulaţiei apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 
îmbuteliate, fabricate, exportate şi importate;
    colectarea, acumularea, stocarea, actualizarea şi analiza datelor despre agenţii economici care 
au primit licenţe pentru extragerea zăcămintelor minerale şi/sau producerea şi îmbutelierea 
apelor minerale şi naturale potabile, autorizaţii sanitare de funcţionare în domeniul fabricării 
apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate (evidenţa 
întreprinderilor);
    asigurarea obiectivităţii rezultatelor verificărilor surselor de apă minerală, a întreprinderilor de 
îmbuteliere a apelor minerale naturale şi potabile, de fabricare şi îmbuteliere a băuturilor 
nealcoolice;
    oferirea unei informaţii exhaustive şi veridice autorităţilor administraţiei publice abilitate, în 
conformitate cu principiile de bază ale creării Sistemului informaţional automatizat „Registrul de 
stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”;
    recepţionarea de la persoanele fizice şi juridice ce produc, importă sau exportă şi plasează pe 



piaţă ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate a informaţiei privind 
circulaţia produselor menţionate.

[Pct.10 exclus  prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
[Pct.10  al.3) în redacţia HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
11. Persoanele fizice şi juridice ce produc sau importă şi plasează pe piaţă ape minerale 

naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta Centrului Naţional de Sănătate 
Publică informaţia privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi a băuturilor nealcoolice 
îmbuteliate, conform formularului din anexa nr.5. Persoanele fizice şi juridice ce produc ape 
minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta informaţia o dată la 10 
zile, iar importatorii de aceste mărfuri – după fiecare tranzacţie de import.

[Pct.11 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    12. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Centrul 
Naţional de Sănătate Publică vor elabora şi aproba, prin ordin comun, Planul de acţiuni privind 
realizarea prezentei hotărîri.

[Pct.12 exclus  prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    13. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului  Sănătăţii.

Prim-ministru                                                    Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                     Zinaida Greceanîi
    Ministrul sănătăţii                                             Ion Ababii 
    Ministrul dezvoltării 
    informaţionale                                                    Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                            Mihail Pop 

 Nr. 934. Chişinău, 15 august 2007. 

anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]

anexa nr.2
[Anexa nr.2 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]

anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]

anexa nr.4
[Anexa nr.4 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]

    [Anexa nr.4 modificată prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]

anexa nr.5
[Anexa nr.5 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]



Anexa nr.1 
la Hotărîrea Guvernului nr. 934 

din 15 august 2007 
 
    
 

Norme sanitare privind utilizarea  
şi comercializarea apelor minerale naturale 

I. Noţiuni generale 
1. Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale (în continuare - 

Norme) sînt elaborate în conformitate cu prevederile Codexului STAN 108-1981 şi au la bază Directiva 
nr. 777/80/CE din 15 iulie 1980 pentru armonizarea legislaţiilor statelor-membre privind exploatarea şi 
comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 
229 din 30 august 1980, în varianta modificată şi completată prin Directiva nr.1.276/80/CE din 22 
decembrie 1980, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L375 din 31 decembrie 
1980, Directiva nr. 7/85/CE din 19 decembrie 1984, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene nr.L 2 din 3 ianuarie 1985, Directiva nr. 70/96/CE din 28 octombrie 1996, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 299 din 23 noiembrie 1996 şi prin Directiva nr. 
40/2003/CEE din 16 mai 2003 privind lista, concentraţiile-limită, criteriile de etichetare a 
constituenţilor din apele minerale naturale, precum şi condiţiile privind utilizarea aerului îmbogăţit cu 
ozon la tratarea apelor minerale naturale şi a apelor de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L126 din 22 mai 2003.  

2. Prezentele Norme se aplică apelor extrase de pe teritoriul Republicii Moldova sau celor de 
import, care sînt recunoscute de autoritatea competentă ca ape minerale naturale, conform prevederilor 
anexei nr.1 la Norme. Normele identifică constituenţii din apele minerale naturale care pot să prezinte 
un risc potenţial pentru sănătatea publică, valorile-limită admise ale acestora, termenul-limită pentru 
introducerea acestor valori şi cerinţele de etichetare pentru anumiţi constituenţi. Aceşti constituenţi 
trebuie să fie, în mod obişnuit, prezenţi în apă, nu să rezulte din contaminarea sursei. 

II. Domeniu de aplicare 
3. Scopul Normelor 

    Prezentele Norme vizează zăcămintele de ape subterane, recunoscute ca ape minerale naturale, şi 
reglementează procedura de recunoaştere şi aprobare a apelor minerale naturale, stabilesc cerinţele 
privind calitatea acestora, avînd drept obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui 
tip de contaminare a apei minerale. Normele se aplică tuturor apelor minerale îmbuteliate spre 
comercializare ca produs alimentar pentru consum uman. 

4. Prevederile Normelor 
Prezentele Norme: 

a) impun identificarea oficială a apelor minerale naturale; 
b) prescriu condiţii de exploatare a sursei de apă minerală; 
c) reglementează prelucrarea apei minerale; 
d) identifică anumite măsuri în privinţa criteriilor microbiologice ale apei minerale naturale; 
e) interzic comercializarea apei minerale naturale ce conţine compuşi toxici sau nu corespunde 

parametrilor organoleptici; 
f) impun închiderea ermetică a ambalajului apei minerale; 
g) stabilesc etichetarea obligatorie a particularităţilor apei minerale naturale; 
h) reglementează semnele comerciale aplicate pentru apele minerale naturale; 
i) conţin cerinţe şi restricţii referitoare la întocmirea etichetei şi la publicitate; 
j) prevăd controale periodice ale surselor de apă minerală naturală de către organele abilitate 

de stat; 
k) argumentează cerinţele pentru restricţii etc.  

5. Prezentele Norme se referă la apa minerală naturală potabilă destinată comercializării pentru 
consum uman şi recunoscută ca atare de autorităţile competente ale Republicii Moldova. 



 
6. Prevederile prezentelor Norme nu se aplică apei minerale naturale care: 
a) a fost recunoscută de către Ministerul Sănătăţii ca apă minerală naturală medicinală, în sensul 

Regulamentului privind apele minerale medicinale; 
b) se utilizează la sursă în scopuri terapeutice în instituţiile balneare, termale sau hidrominerale;  
c) nu este destinată pentru comercializare în scopul consumului uman. 

III. Recunoaşterea şi exploatarea apelor 
minerale naturale 

7. Recunoaşterea apelor minerale naturale 
7.1. În sensul prezentelor Norme, nici o apă, provenită din Moldova, nu este recunoscută ca apă 

minerală naturală, cu excepţia celei recunoscute ca atare prin avizele (certificatele) autorităţilor 
competente: Ministerul Sănătăţii şi Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (anexa nr. 1 la 
Norme). 

7.2. Nici o apă minerală naturală de import nu poate fi comercializată pe teritoriul Republicii 
Moldova, fără ca ea să fie recunoscută ca atare de autorităţile responsabile ale ţării de origine şi 
confirmată de autorităţile competente ale Republicii Moldova. 

7.3. Dacă după aprecierea apei ca fiind minerală naturală, conform prezentelor Norme, orice apă 
provenită din Republica Moldova sau de import va fi considerată ca necorespunzătoare unei sau cîtorva 
condiţii specificate în anexa nr.1 sau în anexa nr.2 la prezentele Norme referitoare la exploatarea apei. 
O astfel de apă va fi lipsită de calificativul de minerală naturală pînă cînd vor fi respectate integral 
standardele de bază sau cerinţele de rigoare.  

8. Condiţii de exploatare a surselor de apă minerală naturală 
Sursele de apă minerală naturală sînt exploatate, iar apele acestora - îmbuteliate numai în 

condiţiile respectării prevederilor anexei nr.2 la prezentele Norme. 
9. Prelucrări sancţionate 
9.1. Apa minerală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici a unei tratări sau 

adăugări, cu excepţia următoarelor proceduri:  
a) separarea elementelor instabile, cum sînt compuşii de fier şi de sulf, prin filtrare şi/sau 

decantare, eventual precedată de oxigenare, astfel încît această tratare să nu aibă ca efect modificarea 
compoziţiei apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici care îi conferă 
proprietăţile;  

b) separarea compuşilor de fier, mangan, sulf şi arsen din anumite ape minerale naturale prin 
tratare cu aer îmbogăţit cu ozon, cu respectarea următoarelor condiţii:  

compoziţia fizico-chimică a apelor minerale naturale să nu se modifice, prin tratare, în ceea ce 
priveşte constituenţii caracteristici;  

să fie respectate cerinţele specifice de utilizare, stabilite de Ministerul Sănătăţii;  
    să fie notificată Ministerului Sănătăţii şi să facă obiectul unui control specific din partea acestuia;  

c) separarea constituenţilor indezirabili, alţii decît cei prevăzuţi la lit. a) sau b) din prezentul 
subpunct, prin utilizarea unei anumite tratări, cu respectarea simultană a următoarelor condiţii:  

să nu se modifice compoziţia apei minerale naturale în ceea ce priveşte constituenţii săi 
caracteristici care îi conferă proprietăţile;  

să fie respectate cerinţele specifice de utilizare, stabilite de Ministerul Sănătăţii;  
să fie notificată autorităţilor competente şi să facă obiectul unui control specific din partea 

acestora;  
d) să fie eliminat total sau parţial dioxidul de carbon liber prin procedee exclusiv fizice. 
9.2. Se interzice îmbutelierea sau comercializarea apei minerale naturale care este supusă 

oricăror alte prelucrări decît celor specificate la subpunctul 9.1. din prezentele Norme. 
9.3. Îmbutelierea apei se efectuează, în mod obligatoriu, în apropiere de sursă, cu transportarea 

apei prin conducte de la sursă pînă la locul îmbutelierii.  
9.4. Se interzice transportarea apei minerale naturale în vrac (containere, cisterne) pentru 

îmbuteliere sau în alte scopuri pînă la îmbuteliere. Se admite transportarea apei minerale naturale 
numai în recipiente destinate consumatorului final – butelii de sticlă sau din polietilentereftalat (PET) 
de diferite dimensiuni. 



9.5. Apa minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici a unei alte 
adăugări decît încorporarea sau reîncorporarea dioxidului de carbon, în condiţiile prevăzute la capitolul   

III din anexa nr. 1 la prezentele Norme. 
9.6. Se interzic orice tratare de dezinfectare, indiferent de mijloacele utilizate, cu excepţia 

tratării prevăzute la subpunctul anterior, 9.5., precum şi adăugarea de elemente bacteriostatice sau orice 
altă tratare în scopul modificării numărului populaţiei microbiene din apa minerală naturală.  

9.7. Prevederile punctului 9 nu se extind asupra apelor minerale naturale sau a apelor de izvor 
utilizate pentru fabricarea băuturilor răcoritoare.  

10. Criterii microbiologice 
10.1. Numărul sumar al coloniilor viabile în sursă trebuie să corespundă cantităţii adecvate şi să 

existe dovezi  convingătoare despre protecţia sursei de orice contaminare. Numărul total de 
microorganisme trebuie să fie calculat pe mediile agar-agar sau agar - gelatină la 20°-22° C timp de 72 
ore şi la 37°C timp de 24 ore pe mediul agar-agar. 

10.2. După îmbuteliere numărul total de microorganisme nu trebuie să depăşească 100 în 1ml la 
20°-22° C timp de 72 ore pe mediile agar-agar sau agar - gelatină şi 20 în 1ml la 37°C timp de 24 ore 
pe mediul agar-agar. 

10.3. Numărul total de microorganisme trebuie determinat timp de 12 ore după îmbuteliere, apa 
urmînd a fi păstrată la temperatura de 4°C±1°C pe parcursul acestei perioade. În următoarele perioade, 
inclusiv în timpul comercializării, numărul total de microorganisme nu trebuie să depăşească 
rezultatele dezvoltării normale a conţinutului de bacterii pe care apa le conţinea în sursă. 

10.4. La sursă şi pînă la momentul comercializării apa minerală naturală nu trebuie să conţină: 
a) paraziţi şi microorganisme patogene; 

b) escherichia coli şi alţi coliformi şi streptococi fecali în oricare 250 ml investigate; 
c) anaerobi sporulaţi sulfit-reductori în 50 ml;  
d) pseudomonas aeruginosa în oricare 250 ml de mostră investigată. 
11. Parametri chimici 
11.1. Se interzice exploatarea sau comercializarea apei minerale naturale care conţine careva din 

substanţele specificate în anexa nr.1 la prezentele Norme în valori ce depăşesc concentraţiile admisibile 
indicate, corespunzător, fiecărui component sau care conţine un oarecare alt component în concentraţii 
ce fac această apă necorespunzătoare.  

11.2. În apele minerale naturale, sub limita de detecţie a metodei, trebuie să se conţină următorii 
parametri: detergenţi anionactivi, pesticide şi clor-bifenili, ulei mineral, hidrocarburi policiclice 
aromatice. 

11.3. În cazul în care apa minerală naturală conţine mai mult de 1 mg/l de fluor, pe etichetă se 
face menţiunea „Cu conţinut de fluor”. Apele minerale naturale, cu o concentraţie de fluor mai mare de 
1,5 mg/l, vor avea specificat pe etichetă următorul avertisment: “Conţine mai mult de 1,5 mg/l fluor: 
produs nerecomandat pentru consumul regulat al sugarilor şi copiilor sub 7 ani”.  

12. Necorespundere sub aspect organoleptic 
Nu se admite îmbutelierea sau comercializarea apelor minerale naturale ce nu corespund din 

punct de vedere organoleptic. 
13. Ambalarea 
Comercializarea apei minerale naturale se admite numai în recipiente specializate de ambalare 

prevăzute cu sisteme de închidere, proiectate astfel încît să fie evitată orice posibilitate de alterare sau 
de contaminare.  

IV. Etichetarea şi publicitatea 
14. Etichetarea 
14.1. Fiecare apă minerală naturală, îmbuteliată pentru comercializare, trebuie să fie etichetată în 

conformitate cu Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr.189-190, art. 10, 46), cu 
următoarele specificări: 

a) în cazul apei minerale naturale plate, trebuie să fie indicată menţiunea „Apă minerală naturală”; 
b) în cazul apei minerale naturale gazate trebuie să fie indicată, respectiv, una din următoarele 

menţiuni:  



„Apă minerală îmbogăţită natural cu bioxid de carbon”, „Apă minerală cu gaze din sursă” sau „Apă 
minerală naturală îmbogăţită cu bioxid de carbon”; 

c) denumirea locului unde se exploatează sursa şi denumirea sursei, fîntînii arteziene; denumirea 
şi adresa întreprinderii producătoare; 

d) componenţa conform analizelor oficiale existente (menţionînd numărul procesului-verbal de 
încercări şi instituţia respectivă, informaţia despre conţinutul analitic al apei, mineralizare, inclusiv 
compuşii ce caracterizează componenţa ei); 

e) termenul de valabilitate; 
f) în cazul utilizării ambalajelor PET, se face menţiunea „Ambalaj de unică folosinţă”; 
g) recipientele apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer îmbogăţit cu ozon se indică pe 

etichetă, în imediata apropiere a locului unde este menţionată compoziţia chimică a constituenţilor 
caracteristici, cu următorul text: „Apă supusă oxidării cu aer îmbogăţit cu ozon, conform tehnologiei 
autorizate”. 

14.2. Aceste specificări trebuie să fie vizibile, clare, descifrabile şi persistente. 
14.3. Nu se admite comercializarea apei minerale care nu este  etichetată în corespundere cu 

prezentele Norme. 
15. Mărci comerciale 
15.1. Denumirea unei localităţi rurale sau urbane nu poate fi folosită în denumirea comercială a 

apei minerale naturale în cazul în care:  
a) aceasta nu este denumirea localităţii unde este situată şi exploatată sursa din care provine apa;  
b) utilizată în context, poate induce în eroare consumatorul referitor la locul de unde provine apa. 
15.2. Nu se admite comercializarea apei minerale naturale în eticheta căreia sau în cadrul 

publicităţii căreia denumirea este folosită cu încălcări ale subpunctului 14.1. din prezentele Norme. 
15.3. Nu se admite producerea şi comercializarea decît a unei singure mărci comerciale de apă 

minerală naturală, obţinute din aceeaşi sursă. În acelaşi timp, se admite îmbutelierea sub aceeaşi marcă 
comercială a apei minerale naturale obţinute din amestec de apă a 2 sau mai multe surse, cu condiţia ca 
sursele de apă respective să fie recunoscute ca surse de apă minerală, iar apa obţinută să corespundă 
prevederilor subpunctului 4.1. din prezentele Norme.  

15.4. În sensul subpunctului 15.3. din prezentele Norme, semnele comerciale care se deosebesc 
de altele numai prin denumirea tipului, mărcii comerciale şi denumirea imaginară trebuie concepute ca 
atare, deoarece este vorba de o altă marcare comercială. 

16. Restricţii de etichetare şi publicitate 
16.1. Nici o descriere, atribuire a numelui personal, marcă comercială, emblemă, ilustraţie sau alt 

semn, simbolic sau de alt tip, nu trebuie aplicate pe etichetă sau utilizate în publicitatea apei minerale, 
dacă atribuie apei caracteristici pe care aceasta nu le posedă. 

16.2. Orice indicaţie ce atribuie apei particularităţi profilactice sau terapeutice pentru sănătatea 
omului este interzisă de a fi aplicată pe etichetă sau utilizată în publicitatea apei minerale naturale, cu 
excepţia celor admise conform anexei nr.3 la prezentele Norme. 

16.3. Nici o descriere, destinaţie, nume personal, marcă comercială, emblemă, ilustraţie sau alt 
semn, simbolic sau de alt tip, nu trebuie aplicate pe etichetă sau utilizate în publicitatea apei potabile 
îmbuteliate, dacă nu este recunoscută ca apă minerală sau dacă este produsă în aşa mod, încît poate fi 
confundată cu apa recunoscută ca minerală. Denumirea unei localităţi sau a anumitor locuri nu poate fi 
atribuită mărcii comerciale, cu excepţia cazurilor în care apa minerală naturală se extrage anume în 
locul inclus în denumirea mărcii comerciale. 

16.4. Nu se admite publicitatea sau comercializarea apei minerale naturale sau a apei de izvor 
îmbuteliate, dacă nu corespunde cerinţelor stabilite la pct.16 din prezentele Norme. 

V. Monitorizarea şi corespunderea 
17. Supravegherea periodică 
Organele de stat abilitate - Serviciul de Supreveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi Agenţia pentru 

Geologie şi Resurse Minerale - asigură controlul periodic, pentru ca orice apă, recunoscută ca apă 
minerală naturală, să corespundă acestei definiţii şi, că sursa din care este obţinută continuă să fie 
exploatată în conformitate cu cerinţele anexei nr.2 la prezentele Norme. 

 



18. Constrîngeri 
18.1. Se pune în sarcina organelor abilitate de stat corespunzătoare de a traduce în viaţă 

prevederile prezentelor Norme. 
18.2. În cazul depistării încălcărilor prevederilor punctului 3 din prezentele Norme, organele 

abilitate de stat din domeniul supravegherii sanitare şi alimentare sînt obligate să aplice măsurile 
administrative conform Codului cu privire la contravenţiile administrative. 

19. Drepturile funcţionarilor împuterniciţi de stat 
19.1. Reprezentantul Serviciului de Supreveghere de Stat a Sănătăţii Publice sau altor servicii 

abilitate (în continuare - funcţionar împuternicit), în scopul verificării respectării prevederilor 
prezentelor Norme, poate în orice moment să efectueze la întreprinderi controlul: 

a) oricărei încăperi, cu excepţia celor locative; 
b) oricărui mijloc de transport, inclusiv vapor, avion, ce transportă ape minerale naturale 

îmbuteliate. 
19.2. Dacă are un motiv întemeiat de a suspecta încălcări ale prezentelor Norme, funcţionarul 

împuternicit: 
a) poate cere de la persoana  responsabilă de acest obiect sau de business orice document referitor 

la cazul respectiv sau la business, sau copia acestor documente; 
b) este în drept, pentru a concretiza încălcările comise, să sustragă orice mostră a oricărei ape sau 

obiecte referitoare la încălcările depistate. 
20. Confidenţialitate 
Nici o informaţie, obţinută din documentele prezentate, nu poate fi dezvăluită fără permisiunea 

preliminară în scris a persoanei ce se ocupă cu extragerea şi producerea apei minerale naturale, cu 
excepţia unei proceduri judiciare. 

21. Analiză, expertiză, cercetare 
21.1. Dacă funcţionarul împuternicit prelevă mostre ale oricărei ape şi decide că acestea urmează 

a fi supuse unei analize sau unui studiu, el trebuie să le transmită în acest scop organizaţiei 
corespunzătoare de stat sau laboratoarelor acreditate pentru cercetare. 

21.2. Instituţia de stat sau laboratorul care efectuează analiza sau studiul probelor transmise au 
obligaţia să elibereze funcţionarului ce le-a trimis un buletin special de analiză privind rezultatele 
analizelor sau studiului. Buletinul de analiză este un formular statistic special, elaborat conform 
prevederilor prezentelor Norme şi aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii. Costul analizei sau 
studiului este suportat de către producătorul de apă minerală naturală, conform tarifelor aprobate de 
către Guvern şi publicate în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova. 

21.3. Orice buletin privind rezultatele analizei sau studiului, eliberat conform prezentelor Norme, 
trebuie să fie semnat de persoana care a efectuat lucrările şi de şeful laboratorului sau conducătorul 
instituţiei ce a efectuat studiul. 

22. Mostrele prelevate pentru analiză 
22.1. Funcţionarul împuternicit care achiziţionează sau prelevă mostre pentru analiză sau studiu 

trebuie să respecte prevederile prezentelor Norme. 
22.2. Funcţionarul împuternicit va acţiona astfel: 

a) va diviza proba în trei părţi, fiecare parte fiind marcată şi sigilată sau închisă pentru a se 
păstra particularităţile iniţiale; 

b) cu o parte din mostră se va proceda conform subpunctelor 22.3.-22.6.; 
c) cu părţile rămase se va proceda în corespundere cu subpunctul 22.7. din prezentele 

Norme. 
22.3. Dacă obiectul sau proba de apă este recepţionat(ă) de peste hotarele Moldovei şi este 

prelevat(ă) de funcţionarul împuternicit înainte de furnizare destinatarului de marfă, o parte din probă 
va fi lăsată destinatarului. 

22.4. Dacă nu pot fi aplicate prevederile subpunctului 22.3. din prezentele Norme, funcţionarul 
împuternicit transmite o parte din probă proprietarului apei sau al obiectivului, mostra sau exemplarul 
căruia au fost prelevate. 



22.5. În fiecare caz, la care se face referinţă la subpunctele 22.3.-22.4 din prezentele Norme, 
funcţionarul împuternicit trebuie să informeze persoana a cărei probă a fost transmisă, înştiinţînd-o că 
mostra a fost achiziţionată sau prelevată pentru analiză. 

22.6. Din părţile rămase ale probei, funcţionarul împuternicit va transmite o parte  pentru 
analiză la parametrii stabiliţi conform prezentelor Norme, iar alta o  va păstra pentru comparare. 
22.7. Prelevarea probei se confirmă prin întocmirea procesului-verbal de prelevare, ce prezintă un 
formular statistic, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii, semnat de către funcţionarul împuternicit 
şi reprezentantul producătorului de apă minerală. Procesul-verbal de prelevare a probei se întocmeşte 
în două exemplare, cîte unul pentru fiecare dintre părţi. 

23. Registrul de stat al apelor minerale naturale 
23.1. În scopul evidenţei corecte a zăcămintelor de ape minerale naturale şi a apelor minerale 

naturale îmbuteliate, se întocmesc registre de stat corespunzătoare. Deţinătorul Registrului de stat al 
zăcămintelor apelor minerale naturale este Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale din Moldova, 
care, după aprobarea apei minerale de către Comisia de stat pentru resurse minerale utile, cu avizul 
pozitiv al Ministerului Sănătăţii, face înscrierile respective în Registru, ţine evidenţa şi exercită 
controlul zăcămintelor de ape minerale naturale aprobate spre exploatare. Registrul este ţinut în format 
electronic şi pe hîrtie, iar includerea sau excluderea din Registru a unui zăcămînt de ape minerale 
naturale se efectuează în baza deciziei Comisiei de stat pentru resurse minerale utile. 

23.2. Evidenţa apelor minerale naturale îmbuteliate este ţinută de către Centrul Naţional de 
Sănătate Publică, care gestionează Registrul apelor minerale naturale, apelor potabile şi băuturilor 
nealcoolice îmbuteliate. Registrul este ţinut în format electronic şi pe hîrtie, iar includerea sau 
excluderea din Registru a unei mărci comerciale de apă minerală naturală, apă potabilă şi de băuturi 
nealcoolice îmbuteliate se efectuează în baza deciziei medicului-şef sanitar de stat al Republicii 
Moldova sau a adjuncţilor săi. 

24. Punerea în aplicare a Normelor 
Anexele nr.1-5 sînt parte integrantă a prezentelor Norme. 
Prezentele Norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
La data intrării în vigoare a prezentelor Norme, se abrogă orice alte dispoziţii care contravin 

acestora.  
Agenţii economici, producători de ape minerale, în termen de 6 luni de intrarea în vigoare a 

prezentelor Norme, se vor conforma prevederilor acestora, cu prezentarea documentelor necesare 
pentru recunoaşterea apelor minerale, conform  anexei nr.1 la prezentele Norme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
la Normele sanitare privind  
utilizarea şi comercializarea  

apelor minerale naturale 
 

Definirea şi recunoaşterea apei minerale naturale 
1. Prin apă minerală naturală se înţelege apa pură din punct de vedere microbiologic, în sensul 

pct.12 din prezentele Norme, care îşi are originea într-un zăcămînt/acvifer subteran şi este exploatată 
prin una sau mai multe emergenţe naturale ori foraje.  

Apa minerală naturală se deosebeşte de apa potabilă obişnuită prin: 
a) conţinutul substanţelor minerale în anumite proporţii; 
b) obţinerea directă din surse naturale emergente sau din sonde forate ce exploatează straturi 

acvifere subterane. În aceste condiţii se iau toate măsurile de prevenire a poluării sau influenţei 
exercitate din exterior asupra proprietăţilor chimice şi fizice ale apei minerale naturale; 

c) stabilitatea componenţei compuşilor chimici, fără fluctuaţii naturale semnificative; 
d) colectarea şi extragerea în condiţii ce garantează puritatea microbiană şi stabilitatea 

componenţilor chimici de bază; 
e) îmbutelierea în ambalaje de desfacere nemijlocit lîngă sursă, cu respectarea măsurilor speciale 

de igienă; 
f) respectarea componenţei naturale, fără a fi supusă oricărui tip de tratare suplimentară, cu 

excepţia celor prevăzute de prezentele Norme. 
Apele minerale naturale carbogazoase îmbuteliate se împart în 3 categorii, definite după cum 

urmează:  
a) apă minerală naturală, natural carbogazoasă - apa al cărei conţinut de dioxid de carbon 

provenind de la sursă este, după o eventuală condiţionare şi îmbuteliere, acelaşi ca la emergenţă, 
luîndu-se în considerare şi impregnarea, după caz, cu o anumită cantitate de dioxid de carbon, provenit 
din acelaşi zăcămînt/acvifer, care să compenseze pierderile echivalente rezultate în urma operaţiunilor 
efectuate, în limitele tehnice uzuale de toleranţă;  

b) apă minerală naturală îmbogăţită cu dioxid de carbon de la sursă - apa al cărei conţinut în 
dioxid de carbon provenind din acelaşi zăcămînt/acvifer este, după o eventuală condiţionare şi 
îmbuteliere, mai mare decît la emergenţă;  

c) apă minerală naturală carbogazificată - apa la care s-a adăugat dioxid de carbon de altă origine 
decît cea din zăcămîntul/acviferul de provenienţă, dar de uz exclusiv alimentar.  

2. Caracteristicile prevăzute la pct. 1 al prezentei anexe, care pot conferi apei minerale naturale 
proprietăţi benefice pentru sănătate, trebuie evaluate din punctele de vedere:  

geologic şi hidrogeologic;  
fizic, chimic şi fizico-chimic;  
microbiologic;  
farmacologic, fiziologic şi clinic, după caz: 
1) conform cerinţelor stabilite în prezenta anexă;  
2) conform metodelor ştiinţifice aprobate de autoritatea competentă.  
3. Compoziţia, temperatura şi alte caracteristici ale apei minerale naturale trebuie să rămînă 

stabile în limitele fluctuaţiilor naturale, nefiind afectate de posibilele variaţii ale debitului sursei.  
În sensul pct. 10 din prezentele Norme, prin conţinutul microbiologic normal al unei ape minerale 

naturale se înţelege numărul populaţiei bacteriene sensibil constant la sursă, anterior oricărei 
condiţionări, a cărei compoziţie calitativă şi cantitativă, luată în considerare la recunoaşterea acestor 
ape, este verificată prin analize periodice.  

4. Persoana ce solicită recunoaşterea apei minerale naturale în conformitate cu prevederile 
prezentelor Norme depune o cerere la Ministerul Sănătăţii, în formă scrisă, cu prezentarea următoarelor 
documente, informaţii şi date: 

a) darea de seamă privind studiile hidrogeologice efectuate de Agenţia de Stat pentru 
Geologie din Moldova, cu anexarea procesului-verbal al Comisiei de stat pentru resurse minerale 



despre examinarea şi aprobarea acestei dări de seamă şi despre rezervele apei minerale studiate, 
incluzînd specificările de mai jos: 

1) localizarea exactă a sursei, cu indicarea nivelului pe hartă cu o scară nu mai mare de 1:1000 şi 
nu mai mică de 1: 25000; 

2) hidrogeologia sursei, cu includerea descrierii geologice detaliate a zăcămîntului, a straturilor 
acvifere şi a rocilor componente; 

3) descrierea utilajului pentru extragerea apei;  
4) descrierea detaliată a localizării sursei cu măsurile efectuate, pentru prevenirea unei posibile 

impurificări. 
    b) caracteristicile fizice şi chimice ale apei: 

1) debitul sursei sau sondei şi devierile sezoniere, debitul maximal; 
2) temperatura apei în sursă; 
3) coraportul dintre proprietăţile unei serii de roci şi caracteristica componenţilor neorganici din 

apă; 
4) reziduul fix la 180°C; 
5) conductibilitatea electrică specifică pentru o temperatură moderată; 
6) concentraţia ionilor de hidrogen (pH); 
7) concentraţia cationilor  şi anionilor indicaţi în anexa nr.4 la prezentele Norme; 
8) concentraţia elementelor indicate în anexa nr.4 la prezentele Norme, la rubrica „urme de 
elemente”; 
9) radioactivitatea apei în sursă, determinată de undele a şi b;  
10) în cazul în care apa este destinată pentru comercializare, avînd un nivel deosebit al raportului 

de izotopi, corespunderea nivelului sau raportului acestor izotopi; 
c) analiza microbiologică care include: 
    1) dovada lipsei paraziţilor şi a microorganismelor patogene; 
    2) determinarea cantitativă a indicilor impurificării fecale, care includ: 

a) lipsa Escherichia coli şi altor coliformi în 250 ml la 37°C şi 44,5°C; 
b) lipsa streptococilor fecali în 250 ml; 
c) lipsa microorganismelor sporulate anaerobe sulfat-reductoare în 50 ml; şi  
d) lipsa Pseudomonas aeruginosa în 250 ml; 

3) determinarea numărului total al coloniilor viabile calculat la 1 ml apă:  
    a) la 20°-22°C timp de 72 ore pe mediile agar-agar sau agar-gelatin;  
    b) la 37°C în 24 ore pe agar-agar;  

              c) parametrii chimici 
 

Apa nu trebuie să conţină nici unul din elementele specificate la coloniţa 1 în concentraţii ce 
depăşesc valorile admise din tabelul de mai jos: 

Denumirea elementelor Exprimarea rezultatelor Valorile admise 

1 2 3 

Arsen As, μg/l 10 

Bariu  Ba, mg/l 0,7 

Bor B, mg/l 5 

Cadmiu Cd, μg/l  3 

Cianuri CN, μg/l 70 

Crom Cr, μg/l  50 

Cupru Cu, mg/l 1 



Mangan  Mn, mg/l 0,5 

Mercur Hg, μg/l 1 

Nichel Ni, μg/l  20 

Nitrat NO3, mg/l 50 

Nitrit  NO2, mg/l 0,5 

Stibiu Sb, μg/l  5 

Seleniu Se, μg/l  10 

Plumb Pb, μg/l  10 

Fluor  
 

F, mg/l 
 

5 
(cu respectarea prevederilor 

subpunctului 11.3) 

Pesticide, sumar μg/l 0,5 

 
e) lipsa impurităţilor 
Apa minerală naturală trebuie să fie lipsită de impurităţi şi să corespundă cerinţelor anexei nr.2 la 

prezentele Norme; 
f) stabilitate 
Datele prezentate trebuie să demonstreze că conţinutul, temperatura şi alte caracteristici esenţiale 

ale apei rămîn stabile în limitele fluctuaţiei naturale; 
g) date privind examenele clinice şi farmacologice 
În cadrul examenelor efectuate prin metode ştiinţifice trebuie să fie luate în considerare 

caracteristicile proprii apei minerale naturale şi efectele produse asupra organismului uman, cum sînt: 
diureza, funcţionarea gastrică sau intestinală, compensarea cerinţelor în substanţe minerale.  

Stabilirea reprezentativităţii numerice şi a concordanţei observaţiilor clinice poate eventual să 
înlocuiască examenele menţionate la alineatul precedent de la lit.g). În astfel de cazuri, acestora li se 
pot substitui examenele clinice, cu condiţia ca reprezentativitatea numerică şi concordanţa observaţiilor 
să permită obţinerea aceloraşi rezultate.  

5. Centrul Naţional de Sănătate Publică, împuternicit de Guvern, trebuie să analizeze datele 
privind particularităţile apei, înaintate de solicitant, cu eliberarea avizului privind corespunderea sau 
necorespunderea apei minerale naturale prezentelor Norme şi cu publicare în buletinele oficiale sau pe 
pagina web a instituţiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
la Normele sanitare privind  
utilizarea şi comercializarea  

apelor minerale naturale 
 

Condiţiile de exploatare a sursei de apă minerală naturală 
Exploatarea sursei de apă minerală naturală este autorizată de către Serviciul de Supreveghere de 

Stat a Sănătăţii Publice, dacă s-a constatat că apa corespunde criteriilor stabilite în anexa nr.1 la 
prezentele Norme.  

2. Utilajul pentru exploatarea sursei de apă trebuie să fie de o atare construcţie încît să excludă 
orice posibilitate de impurificare şi să fie păstrate proprietăţile apei pe care ea le posedă în sursă. 

3. Pentru atingerea obiectivului menţionat mai sus: 
a) sursa trebuie protejată de riscul impurificării; 
b) utilajul pentru dobîndirea apei, ţevile şi rezervoarele trebuie să fie construite astfel încît să 

reducă la minimum schimbările chimice, fizico-chimice sau microbiologice ale apei; 
c) ambalajul trebuie confecţionat în aşa mod încît să reducă la minimum influenţa asupra 

caracteristicii microbiologice şi chimice a apei; 
d) utilajul pentru spălarea veselei şi pentru îmbuteliere, precum şi toate celelalte procese ale 

exploatării, trebuie să corespundă cerinţelor igienice; 
e) apa minerală naturală poate fi transportată numai în recipiente destinate consumatorului final. 
4. Dacă, în timpul exploatării sursei, se stabileşte că apa minerală naturală din sursă este poluată 

şi nu mai corespunde criteriilor microbiologice, stabilite la punctul 10 din prezentele Norme, agentul 
economic responsabil de exploatarea sursei trebuie să sisteze orice operaţii legate de extragerea apei, în 
special procesul de îmbuteliere, pînă cînd poluarea şi condiţiile ce au condus la poluare nu vor fi 
înlăturate, iar apa va corespunde cerinţelor stabilite. 

5. Autorităţile abilitate controlează periodic corespunderea calităţii apei din sursă cerinţelor 
stabilite în anexa nr.1 şi respectarea de către persoanele responsabile de exploatarea sursei a cerinţelor 
stipulate la punctele 2 şi 3 din anexa nr.2 la prezentele Norme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 
la Normele sanitare privind  
utilizarea şi comercializarea  

apelor minerale naturale 
Indicaţii referitoare la componenţa apei 

Denumirea tipului apei Criterii 

Oligominerală sau slab mineralizată Conţinutul de substanţe minerale, calculat ca reziduu 
sec solubil total, nu este mai mare de 500 mg/l 

Foarte slab mineralizată Conţinutul de substanţe minerale, calculat ca reziduu 
sec solubil total, nu este mai mare de 50 mg/l 

Bogată în săruri minerale Conţinutul de substanţe minerale, calculat ca reziduu 
sec solubil total, este mai mare de 1500 mg/l 

Hidrogenocarbonatată Conţinutul de hidrogencarbonat (HCO-3)este mai mare 
de 600 mg/l 

Sulfatată Conţinutul de sulfaţi este mai mare de 200 mg/l 

Clorurată Conţinutul de cloruri este mai mare de 200 mg/l 

Calcică Conţinutul de calciu este mai mare de 150 mg/l 

Magneziană Conţinutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l 

Fluorurată sau conţine fluor Conţinutul de fluor este mai mare de 1 mg/l; cu 
respectarea cerinţelor de etichetare prevăzute la 
subpct.11.3. din Norme  

Fieruginoasă Conţinutul fierului bivalent este mai mare de 1 mg/l 

Acidulată Conţinutul de dioxid de carbon este mai mare de 250 
mg/l 

Sodică Conţinutul de sodiu este mai mare de 200 mg/l 

Corespunde pentru dieta cu conţinut 
redus de sodiu 

Conţinutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l 

Corespunde pentru pregătirea bucatelor 
pentru copii 

Conţinutul de reziduu sec nu depăşeşte 1000 mg/l, de 
nitriţi – 0,02mg/l, de nitraţi – 5mg/l 

Poate avea efect laxativ Numai după efectuarea de teste clinice conform lit. g) 
din pct.5 al anexei nr. 1 la Norme 

Poate avea efect diuretic Numai după efectuarea de teste clinice conform lit.g) 
din pct.5 al anexei nr. 1 la Norme 

 
 



Anexa nr. 4 
la Normele sanitare privind  
utilizarea şi comercializarea  

apelor minerale naturale    
 

Caracteristica chimică a apelor minerale naturale 
1. Procesul-verbal de încercări trebuie să conţină referinţe privind conţinutul chimic la 

următoarele grupe de parametri: 
 
a) cationi şi anioni  
 

Cationi Modul de exprimare Anioni Modul de 

exprimare 

Aluminiu Al mg/l Boraţi BO3 mg/l 

Amoniu NH4 mg/l Carbonaţi CO3 mg/l 

Calciu Ca mg/l Cloruri Cl mg/l 

Magneziu Mg mg/l Fluoruri F mg/l 

Potasiu K mg/l Ioni de 

hidrogencarbonat 

HCO3 mg/l 

Sodiu Na mg/l Nitraţi NO3 mg/l 

  Nitriţi NO2 mg/l 

  Fosfaţi P2O5 mg/l 

  Siliciu SiO2 mg/l 

  Sulfaţi SO4 mg/l 

  Sulfiţi S-2 mg/l 

b) compuşi neionizanţi 

Compuşii neionizanţi Modul de exprimare 

Carbonul organic C mg/l 

Bioxidul de carbon liber CO2 mg/l 

Oxizi de siliciu SiO2 mg/l 

 

 



c) urme de elemente 

Elementul Modul de 

exprimare 

Elementul Modul de 

exprimare 

Bariu Ba mg/l Litiu L mg/l 

Bromuri (suma) Br mg/l Mangan Mn mg/l 

Cobalt Co mg/l Molibden Mo mg/l 

Cupru Cu mg/l Stronţiu Sr mg/l 

Iod (sumar) I mg/l Zinc Zn mg/l 

Fier Fe mg/l    

 
2. Dacă raportul hidrogeologic, specificat la pct.2 lit.a) din anexa nr.1 la Norme, indică prezenţa 

în apă a unui cation, anion, compus neionizant sau urme de elemente, altele decît cele indicate la pct.1 
al prezentei anexe, dacă se determină concentraţia lor, ea trebuie să fie apreciată şi descrisă în mod 
detaliat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 5 
la Normele sanitare privind  
utilizarea şi comercializarea  

apelor minerale naturale 
 

Tipuri de control la sursa de apă minerală 

Frecvenţa controlului 

zilnic săptămînal lunar trimestrial semestrial anual conform 
indicaţiilor  

Temperatura CO2 Nitraţi E.coli Anionii şi 
cationii, 
conform 

pct.1. lit.a) 
din anexa 

nr.2 la 
Norme 

Toţi 
indicatorii 

reglementaţi 

În cazul apariţiei 
unor fenomene 

de poluare 
accidentală. 

Frecvenţa şi tipul 
de analize se vor 
stabili în funcţie 
de situaţie şi se 
vor executa pe 

toată perioada de 
timp pînă cînd 
parametrii în 

cauză vor reintra 
în normele de 

conţinut legale şi 
caracteristice 

apei 

Conductivita-
tea 

HCO3 Nitriţi enterococi 

pH O2 dizolvat Amoniu Ps.aeruginosa 

  Fier Bacterii anaerobe 
sulfitoreduxtoare 

   NTC la 22 şi 370C 

 



Anexa nr. 2 
la Hotărîrea Guvernului nr. 934 

din 15 august 2007 
 

 
Norme sanitare privind calitatea apei potabile 

I.  Noţiuni generale 
1. Prezentele Norme reglementează calitatea apei potabile, avînd drept obiectiv protecţia sănătăţii 

oamenilor prin excluderea oricărui tip de contaminare a apei potabile, asigurîndu-i calitatea de apă 
curată şi sanogenă. 

2. În sensul prezentelor Norme, următorii termeni se definesc astfel: 
2.1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: 

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea 
hranei ori în alte scopuri casnice, indiferent de origine şi de faptul că este furnizată prin reţea de 
distribuţie, din sursă sau rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; 

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, 
procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu 
excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare aprobă 
folosirea apei în scopuri tehnologice, demonstrîndu-se că apa utilizată nu afectează calitatea şi 
salubritatea produsului alimentar în forma lui finită; 

c) apa provenită din surse locale, precum fîntîni, izvoare etc., folosită pentru băut, 
prepararea hranei sau în alte scopuri casnice. Ministerul Sănătăţii poate face excepţie de la valorile 
parametrilor de calitate, dar fără a fi pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 

2.2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, 
garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinetele de apă, utilizată, în mod obişnuit, pentru 
consumul uman, precum şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai în cazul în care acestea nu intră 
în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Dispoziţiile prezentelor Norme nu se aplică următoarelor tipuri de ape: 
a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 
b) apelor medicinale potabile care au proprietăţi terapeutice notificate, în condiţiile 

legii, prin reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. 
3.1. Se exceptează de la prevederile prezentelor Norme: 

a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, în cazul în care Ministerul 
Sănătăţii aprobă folosirea şi calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea 
consumatorilor cărora le este destinată; 

c) apa potabilă provenită de la producătorii de apă individuali, care furnizează mai 
puţin de 5 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care 
producerea apei constituie o parte a unei activităţi comerciale sau publice.  

3.2. În acest caz, centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică vor informa populaţia 
despre respectivele exceptări şi despre orice măsuri ce pot fi luate în vederea protejării sănătăţii de 
efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se constată că, 
prin calitatea ei, o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei 
afectate i se vor da de îndată recomandările de rigoare, conform Regulilor şi normativelor sanitaro-
epidemiologice privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile. 

II.  Condiţii de calitate a apei potabile 
4. Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii: 
a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, 

pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană; 
b)  să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr.1 la 

prezentele Norme; 



c) să respecte prevederile punctelor 5-8 şi 10 din prezentele Norme. 
5. Aplicarea prezentelor Norme nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea 

calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a 
apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. 

6. Calitatea apei potabile destinate consumului uman trebuie să corespundă valorilor 
stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr.1 la prezentele Norme. În privinţa parametrilor 
prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr.1, valorile acestora sînt stabilite în scopul evaluării calităţii apei 
potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la pct. 8 din 
prezentele Norme. 

7. Ministerul Sănătăţii aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sînt incluşi în anexa 
nr.1, în cazul în care măsurile de protecţie a sănătăţii publice impun acest lucru. Valorile stabilite 
trebuie să respecte condiţiile prevăzute la pct.4 lit. a) din prezentele Norme. 

8. Calitatea apei potabile este corespunzătoare dacă valorile stabilite pentru parametrii de 
calitate sînt conform anexei nr.1 la prezentele Norme, în următoarele puncte de prelevare a probelor: 

a) la robinetul consumatorului, la punctul de intrare în clădire şi la cişmelele stradale, în cazul 
apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie; 

b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod; 
c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile 

îmbuteliate; 
d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie la întreprinderile alimentare. 
9. Dacă, în situaţia prevăzută la pct. 4 lit. a), se constată că valorile parametrilor nu se 

încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr.1 la prezentele Norme, din 
cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia, se consideră că 
obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, au fost îndeplinite, cu excepţia cazului în 
care apa este furnizată direct consumatorilor, iar producătorul, respectiv, distribuitorul este responsabil 
şi de întreţinerea reţelelor interioare. 

10. În cazul constatării situaţiei prevăzute la pct.9 din prezentele Norme, se va proceda astfel: 
    a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică autorităţile administraţiei publice 
locale şi/sau proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a 
tehnicilor adecvate de tratare ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de 
neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea centrelor teritoriale/de 
performanţă de sănătate publică; 

b) centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică notifică consumatorii în cauză cu 
privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor. 

III.  Supraveghere şi monitorizare 
11. Monitorizarea calităţii apei potabile se efectuează de către producător, distribuitor şi 

autorităţile de supraveghere sanitaro-epidemiologică de stat. 
12. Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi 

finanţarea monitorizării de audit şi de control al calităţii apei potabile. 
13. Centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică asigură supravegherea şi controlul 

monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului dacă apa distribuită consumatorului 
este conformă cerinţelor de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. 

14. Ministerul Sănătăţii elaborează, în termen de 6 luni de la data publicării prezentelor Norme 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice privind 
supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile, conform cerinţelor minime stabilite în anexa nr.2 
la prezentele Norme. 

15. Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori 
individual, prin îmbuteliere în sticle sau în alte recipiente, pentru industria alimentară, asigură 
monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă în 
mod obligatoriu controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi al dezinfecţiei, şi al calităţii apei 
potabile produse, distribuite şi utilizate. 



16. Procedurile de monitorizare, prevăzute la pct.15 din prezentele Norme, se stabilesc în 
conformitate cu Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea şi 
monitorizarea calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare necesită a fi avizat de către centrul 
teritorial/de performanţă de sănătate publică. 

17. Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile trebuie să respecte specificaţiile 
prevăzute în anexa nr.3 la prezentele Norme, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. 

18. Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică 
de către Ministerul Sănătăţii. 

19. Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr.3 la prezentele 
Norme, dacă se demonstrează că rezultatele obţinute sînt comparabile. Laboratoarele care au recurs la 
metode alternative prezintă toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr.3 la prezentele 
Norme.  

20. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică poate decide efectuarea unei 
monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau 
microorganisme ce nu au fost stabilite ca parametri, conform prevederilor pct.4 din prezentele Norme, 
şi ce pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se 
realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. 

IV.  Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare 
21. Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi la punctele 6 şi 7 din 

prezentele Norme urmează a fi analizată imediat de către centrul teritorial/de performanţă de sănătate 
publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, 
distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei. 

22. Dacă, în pofida tuturor măsurilor adoptate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 4, 
apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr.1, se aplică 
prevederile pct. 9 din prezentele Norme, iar centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică 
dispune luarea de urgenţă a măsurilor necesare pentru restabilirea calităţii apei. Se acordă prioritate 
acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. 

23. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică dispune interzicerea sau restricţionarea 
utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi vis-a-vis de valorile parametrilor, 
dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană, şi verifică dacă au fost luate toate 
măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri, consumatorii trebuie să fie 
informaţi de îndată, cu acordarea recomandărilor ce se impun. 

24. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică, în comun cu alte instituţii şi servicii 
publice competente, decide ce măsură dintre cele prevăzute la pct.23 din prezentele Norme se aplică, 
ţinînd seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei, generate de întreruperea aprovizionării cu apă 
potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. 

25. În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 
din anexa nr.1 la prezentele Norme, centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică analizează 
dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi dispune adoptarea unor 
măsuri de remediere a situaţiei necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. 

26. În orice situaţie în care sînt luate măsuri de remediere, centrul teritorial/de performanţă de 
sănătate publică dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea 
valorilor parametrilor nu este semnificativă pentru sănătatea acestora. 

V. Derogări 
27. Ministerul Sănătăţii poate acorda, la solicitarea centrelor teritoriale/de performanţă de 

sănătate publică, derogări, pe o perioadă determinată, de la valorile parametrilor stabiliţi în 
conformitate cu prevederile pct.7 sau cu tabelul nr. 2 din anexa nr.1 la prezentele Norme, pînă la o 
valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii, luîndu-se în considerare riscul pentru 
sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. Derogările 
vor fi limitate în timp şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. În situaţia în care centrul teritorial/de 
performanţă de sănătate publică solicită prelungirea derogării, se înaintează Ministerului Sănătăţii 



analiza situaţiei şi motivarea solicitării celei de-a doua derogări. A doua derogare nu va depăşi termenul 
de 3 ani. 

28. În cazuri excepţionale, Ministerul Sănătăţii poate acorda o a treia derogare pentru o perioadă 
care, de asemenea, nu va depăşi 3 ani. Decizia pentru o asemenea derogare este luată de către 
Ministerul Sănătăţii, în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. 

29. Pentru orice derogare, acordată în conformitate cu punctele 27 şi 28 din prezentele Norme, 
trebuie specificate următoarele: 

a) motivele derogării; 
b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă 

permisă prin derogare; 
c) zona geografică, cantitatea apei furnizate zilnic, numărul populaţiei afectate şi eventualele 

consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente; 
d) schema de monitorizare adecvată cu creşterea frecvenţei de monitorizare, în caz de 

necesitate; 
e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare ce va include un calendar al 

activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei; 
 f) durata derogării. 
30. Prevederile pct.29 nu se aplică în cazul în care centrul teritorial/de performanţă de sănătate 

publică consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate, iar măsurile 
luate în conformitate cu pct.22 din prezentele Norme sînt suficiente pentru remedierea deficienţei în 
termen de 30 de zile. În această situaţie, Ministerul Sănătăţii stabileşte, în comun  cu alte autorităţi 
implicate, numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea 
deficienţei. 

31. Prevederile pct.30 din prezentele Norme nu se aplică în cazul în care, într-un sistem de 
aprovizionare cu apă potabilă, se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii 
stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. 

32. Centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice 
locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în prezentul capitol vor informa 
populaţia afectată, în termen de 48 de ore de la confirmare, despre derogările în cauza şi despre 
condiţiile de gestionare a acestora. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică, în comun cu 
autorităţile administraţiei publice locale, va asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie 
socialmente vulnerabile, pentru care derogarea implică un risc special. Aceste prevederi  nu se aplică în 
cazurile prevăzute la pct.30 din prezentele  Norme, cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate 
decid contrariul. 

33. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică va informa Ministerul Sănătăţii, în 
termen de 60 de zile, asupra oricărei derogări, cu excepţia celor prevăzute la pct.30, referitoare la un 
sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 mc în medie/zi 
sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la 
pct.28 din prezentele Norme. 

34. Prevederile punctelor 27-33 din prezentele Norme nu se aplică apei potabile îmbuteliate în 
sticle sau în alte recipiente. 

VI. Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor,  
substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă 

35. Nici o substanţă sau material (coagulant, floculant, material filtrant, dezinfectant), utilizat în 
instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile, nu trebuie să se 
regăsească în concentraţii mai mari decît este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să 
lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. Se 
vor utiliza numai substanţele şi materialele avizate de Ministerul Sănătăţii. 

36. Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului vor elabora, în 
termen de 1 an de la data publicării prezentelor Norme în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
norme privind testarea, avizarea sanitară, înregistrarea şi utilizarea filtrelor, materialelor şi substanţelor 
care vin în contact cu apa potabilă. 



37. Ministerul Sănătăţii va elabora, în termen de 6 luni de la publicarea prezentelor Norme în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, procedura de autorizare sanitară a proceselor tehnologice de 
producere şi a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente. 

38. Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu 
respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. 

VII. Informarea şi raportarea 
39. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică trebuie să asigure disponibilitatea 

informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte 
asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile 
competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp 
şi actualizată. 

40. În scopul informării consumatorilor, Ministerul Sănătăţii, prin Centrul Naţional de Sănătate 
Publică, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care, 
conform programelor de monitorizare, cuprinde cel puţin informaţia privind: 

a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în 
medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane; 

b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuîndu-se la finele celui de-al 
treilea an; 

c) aspectele la care se referă subpunctul 3.1., punctele 21-26 şi 32-33 din prezentele Norme. 
41. Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor 

fi prezentate Centrului Naţional de Sănătate Publică, conform Regulilor şi normativelor sanitaro-
epidemiologice privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile. 

42. Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza centrului teritorial/de performanţă de 
sănătate publică informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei 
potabile. 

43. Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea 
apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Regulilor şi normativelor 
sanitaro-epidemiologice privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile. 

44. Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistemul public trebuie să asigure accesul 
populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii 
populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi 
numărul de telefon la care se pot obţine datele despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. 

45. Datele privind calitatea apei potabile sînt disponibile, în mod gratuit, pentru populaţia 
deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decît cele 
din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru 
obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. 

46. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică, în comun cu producătorii, respectiv 
distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică, anual, Raportul municipal, respectiv raional, privind 
calitatea apei potabile, care cuprinde informaţia privind: 

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele 
care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de 
persoane; 

b) aspectele la care se referă subpunctul 3.1., punctele 7, 21-26 şi 32-33 din prezentele Norme; 
c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuîndu-se la finele anului respectiv. 

VIII.  Contravenţii şi sancţiuni 
47. Încălcarea prevederilor prezentelor Norme atrage după sine răspundere materială, civilă, 

disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, conform Codului cu privire la contravenţiile 
administrative. 

48. În perioada de implementare a prevederilor prezentelor Norme, neconformarea la unii dintre 
parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin 
sistem public, nu se sancţionează conform Codului cu privire la contravenţiile administrative referitor 
la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor ce vizează normele sanitare, decît în situaţia în care nu au 



fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori 
distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a 
consumatorilor. 

IX.  Dispoziţii finale 
49. Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, 

inclusiv calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi 
distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentelor Norme. Planurile de conformare vor 
fi întocmite de către producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în termen de 90 de zile de la data 
publicării prezentelor Norme în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

50. Ministerul Administraţiei Publice Locale, în comun cu Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a 
Teritoriului, va sistematiza planurile de conformare prevăzute, inclusiv calendarul şi costul activităţilor, 
în termen de 180 de zile de la data publicării prezentelor Norme în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

51. Ministerul Sănătăţii va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de conformare. 
52. Ministerul Sănătăţii va lua măsurile ce se impun pentru asigurarea capacităţilor de efectuare 

a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, 
pînă la data de 31 decembrie 2012. 

53. Ministerul Sănătăţii va întocmi planul, calendarul şi va stabili costurile activităţilor de 
monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de un an de la data publicării prezentelor 
Norme în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

54. Producătorii, respectiv distribuitorii (utilizatorii) de apă în sistem individual, vor lua 
măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate, prevăzuţi în prezentele Norme, pînă în 
anul 2015. 

55. Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de 
calitate prevăzuţi de prezentele Norme, de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

56. Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor 
lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezentele Norme, în 
termen de 1 an de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

57. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va întocmi şi va centraliza planul şi 
calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentelor Norme a producătorilor, respectiv 
utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 6 luni de la data publicării acestora în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

58. În situaţii excepţionale, precum şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta 
Centrului Naţional de Sănătate Publică o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare.     
Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. La finele perioadei de prelungire se va purcede 
la evaluarea situaţiei, cu prezentarea informaţiei de rigoare Centrului Naţional de Sănătate Publică, care 
poate decide, pe baza acestei evaluări, o altă perioadă de prelungire, de maximum 3 ani. 

59. Prevederile pct.58 din prezentele Norme nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau 
în alte recipiente. 

60. Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, cum sînt: fîntîni, puţuri de mică adîncime şi 
captări de apă, exploatate în sistem local, urmează a fi controlate, la un interval de 2 ani, prin prelevare 
de probe de apă şi analize de laborator. 

61. Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un 
laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă expusă la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă. 

62. În cazul în care analizele de laborator indică o apă care nu îndeplineşte condiţiile de 
potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii. 

63. Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la punctele 60-62 din prezentele Norme 
au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă al organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia 
măsurile ce se impun pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. 

64. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă sînt suportate de către proprietarul 
(gestionarul) sursei de apă. 



65. Anexele nr. 1, 2 şi 3 sînt parte integrantă a prezentelor Norme. 
66. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se reactualizează periodic prin hotărîri de Guvern. 
67. Prezentele Norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 
68. La data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă orice alte dispoziţii care contravin 

acestora. 
 

Anexa nr.1 
la Normele sanitare privind  

calitatea apei potabile 
Parametrii de calitate ai apei potabile 

 
Tabelul 1A 

 
Parametrii microbiologici 

Parametru 
Valoarea admisă 
(număr / 100ml) 

Escherichia coli (E.coli)  0 

Enterococi (Streptococi fecali)  0 

 
Tabelul 1B 

 
Parametrii microbiologici pentru apa potabilă  

îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente 

Parametru Valoarea admisă 

Escherichia coli (E.coli)  0 / 250ml 

Enterococi (Streptococi fecali)  0 / 250ml 

Pseudomonas aeruginosa  0 / 250ml 

Număr de colonii la 220C  100 / 1ml 

Număr de colonii la 370C  20 / 1ml 

 
 

Tabelul 2. Parametrii chimici 
 

Parametri Valoarea 
concentraţiei 

maxim 
admisibile 

(CMA) 

Unitatea de 
măsură 

Note 

Acrilamidă  0,1 μg/l Nota 1 

Arsen  10 μg/l  



Benzen  1 μg/l  

Benz(a)piren 0,01 μg/l  

Bor  0,5 mg/l Nota 2 

Bromaţi  10 μg/l  

Cadmiu  3 μg/l  

Clorură de vinil 0,3 μg/l Nota 1 

Cianuri totale 50 μg/l  

Cianuri libere 10 μg/l  

Crom total 50 μg/l  

Cupru  1 mg/l Notele 3 şi 4  

Dicloretan  3 μg/l  

Epiclorhidrină 0,1 μg/l Nota 1 

Fluor  1,5 mg/l Nota 5 

Hidrocarburi policiclice 
aromatice  

0,1 μg/l Nota 6  

Suma concentraţiilor 
compuşilor 
specificaţi 

Mercur  1 μg/l  

Microcistină LR 1 μg/l Nota 7 

Nichel  20 μg/l Nota 4  

Nitraţi  50 mg/l Notele 8 şi 9 

Nitriţi  0,5 mg/l Notele 8 şi 9  

Pesticide  0,1 μg/l Notele 10 şi 11 

Pesticide total  0,5 μg/l Notele 8 şi 12 

Plumb  10 μg/l Notele 4 şi 13 

Seleniu  10 μg/l  

Stibiu  5 μg/l  

Tetracloretan şi 
tricloretenă  

10 μg/l Suma concentraţiilor 
compuşilor 



specificaţi 

Trihalometani total  100 μg/l Nota 14  

Suma concentraţiilor 
compuşilor 
specificaţi 

 

Note: 
1. Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform 

specificaţiilor privind concentraţia maximă creată (cauzată) de către polimer în contact cu apa. Staţiile 
de tratare vor informa centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică despre utilizarea 
compusului în procesul de tratare a apei. 

2. Pentru sistemele publice de alimentare cu apă potabilă a comunităţilor se acceptă valoarea 
admisă excepţional de 1,0 mg/l, pînă în anul 2015. 

3. Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă 
de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de 
către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ia în considerare şi frecvenţa concentraţiilor 
maxime care pot avea efecte asupra sănătăţii. 

4. Pentru cupru se acceptă valoarea de 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din 
cupru, cu respectarea celor menţionate la nota 3. 

5. Pentru apele îmbuteliate, destinate copiilor, valoarea admisibilă de fluor va constitui 1,0 mg/l.  
6. Compuşii specificaţi sînt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, 

indeno(1,2,3-cd) piren. 
7. Analizele la microcistina LR se vor limita la cazurile de risc pentru sănătate, cînd, în calitate 

de priză de apă potabilă, se folosesc apele de suprafaţă cu potenţial pentru dezvoltarea cianobacteriilor. 
8. Se va aplica următoarea formulă: 

[nitrat] [nitrit] 
                        -------- + -------- 50                  3 

9. Pentru apele îmbuteliate, destinate copiilor, valoarea admisibilă de nitraţi va constitui 5 mg/l, 
iar de nitriţi - 0,02 mg/l. 

10. Prin pesticide se are în vedere: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, 
algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca, de ex., regulatori de creştere) şi 
metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele 
presupuse, prezente în sursa de apă. 

11. Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi 
heptaclor epoxid concentraţia maximă este 0,030 micrograme/l. 

12. Prin pesticide total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în 
urma procedurii de monitorizare. 

13. Pentru apa la care se referă pct.8 lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza 
în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor Norme, în această perioadă pentru plumb 
acceptîndu-se o valoare de 25 micrograme/l. 

14. Concentraţia totală a THM trebuie să fie cît mai mică, fără a compromite dezinfecţia. 
Prin compuşii specificaţi se are în vedere: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, 

bromdiclormetan.  



Pentru apa la care se referă pct. 8 lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în 
maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor Norme, în primii  5 ani acceptîndu-se o valoare 
de 150 micrograme/l pentru concentraţia totală a THM. 

 
Tabelul 3. Parametrii indicativi 

Parametri Valoarea concentraţiei 
maxime admisibile 
(CMA) 

Unitatea de 
măsură 

Note 

Aluminiu 200 μg/l  

Amoniu 0,5 mg/l  

Bacterii coliforme  0 număr/100 ml Nota 1 

Carbon organic total (COT) Nici o modificare 
anormală 

 Nota 2 

Cloruri  250 mg/l Nota 3 

Clostridium perfringens (specia, 
inclusiv sporii)  

0 număr/100 ml Nota 4 

Clor rezidual liber 0,5 mg/l Nota 5 

Conductivitate  2500 microS cm-1 la 
20 grade C 

Nota 3 

Culoare Acceptabilă 
consumatorilor şi nici o 
modificare anormală 

  

Reziduu sec solubil total 1500 mg/l  

Duritate totală, minim  5  grade germane  

Fier  0,3 mg/l  

Gust Acceptabil 
consumatorilor şi nici o 
modificare anormală 

  

Mangan 50 μg/l  

Miros Acceptabil 
consumatorilor şi nici o 
modificare anormală 

  

Număr de colonii la 22° C  Nici o modificare 
anormală 

  

Număr de colonii la 37° C  Nici o modificare 
anormală 

  



Oxidabilitate  5 mg O2/l Nota 6 
 

pH  >/= 6,5;  unităţi de pH Notele 3 
şi 7 

Sodiu 200 mg/l  

Sulfat  250 mg/l Notele 3 
şi 8 

Sulfuri şi hidrogen sulfurat 100 μg/l  

Turbiditate   UNT Nota 9 

Zinc 3 mg/l  

Tritiu  100 Bq/l Notele 
10 şi 11 

Doza efectivă totală de referinţă  0,1  mSv/an 
 

Notele 
11 şi 12  

Activitatea alfa globală  0,1  Bq/l Nota 13  

Activitatea beta globală  1 Bq/l Nota 13  

 
Note:  
1. Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr /250 ml. 
2. Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai 

mult de 10 000 mc pe zi. 
3. Apa nu trebuie să fie agresivă. 
4. Acest parametru trebuie monitorizat în cazul în care sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, 

iar cînd este decelat, trebuie investigată şi prezenţa altor micro-organisme patogene, ca de ex.: 
criptosporidium. 

5. În cazul utilizării apelor de suprafaţă tratate, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătate, 
se stabileşte o concentraţie minimă de clor rezidual liber la robinetul consumatorului de 0,1 - 0,2 mg/l. 
Pentru apele cu o capacitate mai mare de clor absorbţie, se acceptă un nivel maxim de 1mg/l. 

6. Acest parametru se va analiza în cazul în care este imposibilă sau nu este prevăzută 
determinarea carbonului organic total (COT). 

7. Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă pînă la 4,5 unităţi de pH. Pentru 
apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului 
poate fi mai mică. 
  8. Se acceptă pînă în anul 2015 o valoare admisibilă pentru sulfaţi de 500 mg/l, cu respectarea 
condiţiei menţionate la Nota 3. 
  9. Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi 
nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie. 

10. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform pct. 3 din 
anexa nr. 2 la prezentele Norme. 

11. Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 
2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se 
face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În cazul în care 



monitorizările efectuate anterior denotă că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sînt cu 
mult sub nivelul valorii parametrice, se va renunţa la monitorizarea tritiului. 

12. Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi punctele 
pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr.2 la prezentele Norme. 

13. Caracterizarea calităţii apei, din punctul de vedere al conţinutului radioactiv, se face prin 
măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, se impune 
determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Regulilor şi normativelor sanitaro-
epidemiologice privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile. 

 
 

Anexa nr.2 
la Normele sanitare privind 

calitatea apei potabile 
 

MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 
I. Monitorizarea de control 

1. Monitorizarea de control are drept scop oferirea periodică a informaţiilor despre calitatea 
organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produse şi distribuite, despre eficienţa tehnologiilor de 
tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, pentru a se determina dacă apa potabilă este 
corespunzătoare sau nu din punctul de vedere al valorilor parametrilor relevanţi, stabiliţi prin prezentele 
Norme. 

2. Pentru monitorizarea de control sînt obligatorii următorii parametri: 
    Aluminiu                                                                 Nota 1 
    Amoniu 
    Bacterii coliforme 
    Culoare 
    Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) 
    Conductivitate 
    Clorul rezidual liber                                                 Nota  2 
    Clostridium perfringens                                           Nota  3 
    Escherichia coli 
    Fier 
    Gust 
    Miros 

 Nitriţi                                                                         Nota  4 
    Oxidabilitate                                                              Nota  5 
    Pseudomonas aeruginosa                                           Nota  6 
    Sulfuri şi hidrogen sulfurat                                        Nota  7 
    Turbiditate 
    Număr de colonii dezvoltate (22o C şi 37o C)          Nota 6 

 
Note: 
1. Numai în cazul în care este folosit în calitate de coagulant. 
2. Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. 
3. Acest parametru trebuie monitorizat în cazul în care sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, 
iar cînd este decelat, trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca, de 
exemplu, criptosporidium. 
4. Se va determina numai în cazul în care este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru 
dezinfecţie. 
5. Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. 
6.  Se va determina numai pentru apa îmbuteliată. 
7.  Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. 



 
 3. Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului vor stabili, în termen 

de 6 luni de zile de la publicarea prezentelor Norme în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
frecvenţa, metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare specificate în 
anexa nr. 2, luînd în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau 
rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare. 

 4. Centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică poate completa lista de la pct. 2 din 
prezenta anexă cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. 

II. Monitorizarea de audit 
5. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă 

valorile sînt sau nu conforme pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezentele Norme. 
 6. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la 

pct.6 din prezentele Norme. 
7. Monitorizarea de audit se efectuează de către centrul teritorial/de performanţă de sănătate 

publică, conform regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de supraveghere şi monitorizare a 
calităţii apei potabile. 

8. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, 
rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară, se stabileşte conform tabelului 1A din 
prezenta anexă. 

9. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la pct.8 din prezentele Norme, 
pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele Normelor. Prelevarea probelor din reţeaua de 
distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea unui anumit 
parametru, se face numai în cazul în care se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o 
modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză. 

 
 
 
 
 

Tabelul 1 A 
 

Volumul de apă 
distribuit sau produs 
zilnic într-o zonă de 
aprovizionare (Notele 
1 şi 2), mc 

Monitorizarea de 
control numărul de 
probe/an (Notele 3, 4 
şi 5) 

Monitorizarea de audit numărul de 
probe/an (Notele 3 şi 5) 

 Nota 6  Nota 6 

> 100 000  4  1  

> 1000 000   

 

4+ 3 pentru fiecare 
1000 mc/zi, ca parte 
din volumul total  

1 + 1 pentru fiecare 3 300 mc/zi, ca 
parte din volumul total  

> 10000 000  3 + 1 pentru fiecare 10 000 mc/zi, ca 
parte din volumul total  

> 100000  10 + 1 pentru fiecare 25 000 mc/zi, ca 
parte din volumul total  

 
 
    



  Note: 
1. Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată, în care apa potabilă 

provine din una sau mai multe surse, iar calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproape uniformă. 
2. Volumele de apă sînt calculate ca medii pe o perioadă de un an. Pentru determinarea numărului 

minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie, poate fi luat în calcul numărul 
locuitorilor faţă de volumul de apă produs sau distribuit, raportul pentru consum fiind de 200 l/ zi / cap 
de locuitor. 

3. În cazul distribuţiei intermitente de scurtă durată, precum şi în cazul distribuţiei apei din 
cisterne, numărul de probe va fi stabilit de către centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică. 

4. Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentele Norme pot fi reduşi de 
către centrul teritorial/de performanţă de sănătate publică, în cazul în care: 

a) rezultatele analizelor probelor prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sînt 
constante şi cu mult mai bune decît cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele Norme; 

b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. 
Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă în aşa măsură încît  să conducă la prelevarea a 

mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepţia situaţiei indicate la 
punctele 8 şi 9 din prezentele Norme. 

5. Punctele şi frecvenţa de prelevare, pe cît e posibil, vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi 
spaţiu. 

6. Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi stabilite de către centrul teritorial/de 
performanţă de sănătate publică. 

10. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform 
tabelului 1B. 

 
 

Tabelul 1 B 
 

Volumul de apă 
îmbuteliat zilnic (volum 
exprimat ca medie 
anuală), mc 

Monitorizarea de 
control, numărul de 
probe de prelevat pe an 

Monitorizarea de audit, 
numărul de probe de 
prelevat pe an 

< 10  1 1  

> 10  12 1 

> 60  1 pentru fiecare 5 mc, ca 
parte din volumul total  

1 pentru fiecare 100 mc, ca 
parte din volumul total 

 
 

Anexa nr.3 
la Normele sanitare privind 

calitatea apei 
 

SPECIFICAŢII  
pentru analiza parametrilor 

 
În laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să fie 

asigurat controlul calităţii analitice. Totodată, laboratoarele în cauză vor fi supuse periodic unui control 
efectuat de o instituţie certificată, preferabil membră a Organizaţiei Europene de Acreditare. 

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sînt specificate: 



Bacterii coliforme şi Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1) 
Enterococi (ISO 7899-2) 
Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) 
Numărul de colonii la 22°C (EN ISO 6222) 
Numărul de colonii la 37° C (EN ISO 6222) 
Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 
Filtrarea prin membrană, urmată de cubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 

@/- 1° C pentru 21 @/- 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care se schimbă în roz sau roşu 
după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 - 30 de secunde. 

Notă: Compoziţia mediului de agar m-PC este următoarea: 
Mediu de bază 
Triptoză                                                                           30 g 
Extract de drojdie                                                            20 g 
Sucroză                                                                            5 g 
Hidroclorit de L-cisteină                                                  1 g 
MgSO4 x 7H2O                                                              0,1 g 
Roşu de bromcresol                                                          40 mg 
Agar                                                                                 15 g 
Apă                                                                                  1 000 ml 
Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează  pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121° C 

timp de 15 minute. 
Se răceşte şi se adaugă: 
D-cicloserină                                                                      400 mg 
Polimixină-B sulfat                                                              25 mg 
ndosil-beta-D-glucozid                                                       60 mg 
0,5% soluţie sterilizată şi filtrată de difosfat de fenoftaleină  20 ml 
4,5% FeCl3 x 6H2O filtrată şi sterilizată                               2 ml 
 
Notă. Se admite folosirea altor medii de cultură, omologate pe teritoriul Republicii Moldova, cu 

caracteristici analogice, admise de Ministerul Sănătăţii. 
2. Parametrii pentru care sînt specificate caracteristicile de performanţă: 
2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să asigure măsurarea cel puţin a unei concentraţii egale 

cu valoarea parametrului (CMA). Pentru parametrii de mai jos caracteristicile de performanţă 
specificate sînt: acurateţea, precizia şi limita de detecţie: 

Parametru Acurateţea, 
% din 
CMA 
(Nota 1) 

Precizia, 
% din 
CMA 
(Nota 2) 

Limita de 
detecţie, 
% din 
CMA 
(Nota 3) 

Note 

Acrilamidă controlul concentraţiei conform specificaţiei de 
producţie 

Aluminiu 10 10 10  

Amoniu 10 10 10  

Arsen 10 10 10  

Benzen  25 25 25  

Benz(a)piren 25 25 25  



Bor 10 10 10  

Bromaţi 10 10 10  

Cadmiu 10 10 10  

Cloruri 10 10 10  

Clorură de vinil controlul concentraţiei conform specificaţiei de 
producţie 

Conductivitate 10 10 10  

Crom 10 10 10  

Cianuri totale 10 10 10 Nota 4 

Cianuri libere 10 10 10  

Cupru 10 10 10  

1,2-dicloreten 25 25 10  

Epiclorhidrină controlul concentraţiei conform specificaţiei de 
producţie 

Fluor 10 10 10  

Hidrocarburi policiclice 
aromatice  

25 25 25 Nota 5 

Mangan 10 10 10  

Mercur 10 10 10  

Nichel 10 10 10  

Nitraţi 10 10 10  

Nitriţi 10 10 10  

Oxidabilitate 25 25 10 Nota 6 

Pesticide 25 25 25 Nota 7 

Plumb 10 10 10  

Seleniu 10 10 10  

Sodiu 10 10 10  

Stibiu 25 25 25  

Sulfat 10 10 10  



Tetracloretan 25 25 10 Nota 8 

Tricloretenă 25 25 10 Nota 8 

Trihalometani - Total 25 25 10 Nota 5 

 
Note: 

1. Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui 
număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 
5725). 

2. Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă 
de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725). 

3. Limita de detecţie se consideră a fi: 
a) o valoare de 3 ori mai mare decît deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o 

probă simplă de apă, conţinînd o concentraţie mică a parametrului; 
b) o valoare de 5 ori mai mare decît deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de 

probe. 
4. Metoda va determina cianurile totale sub toate formele. 
5. Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din 

valoarea parametrilor menţionaţi în anexa nr. 1 la prezentele Norme. 
6. Oxidarea se va efectua timp de 10 minute la 100° C în mediu acid, folosind permanganat de 

potasiu. 
7. Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de 

pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar 
trebuie să constituie un obiectiv de realizat. 

8. Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din 
valoarea parametrilor menţionaţi la anexa nr.1 la prezentele Norme. 

2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen, prin metoda de analiză aplicată trebuie să poată fi 
măsurată o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH. 

3. Parametrii pentru care nu sînt specificate performanţele metodelor de analiză: 
Carbon organic total 
Culoare 
Gust 
Miros 
Turbiditate (Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată, prin metoda de analiză 

aplicată trebuie să se măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o 
acurateţe şi o precizie de 25%).  



Anexa nr.3  
la Hotărîrea Guvernului nr. 934  

din 15 august 2007   
 

Regulamentul 
cu privire la băuturile nealcoolice 

I. Generalităţi 
1. Regulamentul cu privire la băuturile nealcoolice (în continuare – Regulament) stabileşte 

cerinţele faţă de calitatea şi inofensivitatea băuturilor nealcoolice, precum şi cerinţe suplimentare de 
etichetare şi de plasare pe piaţă a băuturilor nealcoolice.  

2. În sensul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:  
    băuturi nealcoolice - băuturi care conţin cel mult 0,5% în volum de alcool (măsurat la temperatura 
de 200C) şi sînt fabricate din apă potabilă, cu adaos de aditivi alimentari, sucuri, inclusiv concentrate, 
de fructe şi/sau legume, siropuri de fructe, pomuşoare şi/sau de plante aromatice, arome şi/sau 
substanţe aromatizate, zaharuri naturale (zahăr, fructoză, glucoză), îndulcitori, miere, fiind 
îmbuteliate, saturate sau nu cu dioxid de carbon. Băuturile fermentate cu conţinutul în alcool de pînă 
la 1,2% în volum se consideră băuturi nealcoolice; 

băuturi cu suc de fructe şi/sau de legume - băuturi nealcoolice care conţin cel puţin 4% de 
suc de fructe şi/sau legume; 

băuturi cu valoare energetică redusă - băuturi nealcoolice care conţin îndulcitori şi a căror 
valoare energetică a fost redusă cu cel puţin 30% în raport cu băutura originală, fabricată cu adaos de 
zahăr şi fără adaos de îndulcitori;  

băuturi nealcoolice aromatizate - băuturi nealcoolice, fabricate din apă potabilă, cu adaos de 
arome şi/sau de substanţe aromatizate, cu sau fără adaosul altor materii prime specificate la definiţia 
„băuturi nealcoolice”, în general saturate cu dioxid de carbon; 

băuturi praf - amestec a diferite materii prime, specificate la definiţia „băuturi nealcoolice” în 
formă de praf, granule sau tablete, destinate producerii de băuturi nealcoolice prin reconstituire; 

băuturi răcoritoare - băuturi nealcoolice aromatizate, fabricate din apă potabilă, concentrate 
pentru băuturi sau materiile prime pentru producerea lor, în general saturate cu dioxid de carbon;  

concentrate pentru producerea de băuturi nealcoolice - produse care conţin cel mult 0,5% în 
volum de alcool (măsurat la temperatura de 20oC) şi materiile prime specificate la definiţia „băuturi 
nealcoolice”, destinate producerii băuturilor nealcoolice prin diluţie, conform proporţiei recomandate 
de producător; 

concentrate pentru băuturi - amestec condensat de diferite materii prime utilizate la 
fabricarea băuturilor nealcoolice, destinate producerii băuturilor prin diluţie; 

cvas - băutura nealcoolică, cu un conţinut de alcool de pînă la 1,2% în volum, fabricat prin 
fermentarea alcoolică sau alcoolică şi lactică incompletă a extractelor de cereale, precum şi a 
extractelor din legume, fructe şi pomuşoare, precum şi a altor materii prime de origine vegetală şi a 
produselor ce conţin zaharuri naturale, cu sau fără adaosul ulterior al aditivilor gustativi aromatici;  

sirop - concentrate ce conţin mai mult de 50% în masă de zaharuri naturale.  
 

II. Cerinţe privind materia primă de bază 
şi materialele auxiliare 

3. Apa folosită pentru fabricarea băuturilor nealcoolice trebuie să corespundă, din punctul de 
vedere al calităţii şi inofensivităţii, prevederilor actelor normative în vigoare privind apa potabilă.  

4. Alte materii prime ce pot fi folosite la fabricarea băuturilor nealcoolice sînt:  
zahăr, glucoză şi fructoză;  
sucuri de fructe şi/sau legume, inclusiv sucuri concentrate; 
siropuri de fructe, pomuşoare şi/sau plante aromatice recunoscute ca inofensive pentru 

consumul uman alimentar; 
arome naturale (inclusiv macerate sau uleiuri), identic naturale sau artificiale, substanţe 

aromatizate; 



miere; 
materie primă cerealieră sau produse de prelucrare a cerealelor; 
drojdii de panificaţie sau cultură pură de levuri; 
dioxid de carbon. 
 
5. Utilizarea aditivilor alimentari se  efectuează în conformitate cu prevederile Normelor şi 

regulilor sanitare privind aditivii alimentari, nr.06.10.3.46 din 17 decembrie 2001 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.123, Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2006, nr.5-
8, art.12).  

6. Calitatea şi inofensivitatea materiei prime şi ale materialelor auxiliare utilizate la fabricarea 
băuturilor nealcoolice trebuie să corespundă actelor normative în vigoare. 

7. Indicii de puritate şi de inofensivitate ai aditivilor alimentari trebuie să corespundă 
cerinţelor prevăzute în actele normative naţionale, iar în lipsa acestora - specificaţiilor Comitetului 
mixt de experţi al FAO/OMS (Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie/Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii) (JECFA) pentru aditivii alimentari.  

 
III. Tratamente permise 

8. Băuturile nealcoolice pot fi fabricate pasteurizate (fără adaos de conservant) şi 
nepasteurizate (cu sau fără adaos de conservant). 
 

IV. Clasificarea băuturilor nealcoolice şi a concentratelor  
pentru producerea lor, cerinţe de calitate şi inofensivitate 

9. Băuturile nealcoolice se clafisică în grupe şi subgrupe şi trebuie să prezinte următoarele 
semne organoleptice:    

Clasificarea Semne organoleptice 

Tipul Grupa Subgrupa Aspect Gust şi miros 

Băuturi 
nealcoolice 

Băuturi 
nealcoolice 
aromatizate 

Băuturi cu suc 
de fructe sau 
legume 

De la limpede la 
tulbure, posibil 
cu sediment 
neînsemnat, fără 
impurităţi străine 

Corespunzător 
ingredientelor 
utilizate, fără 
gust şi miros 
străin   Băuturi 

răcoritoare 

  Băuturi 
fermentate 
(cvas)  

Concentrate 
pentru 
producerea 
băuturilor 
nealcoolice 

Concentrate 
de fructe sau 
legume 

 De la opalescent 
la tulbure cu 
sediment, fără 
impurităţi străine 

 Concentrate 
pentru 
băuturi 

Sirop De la limpede la 
tulbure, posibil 
cu sediment 
neînsemnat, fără 
impurităţi străine  

  Băutură praf  Praf, granule sau 
tablete, fără 
impurităţi străine  



 
    10. Conţinutul de elemente toxice în băuturile nealcoolice nu va depăşi următoarele limite maxime, 
mg/dm3: 
    Plumb         0,3 
    Arsen         0,1 
    Cadmiu        0,03 
    Mercur        0,005 
    11. Băuturile nealcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe microbiologice: 

Denumirea 
produselor 

Număr 
germeni 
mezofil – 
aerobi şi 

facultativ - 
anaerobi, 

unităţi 
formatoare 

colonii 
(UFC)/cm3 
maximal 

Bacterii 
coliforme, 

nu se 
admit în 
(cm3): 

Microorganisme 
patogene, 
inclusiv 

salmonela, nu se 
admit în (cm3): 

Drojdii şi 
mucegaiuri, 

UFC/cm3 
maximal 

Note 

Băuturi 
nealcoolice 
nepasteurizate 
şi fără adaos 
de conservant, 
cu stabilitatea 
de pînă la 30 
de zile 

30 333  25  100  

Băuturi nealcoolice, inclusiv cu adaos de sucuri, cu stabilitatea de peste 30 de zile:  

cu adaos de 
zaharuri 
naturale 

- 

 

100 

 

100 15* *UFC/100 cm3, 
maximal 

cu adaos de 
îndulcitori 

100* 

 

100 

 

100 

 

- 

 

*Numărul 
microorganismelor 
mezofil aerobe 

cu adaos de 
suc 

- 100 100 40* * Volumul (cm3) în care 
nu se admit 

Concentrate 
(lichide, 
paste, praf, 
granule, 
tablete) 
pentru băuturi 
nealcoolice în 
ambalaj de 
desfacere 

5∙104* 1,0 25 10** * Cu excepţia 
concentratelor ce conţin 
bicarbonat de sodiu 

** Volumul (cm3) sau 
masa (g) în care nu se 
admite 

Siropuri 
nepasteurizate 

- 1,0 25 50* *UFC/10 cm3, maximal 

Siropuri 
pasteurizate 
turnate 
fierbinţi 

- 1,0 25 40* *Volumul (cm3) în care 
nu se admit 



Băuturi fermentate: 

Cvasuri 
filtrate 
nepasteurizate 
preambalate 
în PET 

 10 25   

Cvasuri 
filtrate 
pasteurizate 

10 10 25 100  

 
    12. Conţinutul de cofeină nu va depăşi 150 mg/dm3 în băuturile nealcoolice care conţin cofeină şi 
400 mg/dm3 - în băuturile nealcoolice speciale cu adaos de cofeină. 
    13. Conţinutul de chinină în băuturile nealcoolice nu va depăşi 85 mg/dm3. 
    14. Parametrii de calitate şi inofensivitate în băuturile nealcoolice, inclusiv determinarea masei şi 
volumului, se efectuează cu mijloace de măsurare adecvate, legalizate şi verificate metrologic. 
 

V. Etichetarea 
15. Etichetarea băuturilor nealcoolice se efectuează în conformitate cu Normele privind 

etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.996 din 20 august 2003 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.198-199, art.1046), Normele sanitare privind 
etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea 
produselor alimentare modificate genetic sau obţinute din organisme modificate genetic”, nr.01-04 
din 31 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.281), cu 
următoarele modificări, completări şi precizări: 

denumirea „sirop” poate fi utilizată cu referinţă la concentratele pentru băuturi care conţin mai 
mult de 50% în masă de zaharuri naturale; 

prin etichetare va fi indicată valoarea energetică, exprimată în kcal/100 cm3; 
referitor la băuturile praf, informaţia va fi indicată pentru produsul preparat pentru consum; 
dacă conţinutul în dioxid de carbon constituie minim 2g/l, pe etichetă se va  specifica că 

băutura este saturată; 
dacă conţinutul în dioxid constituie mai puţin de 2 g/l, pe etichetă se va specifica că băutura 

este nesaturată; 
pentru băuturile cu valoare energetică redusă, eticheta va conţine informaţii despre conţinutul 
zaharurilor naturale şi al îndulcitorilor utilizaţi; 
în cazul în care nu a fost adăugat zahăr, pe etichetă se va face inscripţia „Fără adaos de zahăr”; 
în cazul în care valoarea energetică a fost redusă cu 30% în comparaţie cu băutura originală, 

fabricată cu adaos de zahăr, pe etichetă se face inscripţia „Cu valoare energetică redusă”; 
în cazul în care băutura nealcoolică conţine îndulcitorul „aspartam”, pe etichetă se va face 

inscripţia „Conţine sursă de fenilalanină”. 
16. Chinina şi cofeina, utilizate ca substanţe aromatizante la fabricarea băuturilor nealcoolice, 

vor fi menţionate prin denumire în lista ingredientelor imediat după termenul „aromatizator”. 
17. Băuturile nealcoolice care conţin cofeină din orice sursă, în proporţie de 150 mg/dm3 sau 

mai mult, vor avea aplicată pe etichetă menţiunea „Conţinut sporit de cofeină”, urmată de conţinutul 
cofeinei, exprimat în mg/100 cm3, şi înscrisă în acelaşi cîmp de vedere cu denumirea sub care este 
comercializat produsul. 

18. Etichetarea băuturilor nealcoolice care conţin ingrediente obţinute din organisme 
modificate genetic, aditivi alimentari modificaţi genetic se va efectua în conformitate cu Normele 
sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică 
specială, etichetarea produselor alimentare modificate genetic sau obţinute din organisme modificate 
genetic, nr.01-04 din 31 mai 2004. 



19. La etichetarea băuturilor nealcoolice nu se admit declaraţii de sănătate. 
    20. Devierile în negativ pentru masă şi volum sînt specificate în anexa la prezentul Regulament. 

 
VI. Depozitarea şi transportarea 

21. Băuturile nealcoolice în ambalaje transparente vor fi depozitate şi transportate astfel, încît 
să fie protejate de acţiunea razelor solare directe.  

22. Băuturile nealcoolice vor fi depozitate şi comercializate în locuri ferite de îngheţ şi de 
acţiunea directă a razelor solare. 

[Pct.22 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]  
 

VII. Controlul asupra respectării prezentului Regulament 
23. Controlul asupra respectării prezentului Regulament se pune în sarcina organelor abilitate.  
24. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele vinovate, inclusiv 

persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor de control, poartă răspundere în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  
                

Anexă  
la Regulamentul privind  

băuturile nealcoolice 
 

Devierile permise în negativ pentru masă şi volum 

Volumul ambalajului de consum (sticle, cutii, pungi 
etc.) 

Discrepanţa 

Pînă la 50 g sau 50 ml 9 % 

Mai mare de 50 g sau 50 ml pînă la 100 g sau 100 ml 4,5 g sau 4,5 ml 

Mai mare de 100 g sau 100 ml pînă la 200 g sau 200 ml 4,5 % 

Mai mare de 200 g sau 200 ml pînă la 300 g sau 300 ml 9 g or 9 ml 

Mai mare de 300 g sau 300 ml pînă la 500 g sau 500 ml 3 % 

Mai mare de 500 g sau 500 ml pînă la 1000 g sau 1000 ml 15 g sau 15 ml 

Mai mare de 1,0 kg sau 1,0 litri 1,5 % 

 



Anexa nr.4 
la Hotărîrea Guvernului nr. 934 

din 15 august 2007 
 

     
NOTĂ: 
    În anexa nr.4, sintagma „Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM” se substituie cu sintagma 
„Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale” prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 
art.536 
 

 
Regulament  

cu privire la apele minerale medicinale 
I. Generalităţi 

1. Regulamentul cu privire la apele minerale medicinale (în continuare - Regulament) 
este elaborat în baza Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi 
în corespundere cu Directiva Uniunii Europene 2001/83/EEC privind codul comunitar referitor 
la produsele medicinale pentru uz uman, ţinînd cont de prevederile Directivei Uniunii Europene 
80/777/EEC privind armonizarea legislaţiei ţărilor-membre în domeniul utilizării şi 
comercializării apelor minerale naturale. 

2. Scopul Regulamentului 
Prezentul Regulament vizează zăcămintele de ape subterane recunoscute ca ape minerale 

medicinale şi reglementează procedura de recunoaştere şi aprobare a apelor minerale medicinale, 
stabileşte cerinţele privind calitatea acestora, avînd drept obiectiv protecţia sănătăţii umane 
împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei minerale. Regulamentul se referă la toate 
apele minerale medicinale, recunoscute ca atare, îmbuteliate pentru comercializare ca produs 
farmaceutic sau folosite pentru uz intern şi extern în condiţii de staţiune balneară sau centre 
medicale de recuperare. 

3. Prevederile Regulamentului 
    Prezentul Regulament: 

a) implică identificarea şi recunoaşterea oficială a apelor minerale medicinale; 
b) prescriu condiţii de exploatare a sursei de apă minerală medicinală; 
c) stabileşte criteriile microbiologice şi chimice ale apei minerale medicinale; 
d) reglementează comercializarea apelor minerale medicinale îmbuteliate şi stabilesc 

etichetarea obligatorie a particularităţilor acestora; 
e) reglementează utilizarea zăcămintelor de ape minerale medicinale în condiţii de staţiune 

balneară; 
f) stabilesc semnele comerciale utilizate pentru ape minerale medicinale îmbuteliate; 
g) conţin cerinţe şi restricţii privind etichetarea şi publicitatea; 
h) prevăd controale periodice ale surselor de apă minerală naturală de către organele abilitate 

de stat; 
i) argumentează statutul pentru restricţii etc. 

 
4. Definiţii 
În sensul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează: 
apă minerală medicinală - apă care provine dintr-o sursă naturală – izvor, lac sau foraj, 

avînd limite concrete geografice şi hidrogeologice, întrunind cel puţin una din următoarele 
condiţii: 

a) conţinut de săruri minerale dizolvate peste 1g/l; 
b) prezenţa unor elemente chimice cu acţiune farmacologică cunoscută, în proporţii 

minim necesare; 



c) conţinut de gaze dizolvate cu efecte biologice, în concentraţii stabilite – 1000mg/l 
CO2, 1mg/l H2S; 

d) temperaturi de peste 20°C, indiferent de conţinutul mineral care le conferă 
caracteristica de ape termale; 

e) existenţa unei acţiuni terapeutice recunoscute ştiinţific, situaţie ce le conferă 
acestor ape minerale statut de medicament, fiind interzisă orice modificare sau 
prelucrare prin adăugare sau extragere de substanţe, cu excepţia dioxidului de 
carbon;  

ape termale - ape extrase din subteran sau emergente la suprafaţă cu o temperatură mai mare 
cu 20°C;  

staţiune balneară – instituţie situată în apropierea unei surse de ape termale sau minerale 
medicinale ce oferă asistenţă medicală şi facilităţi pentru aplicarea tehnicilor  hidroterapeutice;  

hidroterapie – diferite tehnici de aplicare a apei ca remediu terapeutic pentru diferite maladii 
(băi, duşuri, jeturi).  

marcă comercială - denumirea cu care apa minerală medicinală îmbuteliată se 
comercializează şi indică o oarecare clasificare calitativă, marcă comercială sau o denumire 
imaginară. 
    Apa minerală medicinală se deosebeşte de alte ape prin: 

a) conţinutul specific de substanţe minerale din apă sau prin microbismul său specific, 
ce pot imprima apei anumite calităţi terapeutice; 

b) obţinerea ei directă din surse naturale emergente sau din sonde forate ce exploatează 
straturi acvifere subterane. În aceste condiţii, se iau toate măsurile de prevenire a 
poluării sau influenţei din exterior asupra proprietăţilor chimice şi fizice ale apei 
minerale naturale; 

c) stabilitatea componenţei compuşilor chimici, fără fluctuaţii naturale semnificative; 
d) colectarea şi extragerea ei în condiţii ce garantează puritatea microbiană şi 

stabilitatea componenţilor chimici de bază; 
e) îmbutelierea în ambalaje de desfacere nemijlocit lîngă sursă, cu respectarea 

condiţiilor speciale de igienă; 
f) respectarea componenţei naturale, fără a fi supusă oricărui tip de tratare 

suplimentară, cu excepţia celor prevăzute de prezentul Regulament. 
 

II. Domeniul de aplicare 
5. Prezentul Regulament se referă numai la apele minerale medicinale,  recunoscute ca 

atare de autorităţile competente, cu un conţinut specific din punctul de vedere microbiologic şi 
chimic, bogate în săruri minerale şi care conţin anumite substanţe biologic active în concentraţii 
terapeutice, hidrogen sulfurat, cu un nivel specific de radioactivitate, temperatură, pH.  

Apele minerale medicinale trebuie să fie recunoscute ca atare de către Ministerul 
Sănătăţii, conform criteriilor stabilite în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, după efectuarea unor 
cercetări speciale în domeniul medical care, prin conţinutul său specific, au efect terapeutic 
asupra organismului uman. Acest efect terapeutic se determină de către instituţiile abilitate ale 
Ministerului Sănătăţii - Agenţia Medicamentului, în comun cu Centrul Naţional de Sănătate 
Publică în baza cercetărilor medicale speciale sau prin analogie cu alte ape medicinale similare 
ca componenţă şi proprietăţi. 

6. Apele minerale medicinale se clasifică în următoarele categorii: 
 1) în funcţie de modul de utilizare: 
 a) cură internă pentru băut – crenoterapie (ingestie), aerosoli şi inhalaţii; 
 b) administrare parenterală sub formă injectabilă; 
c) cură externă sub formă de băi în căzi individuale, în bazine de balneaţie, în bazine de 

kinetoterapie, în piscine şi solarii, precum şi sub formă de irigaţii medicinale; 
2) în funcţie de nivelul de mineralizare: 



a) ape minerale cu mineralizări de peste 1g/l substanţe solide dizolvate, divizate în: ape 
minerale cu mineralizare medie de 1-15 g/l, ape minerale concentrate cu mineralizare de 15-
35g/l, ape minerale foarte concentrate cu mineralizare de 35-150 g/l, ape minerale de mare 
concentraţie cu mineralizare de peste 150 g/l; 

b) ape minerale cu mineralizări sub 1 g/l substanţe solide dizolvate - oligominerale, care 
au componenţi biologic activi ce le imprimă caracterul specific şi care se divizează în: ape 
oligominerale sulfuroase, ape oligominerale feruginoase, ape oligominerale carbogazoase şi 
altele asemenea şi ape oligominerale termale, în funcţie de temperatură; 

3) în funcţie de compoziţia fizico-chimică:  
a) oligometalice – acratice; 
b) alcaline şi alcalino-teroase – bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene; 
c) clorurate-sodice-sărate; 
d) sulfatate (conţin sulfaţi peste 600mg/l); 
e) carbogazoase (conţin CO2 natural dizolvat peste 1000mg/l); 

            f) feruginoase (conţin Fe natural peste 10mg/l); 
g) bromurate (conţin Br natural peste 25mg/l); 
h) iodurate (conţin I natural peste 5mg/l); 
i) arsenicale (conţin As natural peste 0,7mg/l); 
j) radioactive (conţin radiu natural peste 2 Bq/l); 
k) borurate (conţin H3BO3 natural peste 35mg/l); 
l) silicate (conţin H2SiO3 natural peste 50mg/l); 
m) sulfuroase (conţin sulfuri naturale peste 1mg/l); 
n) organice (conţin substanţe organice calculate în ioni de carbon peste 5mg/l);  
4) în funcţie de temperatura apei:  
   a) ape reci -T < 20°C;  
    b) ape hipotermale  -T =20 - 30°C;  
    c) ape termale -T= 31-38°C;  
    d) ape hipertermale -T>38°C; 
    5) în funcţie de valoarea pH-ului:  
    a) ape superacide - pH < 3,5;  
    b) ape acide - pH =3,5 -5,5;  
    c) ape acidulate - pH = 5,5 -6,8;  
    d) ape neutre - pH -6,9 -7,l;  
    e) ape slab alcaline - pH =7,2 -8,5; 

f) ape alcaline - pH > 8,5.  
 

III. Îmbutelierea şi comercializarea apelor 
minerale medicinale îmbuteliate 

7. Îmbutelierea apelor minerale medicinale 
7.1. Îmbutelierea apelor minerale medicinale potabile destinate comercializării pentru 

consum uman ca remediu terapeutic se efectuează la întreprinderi autorizate în acest scop de 
către Serviciul de Supreveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi Agenţia Medicamentului.  

7.2. Autorizaţia de producere a apelor minerale medicinale îmbuteliate este eliberată de 
Centrul Naţional de Sănătate Publică, după examinarea datelor privind proprietăţile apei, 
conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, în comun cu Agenţia Medicamentului, în modul 
stabilit pentru autorizarea fabricării medicamentelor. 

7.3. Sub aspectul fabricării şi comercializării, apele minerale medicinale se atribuie la 
medicamente. Denumirile de ape minerale medicinale se includ în Nomenclatorul de stat al 
medicamentelor. Certificatul de înregistrare a apelor minerale medicinale îmbuteliate este 
eliberat de Agenţia Medicamentului. 



7.4. Fabricarea apelor minerale medicinale îmbuteliate se efectuează la întreprinderi 
autorizate şi licenţiate, conform unei tehnologii speciale de îmbuteliere, cu respectarea normelor 
specifice în vigoare. 

7.5. Apele minerale medicinale îmbuteliate se utilizează în medicină la recomandarea 
medicilor sau/şi farmaciştilor şi se comercializează prin intermediul farmaciilor comunitare, iar 
eliberarea apelor se face fără prescriere medicală (lista OTC).  

7.6. Apele minerale medicinale îmbuteliate necesită a fi păstrate în condiţii adecvate – 
ferite de lumină, la temperaturi scăzute, iar termenul de păstrare nu trebuie să depăşească 3 luni. 

7.7. Nici o apă minerală medicinală îmbuteliată, provenită din alte ţări, nu poate fi 
comercializată pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi recunoscută ca atare şi certificată de 
autorităţile naţionale competente, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 8. Condiţiile de exploatare a surselor de apă minerală medicinală  
8.1. Sursele de apă minerală medicinală sînt de interes public şi, din aceste considerente, 

ele trebuie exploatate şi protejate corespunzător. 
8.2. În baza rezultatelor prospecţiunilor hidrogeologice efectuate de către Agenţia pentru 

Geologie şi Resurse Minerale, se elaborează schema tehnologică de exploatare a zăcămîntului 
de ape minerale medicinale, care se supune expertizei igienice şi ecologice de stat, în modul 
stabilit de legislaţia în vigoare. 

8.3. Exploatarea sursei de apă minerală naturală se autorizează de către Serviciul de 
Supreveghere de Stat a Sănătăţii Publice, dacă s-a constatat că apa corespunde criteriilor stabilite 
de prezentul Regulament.  

8.4. Recepţia şi darea în exploatare a staţiunilor balneoclimaterice, întreprinderilor de 
exploatarea zăcămintelor şi surselor de ape minerale medicinale izolate se efectuează cu acordul 
organelor supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat şi serviciilor geologic şi ecologic de stat, 
cu perfectarea documentaţiei oficiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

8.5. Pentru a preveni epuizarea rezervelor, agenţii economici efectuează exploatarea 
zăcămintelor şi surselor de ape minerale în conformitate cu schemele tehnologice de exploatare a 
zăcămintelor, elaborate în baza resurselor existente, prevederilor autorizaţiei de folosinţă 
specială a apei, instalaţiilor de captare ce corespund proiectului, cu observări sistematice asupra 
debitului, nivelului, compoziţiei chimice şi proprietăţilor fizice ale apelor minerale. 

8.6. Pentru păstrarea proprietăţilor naturale ale apei minerale medicinale şi pentru 
prevenirea poluării şi demineralizării ei, sursele trebuie să fie captate. Captarea se bazează pe 
datele obţinute în urma lucrărilor hidrogeologice. 

 Metodele de captare şi tipul instalaţiilor de captare se stabilesc în proiectele (schemele) 
de exploatare, pornind de la particularităţile fiecărui zăcămînt de ape minerale medicinale. 

Captarea trebuie: 
a) să asigure preluarea totală a apei minerale la adîncimea ce corespunde 

compoziţiei, debitului şi temperaturii optime; 
b) să protejeze apa minerală împotriva pătrunderii apelor freatice, de suprafaţă, 

deseori poluate, şi de influenţa nefavorabilă a altor factori naturali, precum şi 
împotriva amestecului cu ape dulci; 

c) să prevină pierderile de apă minerală şi gaze; 
d) să asigure efectuarea observărilor de regim necesare. 
 
8.7. Pentru fiecare sursă se construieşte un pavilion de asupra instalaţiei de captare, 

pentru a proteja partea superioară a instalaţiei de acţiunea factorilor atmosferici şi a nu permite 
accesul persoanelor străine la gura sursei. 

8.8. Pentru a proteja apa minerală de degradare şi a păstra toate proprietăţile ei 
(temperatura, radioactivitatea, conţinutul de gaze dizolvate etc.), tubajul sondei, 
echipamentul pompelor, conductele pentru debitarea apei din surse la locurile de consum, 
colectoarele de apă pentru acumularea apei minerale şi cuvele pentru încălzirea apei se execută 
din materiale rezistente la coroziune, fiind autorizate spre utilizare de către Ministerul Sănătăţii. 



8.9. Utilajul pentru exploatarea apei trebuie construit în aşa mod încît să fie exclusă  
orice posibilitate de impurificare şi păstrate proprietăţile apei pe care aceasta le posedă în sursă: 

a) sursa trebuie protejată de riscul impurificării; 
b) utilajul pentru dobîndirea apei, ţevile şi rezervoarele trebuie construite în aşa mod 

încît să reducă minimum schimbările chimice, fizico-chimice sau microbiologice ale apei; 
c) ambalajul trebuie prelucrat sau confecţionat în aşa fel încît să micşoreze la minimum 

influenţa asupra caracteristicilor microbiologice şi chimice ale apei; 
d) utilajul de spălat vesela şi de îmbuteliere şi toate celelalte aspecte ale exploatării 

trebuie să corespundă cerinţelor igienice; 
e) conform pct.8.3. din prezentul Regulament, apa minerală naturală poate fi 

transportată numai în recipientele destinate consumatorului final. 
8.10. Dacă, în timpul exploatării sursei, se stabileşte că apa minerală naturală din sursă 

este poluată şi nu corespunde criteriilor microbiologice stabilite de prezentul Regulament, 
agentul economic responsabil de exploatarea sursei trebuie să sisteze orice operaţii legate de 
extragerea apei, în special procesul de îmbuteliere, pînă cînd poluarea şi condiţiile ce au condus 
la poluare nu vor fi înlăturate, iar apa va corespunde cerinţelor stabilite. 

8.11. Autorităţile abilitate controlează periodic corespunderea calităţii apei din sursă 
cerinţelor stabilite de prezentul Regulament. Pentru fiecare izvor trebuie să fie afişată denumirea 
acestuia şi compoziţia chimică a apei minerale captate. 

8.12. Tipurile de control al calităţii apei din sursele de apă minerală medicinală sînt 
identice celor de apă minerală naturală, fiind reglementate de Normele sanitare privind utilizarea 
şi comercializarea apelor minerale naturale. 

8.13. Exploatarea zăcămintelor şi observaţiile asupra regimului apelor minerale 
medicinale se efectuează de către serviciile hidrogeologice ale staţiunilor balneoclimaterice, 
conform Hotărîrii Guvernului nr. 632 din 18 mai 2002 „Cu privire la studierea, utilizarea şi 
protecţia apelor minerale”. 

9. Criterii de calitate a apei minerale medicinale 
A. Criterii microbiologice 
9.1. Numărul total de colonii revitalizabile dintr-o apă minerală naturală la sursă trebuie 

să corespundă populaţiei microbiene normale din apă şi să facă dovada existenţei unei protecţii 
eficiente a sursei împotriva tuturor tipurilor de contaminare. Numărul total de colonii va fi 
determinat conform prevederilor subpunctului 3) al pct.2 din anexa nr.1 la prezentul Regulament.  

9.2. După îmbuteliere numărul total de germeni nu poate depăşi 100/ml, la o 
temperatură cuprinsă între 200C - 220C, în 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-
gelatină, şi 20/ml la o temperatură de 370C, în 24 de ore, pe agar-agar. Numărul total de germeni 
va fi măsurat într-un interval de 12 ore de la îmbuteliere, apa fiind păstrată pe această durată la 
temperatura de 40C @/- 10C.  

9.3. La sursă, în mod normal, aceste valori nu trebuie să depăşească 20 germeni/ml, la o 
temperatură cuprinsă între 200C - 220C, în 72 de ore, şi, respectiv, 5 germeni/ml, la o 
temperatură de 370C, în 24 de ore, cu menţiunea că acestea trebuie considerate valori de 
referinţă şi nu concentraţii maxime permise.  

9.4. La sursă şi în timpul comercializării o apă minerală medicinală nu trebuie să 
conţină:  

a) paraziţi şi microorganisme patogene;  
b) Escherichia coli şi alte bacterii coliforme şi streptococi fecali în 250 ml de eşantion 

examinat;  
c) bacterii anaerobe sulfitoreducatoare cu înmulţire prin spori în 50 ml de eşantion 

examinat;  
d) Pseudomonas aeruginosa în 250 ml de eşantion examinat.  
9.5. Numărul total de bacterii dezvoltate într-o apă minerală medicinală poate fi doar 

cel care rezultă din creşterea normală a conţinutului de bacterii pe care l-a avut la sursă. 



B. Parametrii chimici ai apelor minerale medicinale se cercetează conform listei 
specificate în anexa nr.2 la prezentele Norme, iar normele admisibile se stabilesc în conformitate 
cu pct.5 al anexei nr.1 la prezentul Regulament. 

9.6. Se interzice exploatarea sau îmbutelierea apei minerale medicinale, care conţine 
careva din substanţele menţionate în anexa nr.1 la prezentul Regulament în valori ce depăşesc 
concentraţiile admisibile corespunzătoare fiecărui component sau conţin un oarecare alt 
component în concentraţii ce fac această apă necorespunzătoare.  

9.7. În apele minerale naturale sub limita de detecţie a metodei trebuie să se conţină 
următoarele impurităţi: detergenţi anionactivi, pesticide şi clor-bifenili, ulei mineral, hidrocarburi 
policiclice aromatice. 

10. Controlul calităţii apelor minerale medicinale 
10.1. Responsabil de controlul calităţii apelor minerale medicinale este staţiunea 

balneară care exploatează zăcămîntul sau producătorul apelor minerale medicinale îmbuteliate. 
Controlul se efectuează conform prevederilor anexei nr.2 la prezenta hotărîre, în baza 
programului inclus stabilit în normele tehnice ale producătorului, coordonate cu Centrul Naţional 
de Sănătate Publică. 

10.2. Controlul de stat al calităţii apelor minerale medicinale este exercitat de Centrul 
Naţional de Sănătate Publică, în conformitate cu Documentaţia Analitico–Normativă, aprobată la 
etapa înregistrării lor în Republica Moldova.  

10.3. Cheltuielile ce ţin de efectuarea analizelor de laborator ale calităţii apelor 
minerale medicinale sînt suportate de către agenţii economici ce exploatează zăcămintele, 
importă, produc sau distribuie ape minerale medicinale.  

10.4. Prelevarea probelor medii de ape minerale medicinale pentru control se 
efectuează de către reprezentantul Serviciului de Supreveghere de Stat a Sănătăţii Publice în 
prezenţa specialistului responsabil de calitate în unitatea producătoare/importatoare.  

10.5. Producătorii autohtoni, în termen de pînă la 5 zile de la producere, prezintă 
Centrului Naţional de Sănătate Publică cererea pentru efectuarea prelevării de probe şi controlul 
de stat al calităţii. 

 10.6. Agenţii economici importatori, în termen de pînă la 5 zile după importare, depun 
în adresa Centrului Naţional de Sănătate Publică cerere pentru prelevarea de probe şi efectuarea 
controlului de stat al calităţii, copia autorizaţiei de import, inclusiv specificaţia (anexa) la 
contract, legalizată cu ştampila umedă a Agenţiei Medicamentului (la efectuarea primei partide 
de import) şi copia invoice-lui perfectat vamal în două exemplare. La importarea partidelor 
ulterioare de ape minerale medicinale, conform aceloraşi autorizaţii de import şi specificaţii 
(anexe), se prezintă numai copia invoice-lui (în două exemplare), indicîndu-se în cerere numărul 
autorizaţiei de import.  

În cadrul întreprinderilor importatoare se efectuează, în mod obligatoriu, controlul de 
recepţie al apei, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu sortarea preventivă, conform 
denumirilor, divizărilor şi seriilor.  

10.7. Reprezentantul Centrului Naţional de Sănătate Publică se deplasează la 
întreprinderea solicitantă în decurs de pînă la 5 zile de la înregistrarea cererii şi efectuează 
controlul într-un termen de pînă la 30 zile lucrătoare de la înregistrarea mostrelor.  

10.8. Pentru seriile de ape minerale medicinale autohtone şi de import, a căror calitate 
corespunde prevederilor prezentului Regulament, se eliberează un certificat igienic în forma 
aprobată de actele normative în vigoare. Documentul ce atestă calitatea unui lot fabricat/importat 
de o întreprindere se referă numai la lotul unic fabricat/importat pentru care s-au prelevat probe 
medii de mostre.  

10.9. Pentru seriile de ape minerale medicinale, a căror calitate nu corespunde 
prevederilor prezentului Regulament, se eliberează numai buletinul de analiză. Aceste serii sînt 
interzise pentru distribuire şi comercializare pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz, 
unitatea care a produs/importat lotul apei prezintă producătorului/furnizorului reclamaţie, în 
modul stabilit. Seriile rebutate urmează a fi restituite producătorului/furnizorului pentru a fi puse 



în carantină sau nimicite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe parcursul a cel mult 2 luni 
de la data emiterii buletinului de analiză. Întreprinderea autohtonă producătoare de ape minerale 
curative aplică aceeaşi procedură ca şi în cazul apelor de import. Apele minerale medicinale 
îmbuteliate falsificate vor fi supuse obligator nimicirii, în modul stabilit.  

11. Import, export şi reexport de ape minerale medicinale 
11.1. Importul de ape minerale medicinale se efectuează în baza autorizaţiei de import, 

eliberate de Agenţia Medicamentului, în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.  
11.2. Pentru import sînt admise numai apele minerale medicinale autorizate în 

Republica Moldova. Exportul şi reexportul apelor minerale medicinale se efectuează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 
IV. Etichetarea şi publicitatea 

12. Etichetarea 
12.1. Pe eticheta apelor minerale medicinale îmbuteliate se indică: 
a) denumirea locului unde se exploatează sursa şi denumirea sursei, fîntînii arteziene;  

enumirea întreprinderii producătoare şi adresa acesteia; 
b) componenţa apelor conform analizelor oficiale existente (indicîndu-se numărul 

procesului-verbal de încercări şi instituţia respectivă, informaţia despre conţinutul analitic al 
apei, inclusiv compuşii ce caracterizează componenţa ei); 

c) marca comercială a apei; 
d) termenul de valabilitate şi precauţii speciale de păstrare; 
e) în cazul utilizării ambalajelor PET, se face menţiunea „Ambalaj de unică folosinţă”; 
f) numărul autorizaţiei ce permite plasarea pe piaţă a apei minerale medicinale; 
g) metoda de administrare;  
h) toate indicaţiile trebuie să fie vizibile, clare, descifrabile şi persistente. 
12.2. Nu se admite comercializarea apei minerale care nu este  etichetată în corespundere 

cu prezentul Regulament. 
13. Informaţia şi publicitatea 
 13.1. Informaţia şi publicitatea se permite numai pentru apele minerale medicinale 

înregistrate în Republica Moldova.  
13.2. Informaţia pentru apele minerale medicinale trebuie să întrunească următoarele 

cerinţe:  
a) să fie veridică, obiectivă şi bazată pe documente oficiale;  
b) să nu stimuleze populaţia la folosirea excesivă a apelor minerale medicinale;  
c) să nu producă o impresie exagerată despre compoziţia şi originea apelor minerale 

medicinale sau despre proprietăţile lor medicale;  
d) să nu sugereze consumatorului că administrarea apei minerale medicinale va ameliora 

starea sănătăţii, iar renunţarea se va solda cu agravarea ei;  
e) în realizarea spoturilor publicitare ale apelor minerale medicinale să nu se admită 

încurajarea consumului excesiv al acestor ape; 
f) în materialele publicitare să fie indicat numărul de înregistrare în Republica Moldova.  
13.3. Agenţii economici prezintă materialele publicitare în adresa Centrului Naţional de 

Sănătate Publică pentru avizare, unde se organizează recepţia, expertiza materialelor publicitare, 
cu eliberarea avizului. Modificările şi completările conţinutului materialului publicitar se 
avizează în acelaşi mod. Materialul publicitar avizat este valabil pe o perioadă de 6 luni. 

14. Restricţii de etichetare şi publicitate 
14.1. Nici o descriere, atribuire a numelui personal, marcă comercială, emblemă, 

ilustraţie sau alt semn, simbolic sau nu, nu trebuie aplicate pe etichetă sau în publicitatea apei 
minerale medicinale, dacă ele atribuie apei caracteristici pe care ea nu le posedă. 

14.2. Nici o indicaţie, ce atribuie particularităţi profilactice sau terapeutice pentru 
sănătatea omului, nu poate fi aplicată pe etichetă sau în publicitatea apei minerale medicinale, 



dacă aceasta nu este demonstrată de examenele medicale conform anexei nr.1 la prezentul 
Regulament. 

 
V. Punerea în aplicare a Regulamentului 

15. Implementarea 
15.1. Implementarea prezentului Regulament se pune în sarcina organelor de stat abilitate 

în domeniul vizat. 
15.2. În cazul depistării încălcărilor prevederilor prezentului Regulament, organele de stat 

abilitate din domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice aplică măsuri administrative, 
conform Codului cu privire la contravenţiile administrative. 

[Pct.15.2 modidficat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455] 
16. Termene de aplicare 
16.1. Anexele nr.1-2 sînt parte componentă a prezentului Regulament. 
16.2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 
16.3. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii 

care contravine acestuia.  
16.4. Agenţii economici, producători sau utilizatori de ape minerale medicinale, în termen 

de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, se vor conforma prevederilor 
acestuia. 

 
 

Anexa nr.1 
la Regulamentul cu privire la 

apele minerale medicinale 
 

Cerinţe de aplicare a apelor minerale medicinale 
1. Cerinţele privind prospecţiunile geologice - cercetarea geologică şi hidrogeologică 

pentru punerea în evidenţă a apelor minerale medicinale - se materializează printr-un 
raport geologic detaliat asupra condiţiilor hidrogeologice de dezvoltare a zăcămîntului, 
care se întocmeşte conform criteriilor similare pentru apele minerale naturale, stabilite în 
Normele sanitare cu privire la apele minerale naturale.  

2. Cerinţele privind studiile fizice, chimice şi fizico-chimice sînt următoarele:  
1) debitul sursei;  
2) temperatura apei la sursă şi temperatura mediului ambiant;  
3) relaţia dintre natura rocilor, pe de o parte, şi natura şi tipul mineralelor din apă, pe 

de altă parte;  
4) reziduul sec la temperatura de 1800C şi 2600C;  
5) conductivitatea electrică sau rezistivitatea, cu specificarea temperaturii în 

momentul măsurării;  
6) concentraţia ionilor de hidrogen (pH);  
7) conţinutul de cationi şi anioni;  
8) conţinutul de substanţe nedisociate;  
9) conţinutul de elemente-urmă;  
10) radioactivitatea apei la sursă;  
11) determinarea, după caz, a izotopilor din apă, oxigen (O16-O18) şi hidrogen 
      (proton, deuteriu, tritiu);  
12) toxicitatea unor elemente constituente ale apei, ţinînd cont de limitele stabilite 
       pentru fiecare.  

    3. Cerinţele privind analizele microbiologice la sursă sînt următoarele:  
            1) demonstrarea absenţei paraziţilor şi a microorganismelor patogene;  
            2) determinarea numărului de germeni ce indică natura impurificării cu fecale:  



a) absenţa Escherichia coli şi a altor coliformi, la o temperatură de 370C şi 440C, în 250 
ml probă;  

b) absenţa streptococilor fecali în 250 ml probă;  
      c) absenţa bacteriilor anaerobe sulfitoreductoare cu înmulţire prin spori în 50 ml probă;  
      d) Pseudomonas aeruginosa absent în 250 ml probă;  
          3) determinarea conţinutului total în microorganisme formatoare de colonii la 1 ml apă: 

a) la o temperatură cuprinsă între 200C şi 220C, în 72 de ore, pe agar-agar sau pe un 
amestec agar-gelatină;  

b) la o temperatură de 370C, în 24 de ore, pe agar-agar.  
    4. Cerinţe privind examenele clinice şi farmacologice  
În cadrul examenelor efectuate în conformitate cu metodele recunoscute ştiinţific trebuie să 

fie luate în considerare caracteristicile proprii apei minerale medicinale şi la efectele produse 
asupra organismului uman, cum sînt: diureza, funcţionarea gastrică sau intestinală, compensarea 
cerinţelor faţă de substanţele minerale, funcţionarea metabolismului şi a glandelor cu secreţie 
internă, funcţionarea aparatului locomotor şi a sistemului nervos periferic.  

5. Parametrii chimici 
Apa minerală medicinală nu trebuie să conţină nici unul din elementele specificate mai 

jos în concentraţii ce depăşesc valorile admise, conform următorului tabel: 
 

Denumirea 
elementelor 

Exprimarea 
rezultatelor 

Valorile admise 

1  2 3 

Arsen As, mg/l 2 

Bariu  Ba, mg/l 0,7 

Cadmiu Cd, μg/l  3 

Carbon organic total C, mg/l 15 

Cianuri CN, μg/l 70 

Crom Cr, μg/l  50 

Cupru Cu, mg/l 1 

Mangan  Mn, mg/l 0,5 

Mercur Hg, μg/l 1 

Nichel Ni, μg/l  20 

Nitrat NO3, mg/l 50 

Nitrit  NO2, mg/l 0,5 

Stibiu Sb, μg/l  5 

Stronţiu Sr, mg/l 25 

Seleniu Se, μg/l 50 



Plumb Pb, μg/l  10 

Fenoli μg/l 1  

Fluor F, mg/l 10  

Radiu Ra, Bq/l 18,5 

Pesticide, sumar μg/l 0,5 

  
6. Stabilitate 
Conţinutul, temperatura şi alte caracteristici esenţiale ale apei minerale medicinale trebuie 

să rămînă stabile în limitele fluctuaţiei naturale. 
7. Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Agenţia Medicamentului, după eliberarea 

avizului de recunoaştere a apei minerale medicinale, publică informaţia respectivă şi 
argumentele în baza cărora ea a fost aprobată în buletinele oficiale sau pe pagina web a 
instituţiilor, cu includerea denumirii apei respective în Nomenclatorul de stat al medicamentelor 
şi Registrul apelor minerale medicinale. 

 
 

Anexa nr.2 
la Regulamentul cu privire  

la apele minerale medicinale 
 
 

Caracteristica chimică a apelor minerale medicinale 
    1. Procesul-verbal de încercări trebuie să conţină referinţe privind conţinutul chimic la 
următoarele grupe de parametri: 
    a) anioni şi cationi 

Cationi Modul de 

exprimare 

Anioni Modul de 

exprimare 

Aluminiu Al mg/l Boraţi BO3 mg/l 

Amoniu NH4 mg/l Carbonaţi CO3 mg/l 

Calciu Ca mg/l Cloruri Cl mg/l 

Magneziu Mg mg/l Fluoruri F mg/l 

Potasiu K mg/l Ioni de 

hidrogencarbonat 

HCO3 mg/l 

Sodiu Na mg/l Nitraţi NO3 mg/l 

  Nitriţi NO2 mg/l 

  Fosfaţi P2O5 mg/l 

  Siliciu SiO2 mg/l 



  Sulfaţi SO4 mg/l 

  Sulfiţi S-2 

    b) compuşii neionizanţi 

Compuşi neionizanţi Modul de exprimare 

Carbonul organic C mg/l 

Bioxidul de carbon liber CO2 mg/l 

Oxizi de siliciu SiO2 mg/l 

1. alte elemente 

Elementul Modul de 

exprimare 

Elementul Modul de 

exprimare 

Bariu Ba mg/l Litiu Li mg/l 

Bromuri (suma) Br mg/l Mangan Mn mg/l 

Cobalt Co mg/l Molibden Mo mg/l 

Cupru Cu mg/l Stronţiu Sr mg/l 

Iod (sumar) I mg/l Zinc Zn mg/l 

Fier Fe mg/l    

 

2. Dacă raportul geologic, conform pct.1 din anexa nr.1 la prezentul Regulament, 
determină în apă vreun cation, anion, compus neionizant sau urme de elemente altele decît cele 
indicate în prezenta anexă, concentraţia lor trebuie să fie detaliat determinată şi descrisă. 



Anexa nr. 5  
la Hotărîrea Guvernului  

nr. 934 din 15 august 2007  
 

Formular pentru prezentarea informaţiei privind 
circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor 

nealcoolice îmbuteliate produse sau importate 
 

    
1. DATE DESPRE CERTIFICATUL IGIENIC 

1.1. Seria şi numărul   
1.2. Data eliberării   
1.3. Termenul de valabilitate   
1.4. Organul emitent   
1.5. Referinţa la copia electronică a 

documentului 
  

      
2. DATE DESPRE PROCESUL-VERBAL DE TESTĂRI 

2.1. Numărul documentului   
2.2. Data întocmirii   
2.3. Laboratorul   
2.4. Referinţa la copia electronică a 

documentului 
  

      
3. DATE DESPRE LOTUL DE PRODUSE 

3.1. Tipul produsului   
3.2. Grupa produsului   
3.3. Denumirea produsului   
3.4. Capacitatea ambalajului (L)   
3.5. Termenul de valabilitate   
3.6. Mărimea lotului   

      
4. DATE DESPRE PRODUCĂTOR 

4.1. IDNO   
4.2. Denumirea   
4.3. Adresa întreprinderii producătorului / 

importatorului  
  

4.4. Telefon   
4.5. Fax   
4.6. E-mail   
4.7. Numele, prenumele conducătorului”.   

 
    [Anexa nr.5 în redacţia HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]  
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    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare

(1) Prezenta lege stabileşte structura sistemului național de metrologie, unităţile de măsură
permise spre utilizare în Republica Moldova, principiile de administrare în domeniul 
metrologiei, categoriile de documente normative din domeniul metrologiei legale, precum şi 
cerinţele faţă de mijloacele de măsurare şi măsurările din domeniile de interes public. 

(2) Legea descrie modul de efectuare a controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare
şi măsurărilor din domeniile de interes public, al produselor preambalate şi al sticlelor utilizate 
ca recipiente de măsură, de asemenea stabilește obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care 
activează în domeniul metrologiei legale.
    Articolul 2. Legislaţia privind metrologia
    Legislaţia privind metrologia se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative adoptate 
în temeiul ei şi stabileşte bazele metrologiei legale în scopul asigurării uniformităţii şi exactităţii 
măsurărilor, al protejării persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma 
juridică de organizare, împotriva efectelor nocive ale măsurărilor incorecte sau false.
    Articolul 3. Noțiuni principale
    În sensul prezentei legi, noțiunile principale au următoarele semnificații: 

aprobare de model – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, care 
confirmă că un tip de mijloc de măsurare întruneşte cerinţele stipulate în documentele normative 
aplicabile din domeniul metrologiei legale şi care are ca rezultat emiterea certificatului de 
aprobare de model;
    control metrologic legal – ansamblu de activităţi de metrologie legală, care include controlul 
metrologic legal al mijloacelor de măsurare, măsurărilor, produselor preambalate, sticlelor 
utilizate ca recipiente de măsură, precum și supravegherea metrologică şi expertiza metrologică;
    dare în folosință – prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în 
scopul pentru care a fost destinat;

desemnare – decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, care confirmă 



competenţa solicitantului pentru a desfășura activităţi de metrologie legală (verificarea 
metrologică a mijloacelor de măsurare şi efectuarea de măsurări în domenii de interes public), 
precum şi corespunderea acestuia criteriilor stipulate în documentele normative aplicabile din 
domeniul metrologiei legale;
    etalon – materializarea definiției unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine 
de măsurare asociată, utilizată ca referinţă;
    etalon internaţional – etalon recunoscut de semnatarii unui acord internațional și destinat unei 
utilizări mondiale; 
    etalon naţional – etalon recunoscut de autoritatea centrală de metrologie pentru a servi ca bază 
la atribuirea de valori altor etaloane ale mărimilor de aceeași natură; 
    etalon de lucru – etalon care este utilizat în mod curent pentru etalonarea sau verificarea 
mijloacelor de măsurare sau a sistemelor de măsurare;
    etalonare – operaţie care, în condiţii specificate, în prima etapă stabileşte o relaţie între 
valorile unei mărimi şi incertitudinile de măsurare asociate care sînt furnizate de etaloane şi 
indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, iar în etapa a doua această 
informaţie este utilizată pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de 
măsurare pornind de la o indicaţie;
    expertiză metrologică – ansamblu de operaţiuni efectuate cu scopul de a examina şi a 
demonstra starea mijloacelor de măsurare, precum şi de a determina caracteristicile lor 
metrologice, inclusiv prin raportarea la documentele normative aplicabile din domeniul 
metrologiei legale;
    incertitudine de măsurare – parametru pozitiv ce caracterizează dispersia valorilor atribuite 
unui măsurand, în baza informaţiilor utilizate;
    introducere pe piaţă a mijlocului de măsurare – punere la dispoziție pentru prima oară a unui 
mijloc de măsurare pe piață;
    marcajul aprobării de model – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă 
conformitatea acestuia cu modelul aprobat; 
    marcaj de verificare metrologică – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare în 
mod vizibil, confirmă că verificarea metrologică a fost efectuată în conformitate cu documentele 
normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, cu rezultate satisfăcătoare; 
    marcaj de verificare iniţială CE – semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare în 
mod vizibil, confirmă că verificarea inițială CE a fost efectuată în conformitate cu directivele 
europene, cu rezultate satisfăcătoare;
    măsurare – proces care constă în obținerea experimentală a uneia sau a mai multor valori care 
pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi; 
    măsurand – mărime care se intenționează a fi măsurată; 
    metrologie – știință a măsurărilor și a aplicațiilor acestora, care include toate aspectele, atît 
teoretice, cît şi practice, ce ţin de măsurări, indiferent de incertitudinea de măsurare şi domeniul 
de aplicare; 
    metrologie legală – parte a metrologiei referitoare la activităţile desfăşurate în conformitate cu 
cerinţele stabilite de autoritățile cu funcţii de reglementare în domeniul metrologiei; 
    mijloc de măsurare – instrument de mǎsurare, care se utilizează de unul singur sau în asociere 
cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare de măsurare, ori sistem de măsurare utilizat pentru a 
face măsurări;
    produse preambalate (în continuare – preambalate) – combinaţia dintre un produs şi 
ambalajul individual în care acesta este preambalat. Un produs este preambalat atunci cînd este 
introdus într-un ambalaj, de orice natură, în absenţa cumpărătorului, iar cantitatea de produs 
conţinută în ambalaj are o valoare prestabilită şi nu poate fi schimbată decît prin deschiderea sau 
prin modificarea perceptibilă a ambalajului; 
    reprezentant autorizat al producătorului – orice persoană juridică, stabilită în Republica 
Moldova, care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele 
acestuia în legătură cu sarcini specifice; 
    Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) – sistem (coerent) de unităţi bazat pe Sistemul 
Internaţional de Mărimi, cu denumiri şi simboluri de unităţi şi o serie de prefixe cu denumiri şi 



simboluri, precum şi cu reguli de utilizare a acestora adoptate de Conferinţa Generală de Măsuri 
şi Greutăţi (CGPM);

supraveghere metrologică – activitate de control metrologic legal, efectuată cu scopul de a 
verifica respectarea cerințelor legale în domeniul metrologiei. Supravegherea metrologică 
include supravegherea pieței și supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare în sensul 
Legii privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare, 
precum şi al Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    sticle utilizate ca recipiente de măsură – recipiente, realizate din sticlă sau din alte substanţe 
de o rigiditate şi o stabilitate ce oferă aceleaşi garanţii metrologice ca şi sticla, care sînt capsulate 
sau sînt proiectate pentru a fi capsulate şi sînt destinate depozitării, transportării şi livrării de 
lichide, au o capacitate nominală cuprinsă între 0,05 litri şi 5 litri inclusiv și astfel de 
caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare şi de uniformitate de fabricaţie) încît pot fi 
utilizate ca recipiente de măsură, adică atunci cînd sînt umplute pînă la un nivel specificat sau 
pînă la un procentaj specificat din capacitatea maximă de umplere conținutul lor poate fi măsurat 
cu suficientă exactitate;

trasabilitate metrologică – proprietate a rezultatului unei măsurări de a putea fi raportat la o 
referinţă prin intermediul unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la 
incertitudinea de măsurare;
    tip al mijlocului de măsurare – model definit al unui mijloc de măsurare sau al unui modul 
(inclusiv o familie de mijloace de măsurare sau module) în care toate elementele ce influențează 
parametrii metrologici sînt stabilite în mod corespunzător;
    unitate de măsură – mărime scalară reală, definită și adoptată prin convenție, cu care poate fi 
comparată orice altă mărime de aceeași natură pentru a exprima raportul dintre cele două mărimi 
sub formă numerică;
    unitate de măsură legală – unitate de măsură cerută sau permisă de prevederile prezentei legi; 
    verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de 
evaluare a conformității (alta decît examinarea de tip), conform documentelor normative 
aplicabile din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare 
metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică;
    verificare metrologică iniţială – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu a 
mai fost verificat anterior; 
    verificare inițială CE – examinare și stabilire a conformității unui mijloc de măsurare nou sau 
recondiționat cu modelul ce deține aprobare de model CE și/sau cu dispozițiile directivelor 
europene referitoare la mijlocul respectiv, confirmate prin marcajul de verificare inițială CE;
    verificare metrologică periodică – verificare metrologică a unui mijloc de măsurare efectuată 
periodic, la intervale de timp specificate, conform documentelor normative aplicabile din 
domeniul metrologiei legale.
    Articolul 4. Sistemul naţional de metrologie 
    Infrastructura sistemului naţional de metrologie include:
    a) autoritatea centrală de metrologie – Ministerul Economiei;
    b) Institutul Naţional de Metrologie;
    c) Sistemul Naţional de Etaloane; 
    d) Consiliul Naţional de Metrologie; 
    e) serviciile de metrologie ale persoanelor juridice; 
    f) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
    Articolul 5. Administrarea în domeniul metrologiei
    (1) În scopul realizării prevederilor prezentei legi, Guvernul aprobă:
    a) politicile de stat în domeniul metrologiei;
    b) proiectele de acte normative necesare activității de metrologie legală și asigurării 
trasabilității rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internațional de  Unități (SI);
    c) unităţile de măsură legale utilizate în Republica Moldova; 
    d) Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic 
legal.
    (2) Elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul metrologiei, administrarea şi 



coordonarea activităţii de metrologie la nivel naţional se efectuează de către autoritatea centrală 
de metrologie. 
    (3) Autoritatea centrală de metrologie este organul central de specialitate al administraţiei 
publice responsabil de infrastructura calităţii și are următoarele funcţii: 
    a) elaborează şi coordonează implementarea politicii de stat în domeniul metrologiei, inclusiv 
privind asigurarea trasabilității metrologice; 
    b) studiază necesitățile economiei naționale în domeniul metrologiei și identifică prioritățile 
politicii de stat în acest domeniu;
    c) elaborează proiecte de acte legislative și normative, participă la elaborarea şi coordonarea 
proiectelor de acte legislative și normative în scopul asigurării trasabilităţii metrologice a 
rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin intermediul procedurilor 
recunoscute şi acceptate pe plan internaţional; 
    d) promovează recunoașterea internațională a sistemului naţional de metrologie;
    e) reprezintă Republica Moldova în organizațiile regionale şi internaţionale de metrologie;
    f) aprobă, în limitele competenţei sale, regulamentele generale de metrologie legală și normele 
de metrologie legală;
    g) coordonează activităţile de metrologie ale organelor centrale de specialitate din cadrul 
administraţiei publice şi ale persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul metrologiei; 
    h) asigură armonizarea documentelor normative din domeniul metrologiei legale cu practica 
internaţională şi cea europeană şi aprobă aceste documente; 
    i) negociază acordurile cu alte state privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor încercărilor 
metrologice în scopul aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, a competenţei 
tehnice a laboratoarelor de verificări ale mijloacelor de măsurare; 
    j) coordonează activitățile Consiliului Național de Metrologie;
    k) corelează activitățile în domeniul metrologiei cu activităţile în domeniul acreditării;
    l) desemnează persoanele juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor 
de măsurare supuse controlului metrologic legal şi pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de 
interes public, monitorizează persoanele juridice desemnate; 
    m) ţine Registrul de stat al etaloanelor unităţilor de măsură şi Registrul entităţilor desemnate în 
sistemul naţional de metrologie, de asemenea gestionează baza de date a documentelor 
normative  din domeniul metrologiei legale; 
    n) coordonează și monitorizează activităţile de metrologie ale Institutului Naţional de 
Metrologie, precum şi ale entităților desemnate de autoritatea centrală de metrologie; 
    o) efectuează expertiza proiectelor de acte normative aplicabile domeniului metrologiei;
    p) coordonează programele de instruire în domeniul metrologiei; 
    q) asigură transparenţa informaţiei în domeniul metrologiei;
    r) aprobă etaloanele naţionale.
    (4) Institutul Naţional de Metrologie este o instituţie publică subordonată autorității centrale de 
metrologie, care îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului aprobat de Guvern şi care 
exercită următoarele funcţii:
    1) funcţii de metrologie generală: 
    a) implementează, la nivel naţional, politica de stat în domeniul metrologiei; 
    b) asigură trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurărilor, efectuate în Republica 
Moldova, la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) prin elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, 
menţinerea și păstrarea etaloanelor naționale, realizează comparările etaloanelor naţionale la 
nivel regional şi internaţional, precum și conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură legale 
de la etaloanele naționale la etaloanele de nivel ierarhic inferior pînă la etaloanele de lucru;
    c) încheie și realizează acordurile de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale și a 
certificatelor de etalonare emise de către institutele naţionale de metrologie, în conformitate cu 
cerințele Comitetului Internațional de Măsuri și Greutăți (CIMP MRA);
    d) reprezintă referinţa naţională pentru determinarea competenţei tehnice în domeniul 
metrologiei, inclusiv la etaloane; 
    e) consultă organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi persoanele fizice şi 
juridice pe probleme tehnice în domeniul metrologiei; 



    f) participă, conform competențelor, la forurile şi organizaţiile internaţionale şi regionale în 
domeniul metrologiei, de asemenea exercită alte funcţii de colaborare internaţională în domeniul 
metrologiei, delegate de autoritatea centrală de metrologie;
    g) instruiește şi perfecţionează verificatorii metrologi; 
    h) organizează comparările interlaboratoare la nivel național;
    2) funcţii de metrologie legală: 
    a) exercită controlul metrologic legal prin aprobări de model, verificări metrologice ale 
mijloacelor de măsurare în situaţii speciale, în cazul în care doar Institutul Naţional de 
Metrologie este dotat tehnic pentru efectuarea acestora, prin expertize metrologice şi expertize 
ale proiectelor de documente normative din domeniul metrologiei legale;
    b) înaintează propuneri către autoritatea centrală de metrologie privind cerinţele de 
reglementare a mijloacelor de măsurare; 
    c) realizează acordurile încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea rezultatelor încercărilor în 
scopul aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice;
    d) elaborează proiecte de programe de instruire în domeniul metrologiei; 
    e) consultă organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi persoanele fizice şi 
juridice pe probleme tehnice în domeniul metrologiei legale; 
    f) ţine Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, gestionează baza de date a entităţilor 
deţinătoare de avize tehnice de înregistrare; 
    g) eliberează avize tehnice de înregistrare în scopul evidenței persoanelor fizice sau juridice 
care repară, pun în funcţiune şi montează mijloace de măsurare, precum şi a celor care produc 
preambalate și sticle utilizate ca recipiente de măsură; 
    h) elaborează proiecte de documente normative în domeniul metrologiei legale, armonizate cu 
practica internaţională şi cea regională;
    i) acordă suport metodologic la elaborarea procedurilor de măsurare legale de către autorităţile 
responsabile în domeniu, precum și de către persoane juridice interesate;
    j) acordă suport tehnic necesar pentru supravegherea metrologică; 
    k) formează şi gestionează fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei 
legale, de asemenea stabilește modul de utilizare a acestui fond.
    (5) Sistemul Naţional de Etaloane reprezintă baza tehnică care asigură preluarea, conservarea 
şi diseminarea unităţilor de măsură. 
    (6) Consiliul Naţional de Metrologie este un organ consultativ în cadrul autorităţii centrale de 
metrologie, în care sînt reprezentate toate părțile interesate și care înaintează propuneri de politici 
în domeniul metrologiei. Modul de constituire și de organizare a Consiliului Naţional de 
Metrologie, componenţa, modul de selectare a membrilor şi atribuţiile funcţionale ale acestora 
sînt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Metrologie, 
care se elaborează şi se aprobă de către autoritatea centrală de metrologie.
    (7) Serviciile de metrologie ale persoanelor juridice se creează pentru asigurarea uniformităţii 
şi exactităţii măsurărilor în domeniile de activitate corespunzătoare și exercită următoarele 
funcții:
    a) diseminează unităţile de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) de la etaloanele 
de nivel ierarhic inferior la mijloacele de măsurare;
    b) efectuează verificarea metrologică inițială, periodică și după reparare a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal;
    c) efectuează măsurările în domeniile de interes public.
    (8) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor exercită, în numele statului, supravegherea 
metrologică în condiţiile Legii nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce 
privește comercializarea produselor nealimentare, precum şi ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, este subordonată autorităţii centrale 
de metrologie și efectuează, fără a percepe tarife sau taxe, supravegherea metrologică a 
respectării de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor documentelor normative din 
domeniul metrologiei legale, ce ţin de: 
    a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi a simbolurilor acestora în conformitate cu 
prezenta lege; 



    b) obligaţiile utilizatorilor mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal; 
    c) obligaţiile producătorilor şi importatorilor mijloacelor de măsurare la punerea la dispoziție 
pe piață și darea în folosință a acestora;
    d) obligaţiile producătorilor de preambalate și de sticle utilizate ca recipiente de măsură; 
    e) corectitudinea efectuării măsurărilor specificate la art. 12 alin. (1).
    (9) La efectuarea supravegherii metrologice, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor poate 
implica organele de control ale organelor centrale de specialitate din cadrul administraţiei 
publice. 
    Articolul 6. Documente normative în domeniul 
                       metrologiei legale
    (1) În sensul prezentei legi, documente normative în domeniul metrologiei legale (în 
continuare – documente normative) sînt regulamentele generale de metrologie legală, normele de 
metrologie legală și procedurile de măsurare legale care stabilesc cerințe obligatorii de aplicare 
repetată la un număr nedeterminat de situaţii identice faţă de mijloacele de măsurare, măsurări, 
preambalate, sticle utilizate ca recipiente de măsură, față de controlul metrologic legal.
    (2) Regulamentul general de metrologie legală stabileşte principiile şi regulile generale 
specifice activităţilor de metrologie legală şi se identifică prin simbolul RGML. Regulamentele 
generale de metrologie legală care transpun prevederile directivelor europene se aprobă de 
Guvern, iar celelalte regulamente se aprobă prin acte normative ale autorităţii centrale de 
metrologie.
    (3) Norma de metrologie legală stabileşte cerinţele tehnice, metrologice și/sau procedurile de 
verificare metrologică pentru anumite categorii de mijloace de măsurare supuse controlului 
metrologic legal, se identifică prin simbolul NML și se aprobă prin act normativ al autorității 
centrale de metrologie. 
    (4) Pînă la elaborarea şi aprobarea normelor de metrologie legală se aplică documentele 
normative internaţionale, inclusiv regionale, ce țin de domeniul metrologiei legale, adoptate de 
către autoritatea centrală de metrologie, conform prevederilor regulamentului general de 
metrologie legală aplicabil. 
    (5) Procedura de măsurare legală stabileşte operaţii descrise în mod concret, utilizate la 
testarea produselor supuse evaluării conformităţii şi la măsurările în domeniile de interes public, 
se identifică prin simbolul PML şi se aprobă prin act normativ al autorității centrale de 
metrologie sau de către autoritatea responsabilă în cadrul căreia se elaborează, prin coordonare 
cu autoritatea centrală de metrologie, documentul în cauză. 
    (6) Documentele normative se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Cerinţele stabilite în documentele normative prevăzute la alin. (2)–(5) din prezentul articol 
sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniile de interes public 
specificate la art. 11 alin. (1), în conformitate cu prevederile prezentei legi. 
    (8) Documentele normative se elaborează în baza legislaţiei naţionale, în conformitate cu 
recomandările Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi cu directivele europene în 
domeniu.

Capitolul II
UNITĂŢILE DE MĂSURĂ LEGALE

    Articolul 7. Unitățile de măsură legale
    (1) Pentru asigurarea uniformităţii și exactității măsurărilor efectuate în Republica Moldova 
este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsură legale. Prevederile prezentului alineat se referă 
la mijloacele de măsurare, la măsurări şi la indicaţiile de mărime exprimate în unităţi de măsură.
    (2) Unităţile de măsură legale sînt: 
    a) unităţile de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) (în continuare – unități SI), 
multiplii şi submultiplii lor zecimali; 
    b) unitățile care sînt definite pe baza unităților SI, dar nu sînt multipli sau submultipli zecimali 
ai acestora;
    c) unitățile utilizate împreună cu unitățile SI, ale căror valori în unități SI sînt obținute 
experimental;
    d) unitățile permise numai în domenii specializate;



    e) unitățile compuse. 
    (3) În limita prevederilor alin. (1), Guvernul aprobă unităţile de măsură legale, denumirile, 
simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale ce nu fac 
parte din Sistemul Internațional de Unități (SI), dar sînt exprimate în unităţi SI. 
    (4) Prevederile alin. (1) nu exclud utilizarea în domeniul transportului aerian, maritim şi 
feroviar a altor unităţi de măsură decît cele prevăzute de prezenta lege, care au fost stabilite prin 
convenţii sau acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 8. Utilizarea unităţilor de măsură 
                        la operaţiunile de export 
    La exportul produselor, inclusiv al mijloacelor de măsurare, pot fi utilizate şi alte unităţi de 
măsură, convenite de părţi prin contract. Aceste unităţi de măsură se admit pentru a fi utilizate 
doar dacă sînt însoţite de una sau mai multe indicaţii de mărime exprimate în  unități SI.
    Articolul 9. Diseminarea unităţilor de măsură
    Diseminarea unităților de măsură este asigurată printr-un complex de măsuri tehnico-
organizatorice, confirmate de trasabilitatea metrologică, ce include  activitatea de diseminare a 
unităţilor de măsură de la etaloanele internaționale sau de la etaloanele trasabile la etaloanele 
naționale ale altor state ori de la etaloanele naţionale spre celelalte etaloane şi de la acestea mai 
departe, spre mijloacele de măsurare de lucru.
    Articolul 10. Etaloanele naționale
    (1) Etaloanele naţionale reprezintă baza de etaloane a ţării ca parte componentă a Sistemului 
Naţional de Etaloane, fiind aprobate în calitate de etaloane naţionale prin acte normative ale 
autorităţii centrale de metrologie la propunerea Institutului Naţional de Metrologie. 
    (2) Etaloanele naţionale sînt bunuri proprietate publică a statului, comparate la nivel 
internaţional și trasabile la etaloanele internaționale, deţinute, elaborate, perfecţionate, 
conservate, menținute şi utilizate de către Institutul Național de Metrologie, cu acoperirea 
cheltuielilor necesare de la bugetul de stat. 
    (3) Modul de elaborare, aprobare, conservare, menținere şi de utilizare a etaloanelor naționale 
se stabileşte printr-un regulament general de metrologie legală aprobat de autoritatea centrală de 
metrologie. 

Capitolul III
CONTROLUL METROLOGIC LEGAL

    Articolul 11. Domeniile de exercitare a controlului
                         metrologic legal  
    (1) Controlul metrologic legal se efectuează în următoarele domenii de interes public: 
    a) sănătatea publică; 
    b) ordinea și siguranța publică; 
    c) protecţia mediului; 
    d) protecţia consumatorilor; 
    e) perceperea taxelor şi impozitelor; 
    f) corectitudinea tranzacţiilor comerciale. 
    (2) Controlului metrologic legal se supun, conform prevederilor prezentei legi, mijloacele de 
măsurare și măsurările din domeniile de interes public specificate la alin. (1), precum și 
preambalatele și sticlele utilizate ca recipiente de măsură.
    (3) Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic 
legal (în continuare – Listă oficială) se aprobă de Guvern și specifică:
    a) categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare utilizate la măsurările mărimilor, cum 
sînt mărimile acustice, chimice, ultrasunet și vibrații, electricitate și magnetism, debit, radiații 
ionizante, lungimi, masă și mărimi derivate, fotometrie și radiometrie, termometrie, frecvență și 
timp;
    b) modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment de mijloace de măsurare, 
intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive; 
    c) categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la alin. (1).
    (4) Activităţile persoanelor fizice şi juridice care au ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări 
în domeniile de interes public specificate la alin. (1), preambalate și sticle utilizate ca recipiente 



de măsură sînt supuse controlului metrologic legal conform prevederilor prezentei legi. 
    Articolul 12. Controlul metrologic legal al măsurărilor 
    (1) Se supun controlului metrologic legal următoarele categorii de măsurări efectuate în 
domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1):
    a) măsurările efectuate în cadrul tranzacţiilor comerciale sau măsurările pe baza cărora se 
stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, daune, impozite; 
    b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta interesele vitale ale oamenilor, cum 
sînt concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în 
produsele alimentare, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, 
concentraţia alcoolică în sînge etc.; 
    c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta sănătatea şi siguranţa populaţiei, 
precum şi mediul, cum sînt conţinutul de poluanţi organici şi metalici din apă, conţinutul de 
pesticide şi de alte substanţe toxice, conţinutul gazelor de eşapament ale autovehiculelor etc.; 
    d) măsurările referitoare la preambalate, precum şi la produsele care au gramajul declarat, fără 
a fi preambalate.
    (2) Măsurările specificate la alin. (1) se efectuează, conform procedurilor de măsurare legale, 
de către autorități abilitate prin lege cu dreptul efectuării acestor măsurări cu mijloace de 
măsurare adecvate şi verificate metrologic sau etalonate. Aceste măsurări pot fi efectuate și de 
către persoanele juridice desemnate de autoritatea centrală de metrologie conform prevederilor 
prezentei legi.
    (3) Controlul metrologic legal al măsurărilor specificate la alin. (1) se realizează, conform 
prevederilor prezentei legi, prin următoarele modalităţi: 
    a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea 
exactităţii rezultatelor declarate ale măsurărilor; 
    b) inspecţii şi testări inopinate în locurile în care se efectuează măsurările; 
    c) aprobarea şi înregistrarea procedurilor de măsurare legale prevăzute la alin. (2). 
    Articolul 13. Controlul metrologic legal 
                         al mijloacelor de măsurare
    (1) Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare incluse în Lista oficială, 
destinate să realizeze măsurări în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1). 
Produsul program (software) înglobat într-un mijloc de măsurare supus controlului metrologic 
legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic legal, ci doar împreună cu mijlocul de 
măsurare în care este înglobat, fiind considerat ca parte a acestui mijloc de măsurare.
    (2) Mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal conform alin. (1), inclusiv 
componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare, instalaţiile de măsurare, precum 
şi cele care deţin verificarea iniţială CE trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice și de 
funcționare din documentele normative aplicabile. Aceste cerințe trebuie să asigure ca mijloacele 
de măsurare să furnizeze continuu măsurări suficient de exacte în conformitate cu scopul pentru 
care au fost realizate.
    (3) Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic 
legal conform alin. (1) se elaborează norme de metrologie legală, care stabilesc cerințe tehnice și 
metrologice specifice categoriei respective, precum și procedurile de verificare metrologică.
    (4) La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal conform alin. (1), cu excepția mijloacelor de măsurare și aparatelor 
de cîntărit cu funcționare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 
2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, controlul metrologic legal se 
exercită, conform prevederilor regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele 
modalităţi: 
    a) aprobare de model; 
    b) verificare metrologică iniţială; 
    c) verificare inițială CE;
    d) supraveghere a pieței.
    (5) Aprobarea de model se acordă de către Institutul Național  de Metrologie odată cu 
eliberarea certificatului de aprobare de model aferent. Mijlocul de măsurare aprobat se include în 



Registrul de stat al mijloacelor de măsurare.
    (6) În vederea aprobării de model, mijloacele de măsurare trebuie să susţină cu succes 
încercările metrologice. Încercările metrologice în scopul aprobării de model se efectuează în 
conformitate cu prevederile documentelor normative aplicabile. 
    (7) Termenul de efectuare a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model se stabileşte 
prin ordinul Institutului Naţional de Metrologie şi nu trebuie să depăşească 50 de zile 
calendaristice.
    (8) Certificatul de aprobare de model este valabil pentru o perioadă de 10 ani. Termenul de 
valabilitate a certificatului se prelungeşte pentru perioade succesive de maximum 10 ani. 
Prelungirea termenului de valabilitate se solicită înainte de expirarea valabilității certificatului de 
aprobare de model. Pentru prelungirea termenului de valabilitate, solicitantul prezintă certificatul 
de aprobare de model primit anterior şi documentaţia specificată la alin. (10), valabilă la 
momentul depunerii cererii corespunzătoare. Începutul încercărilor metrologice în scopul 
prelungirii valabilității certificatului de aprobare de model se consideră data semnării actului de 
prelevare a mostrelor. 
    (9) În cazul schimbării producătorului mijloacelor de măsurare, modelele aprobate anterior se 
supun obligatoriu unor noi încercări metrologice în scopul aprobării de model.
    (10) În scopul obținerii aprobării de model pentru mijloacele de măsurare fabricate în 
Republica Moldova sau importate, solicitantul (producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia 
sau importatorul) va prezenta următoarele documente:
    a) cererea;
    b) declaraţia producătorului privind corespunderea mijloacelor de măsurare cu prevederile 
documentelor normative;
    c) memoriul tehnic, care va cuprinde o descriere privind:
    – construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile 
tehnice şi metrologice garantate de producător;
    – dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;
    – dispozitivele pentru reglare şi ajustare;
    – locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;
    – documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunea de exploatare);
    – copiile de pe certificatele de aprobare de model din ţara producătoare, dacă acestea există;
    – copiile de pe rapoartele de încercări, dacă acestea există.
    (11) Certificatele de aprobare de model se eliberează contra unei taxe calculate conform 
metodologiei aprobate de Guvern.
    (12) Institutul Naţional de Metrologie, în baza hotărîrii instanţei de judecată, retrage 
certificatele de aprobare de model în următoarele cazuri: 
    a) mijloacele de măsurare fabricate pentru care a fost acordată aprobarea de model nu sînt 
conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative aplicabile în baza 
cărora s-a acordat aprobarea de model respectivă;
    b) mijloacele de măsurare fabricate în conformitate cu modelul aprobat prezintă deficienţe 
care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse;
    c) condiţiile menţionate în decizia de aprobare de model şi în certificatul aferent, aduse la 
cunoştinţa producătorului, a reprezentantului său legal sau a importatorului, nu sînt respectate;
    d) documentele puse la dispoziţie de către solicitant conţin informaţii false. 
    Prevederile lit. a) și b) se aplică și mijloacelor de măsurare importate pentru care a fost 
acordată aprobarea de model.
    (13) Condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de dare în folosință a mijloacelor de măsurare şi 
aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 
decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii se stabilesc prin 
hotărîri de Guvern.
    (14) Certificatele de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare şi aparatele de cîntărit 
cu funcţionare neautomată, eliberate anterior datei intrării în vigoare a hotărîrilor Guvernului 
menţionate la alin. (13), sînt valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate.
    (15) Mijloacele de măsurare aflate în exploatare la persoane fizice sau juridice se supun în 



mod obligatoriu controlului metrologic legal, care se realizează, conform documentelor 
normative, prin următoarelor modalităţi: 
    a) verificare metrologică periodică; 
    b) verificare metrologică după reparare; 
    c) supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare.
    (16) Expertiza metrologică a mijloacelor de măsurare aflate în exploatare și supuse controlului 
metrologic legal se efectuează la solicitarea persoanelor fizice sau juridice conform 
documentelor normative aplicabile.
    (17) Verificarea metrologică este valabilă, din momentul acordării, pe perioada de timp 
stabilită în Lista oficială.
    (18) La examinarea unui mijloc de măsurare aflat în exploatare și supus verificării metrologice 
se determină dacă mijlocul de măsurare satisface cerințele tehnice și metrologice stabilite în 
normele de metrologie legală.
    (19) Pentru mijloacele de măsurare constatate drept corespunzătoare în cadrul controlului 
metrologic legal realizat prin modalităţile specificate la alin. (4) lit. a) și b) şi alin. (15) lit. a) şi 
b) se eliberează certificat de aprobare de model şi/sau buletin de verificare metrologică, cu 
aplicarea, în condițiile prevăzute în regulamentele generale de metrologie legală, a următoarelor 
marcaje metrologice: 
    a) marcajul aprobării de model; 
    b) marcajul de verificare metrologică.
    (20) Marcajele de verificare iniţială CE indică faptul că mijloacele de măsurare corespund 
cerinţelor stabilite în regulamentele generale de metrologie legală. 
    (21) Introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosință a unui mijloc de măsurare nu poate fi 
împiedicată, interzisă sau limitată dacă acel mijloc de măsurare poartă marcajul de verificare 
iniţială CE. 
    (22) Pentru asigurarea securităţii şi integrităţii mijloacelor de măsurare, pe ele pot fi aplicate şi 
alte marcaje – de securitate, de instalare, de reparare etc.
    (23) Modalitatea de reprezentare grafică, procedurile de aplicare şi/sau de recunoaştere a 
marcajelor aprobării de model, a marcajelor de verificare metrologică, inclusiv a marcajelor de 
verificare iniţială CE, se stabilesc de Guvern. 
    (24) Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. (4) lit. a) și b) şi alin. (15) lit. a) sînt 
suportate de deţinătorii mijloacelor de măsurare. Cheltuielile pentru lucrările specificate la alin. 
(15) lit. b) sînt suportate de persoanele fizice sau juridice care repară mijloace de măsurare, fiind 
autorizate pentru acest gen de activitate. 
    (25) Se interzice introducerea pe piaţă, darea în folosință sau utilizarea mijloacelor de 
măsurare fără marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice deteriorate, înlăturate, de 
interzicere sau cu termenul de verificare metrologică expirat pentru măsurările efectuate în 
domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1). Deţinătorii și utilizatorii unor astfel de 
mijloace de măsurare sînt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.
    (26) Certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică şi marcajele 
metrologice aplicate sînt protejate juridic. 
    (27) Mijloacele de măsurare constatate drept necorespunzătoare în cadrul supravegherii 
metrologice (fără certificate de aprobare de model, fără buletine de verificare metrologică sau cu 
documentele menţionate falsificate ori cu termenul de verificare metrologică expirat, cu marcajul 
de aprobare de model sau de verificare metrologică deteriorat, falsificat, înlăturat) sau cele pe 
care sînt aplicate marcaje de verificare metrologică cu termenul de valabilitate expirat nu pot fi 
utilizate în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1). 
    (28) Supravegherea metrologică în utilizare a mijloacelor de măsurare se efectuează în 
condiţiile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 
întreprinzător. 
    Articolul 14. Controlul metrologic legal 
                          al preambalatelor şi al sticlelor 
                          utilizate ca recipiente de măsură 
    (1) Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene privind controlul metrologic legal al 



preambalatelor şi sticlelor utilizate ca recipiente de măsură se face prin regulamente generale de 
metrologie legală aprobate de Guvern.
    (2) Se supun controlului metrologic legal preambalatele destinate vînzării în cantităţi nominale 
unitare constante şi sticlele utilizate ca recipiente de măsură.
    (3) Preambalatele care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul general de metrologie 
legală aplicabil, înainte de a fi introduse pe piaţă, sînt marcate cu litera „e” de către persoanele 
juridice care efectuează preambalarea produselor, în funcţie de masă sau de volum, ori care 
importă acest tip de produse.
    (4) Sticlele utilizate ca recipiente de măsură care întrunesc cerinţele stabilite în regulamentul 
general de metrologie legală aplicabil, înainte de a fi introduse pe piaţă, sînt marcate cu semnul 
„з” (epsilon inversat) de către producător.
    (5) Preambalatele care conțin produse lichide trebuie să poarte o indicaţie a volumului 
nominal al produsului, iar preambalatele care conțin alte produse trebuie să poarte indicaţia 
masei nominale.
    (6) Pentru corespunderea cantităţii reale a produsului cu cea indicată pe ambalaj este 
responsabilă persoana juridică care a introdus pe piaţă preambalatul (ambalatorul sau 
importatorul).
    (7) Controlul metrologic legal al preambalatelor se efectuează la sediul ambalatorului sau al 
importatorului, pînă la introducerea pe piaţă, ori în reţeaua de comerţ, conform documentelor 
normative. 
    (8) Controlul metrologic legal al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură se efectuează la 
sediul producătorului, al reprezentantului autorizat al acestuia sau al  importatorului, pînă la 
introducerea pe piaţă, ori în reţeaua de comerţ, conform documentelor normative.
    (9) Introducerea pe piaţă a preambalatelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute 
în regulamentul general de metrologie legală aplicabil nu poate fi refuzată, interzisă sau 
restricţionată din motive care privesc inscripţiile ce trebuie să apară pe aceste preambalate în 
conformitate cu documentele normative, determinarea volumului sau a masei acestora, metodele 
prin care au fost măsurate sau verificate.
    (10) Introducerea pe piaţă a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură care corespund 
cerinţelor şi verificărilor prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil nu 
poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc volumul sticlelor, 
determinarea volumului acestora sau metodele prin care au fost verificate.
    Articolul 15. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice 
                          în domeniul metrologiei legale 
    (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror mijloace de măsurare se utilizează în domeniile de 
interes public specificate la art. 11 alin. (1), precum şi utilizatorii unor astfel de mijloace de 
măsurare sînt obligați să asigure legalitatea acestora prin efectuarea controlului metrologic legal. 
    (2) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniile de interes public specificate la art. 
11 alin. (1) sînt obligate să măsoare produsele şi serviciile oferite cu mijloace de măsurare 
adecvate, introduse pe piaţǎ şi/sau date în folosință în modul stabilit de prezenta lege. 
    (3) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul metrologiei legale, în funcţie de 
activitatea desfășurată  conform art. 16 și 17, sînt obligate să deţină următoarele documente, 
după caz: 
    a) certificatul de aprobare de model; 
    b) avizul tehnic de înregistrare; 
    c) certificatul de desemnare;
    d) buletinul de verificare metrologică.
    (4) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia ori importatorul mijloacelor de 
măsurare supuse aprobării de model trebuie să aplice marcajul aprobării de model în condiţiile 
regulamentului general de metrologie legală aplicabil.
    (5) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul și utilizatorul 
mijloacelor de măsurare sînt obligaţi să respecte exigenţele impuse prin certificatul de aprobare 
de model. 
    (6) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură reparaţia mijloacelor de 



măsurare supuse controlului metrologic legal introduse de ei pe piaţă şi/sau date în folosință, 
inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată specificate 
în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare 
a conformităţii.
    (7) Persoanele fizice sau juridice care repară, montează şi dau în folosință mijloacele de 
măsurare supuse controlului metrologic legal, înainte de a începe să desfăşoare aceste activităţi, 
sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie, depunînd o cerere însoțită de 
declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor stabilite la art. 16 alin. (1) și (2) 
în vederea obținerii avizului tehnic de înregistrare. 
    (8) Persoanele juridice autorizate pentru activitatea de întreprinzător care efectuează 
preambalarea produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, 
înainte de a începe să desfăşoare activitatea respectivă, sînt obligate să se înregistreze la 
Institutul Naţional de Metrologie, prezentînd informaţia cu privire la marca prin care să poată fi 
identificate și depunînd o cerere însoțită de declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea 
cerințelor stabilite la art. 16 alin. (3) în vederea obținerii avizului tehnic de înregistrare.
    (9) Persoana fizică sau juridică care solicită eliberarea avizului tehnic de înregistrare pentru 
unul sau cîteva genuri de activitate trebuie să fie înregistrată în Republica Moldova. 
    Articolul 16. Avizul tehnic de înregistrare 
                         în domeniul metrologiei legale
    (1) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de reparare a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, solicitantul trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe:
    a) să dispună de condiţii tehnico-organizatorice adecvate, și anume de:
    – încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal şi condiţiilor de păstrare a lor;
    – utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de reparare;
    – personal calificat pentru executarea lucrărilor de reparare;
    b) să deţină acordul cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia în vederea 
asigurării cu piese de schimb pe o perioadă egală cu cel puţin durata de exploatare a mijloacelor 
de măsurare declarată de producător; 
    c) să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 
legal;
    d) să asigure garanţia reparaţiei;
    e) să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare, în condiţiile prevăzute de 
documentele normative aplicabile;
    f) să prezinte, la solicitarea laboratorului de metrologie în care urmează să se efectueze 
verificarea metrologică după reparare, fişa de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor 
efectuate.
    (2) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de montare şi dare în 
folosință a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, solicitantul trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de montare şi 
dare în folosință;
    b) să dispună de personal calificat pentru executarea lucrărilor de montare şi dare în folosință;
    c) să asigure şi să execute montarea şi darea în folosință numai a mijloacelor de măsurare 
verificate metrologic, în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile; 
    d) să asigure garanţia lucrărilor efectuate pentru fiecare mijloc de măsurare montat sau dat în 
folosință, în condiţiile prevăzute de documentele producătorului.
    (3) În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de preambalare a 
produselor, de producere și/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, solicitantul 
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să deţină un sistem de management documentat pertinent domeniului şi volumului de 
lucrări efectuate; 
    b) să preambaleze produsele, să producă și/sau să importe sticlele utilizate ca recipiente de 



măsură conform documentelor normative aplicabile.
    (4) Avizul tehnic de înregistrare se eliberează fără plată, pe un termen de 5 ani.
    (5) Termenul de eliberare a avizului tehnic de înregistrare este de maximum 10 zile lucrătoare 
de la data înregistrării solicitării la Institutul Naţional de Metrologie în cazul în care, în urma 
expertizei, nu sînt constatate neconformităţi.
    (6) În cazul refuzului de eliberare a avizului tehnic de înregistrare, Institutul Naţional de 
Metrologie, în termen de 3 zile lucrătoare, informează în scris solicitantul despre decizia 
adoptată, cu motivarea clară a refuzului, conform Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire 
la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 
    (7) Drept temei pentru refuzul eliberării avizului tehnic de înregistrare servesc următoarele:
    a) solicitantul nu este înregistrat în Republica Moldova;
    b) Institutul Naţional de Metrologie a depistat date neautentice în informaţia prezentată de 
către solicitantul de aviz tehnic de înregistrare.
    (8) Suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare se efectuează de către Institutul 
Naţional de Metrologie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu 
privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin emiterea 
ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea 
sau retragerea avizului tehnic de înregistrare este solicitată de titularul acestuia. Institutul 
Naţional de Metrologie este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului, 
să informeze  în scris titularul de aviz tehnic de înregistrare despre suspendarea sau retragerea 
avizului tehnic de înregistrare.
    (9) Drept temei pentru suspendarea avizului tehnic de înregistrare servesc: 
    a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind suspendarea acestuia;
    b) constatările Agenției pentru Protecția Consumatorilor referitoare la încălcarea de către 
titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor prevăzute la alin. (1)–(3) în baza cărora a fost 
permisă desfăşurarea activităţii, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral 
activitatea desfăşurată; 
    c) nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a 
documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare reparate, montate ori date în folosință, 
pentru preambalate sau sticlele utilizate ca recipiente de măsură, produse ori importate.
    (10) Suspendarea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării 
activităților metrologice indicate în acesta pe perioada de suspendare. Perioada maximă de 
suspendare a avizului tehnic de înregistrare este de 30 de zile calendaristice.
    (11) Drept temei pentru retragerea avizului tehnic de înregistrare servesc:
    a) cererea titularului avizului tehnic de înregistrare privind retragerea acestuia ca urmare a 
unor schimbări în competenţele titularului;
    b) încheierea activităţii titularului avizului tehnic de înregistrare;
    c) suspendarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare a activităţii sale pentru o 
perioadă ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;
    d) nesoluţionarea de către titularul avizului tehnic de înregistrare, în termenul stabilit, a 
neconformităţilor ce au dus la suspendarea activităţii desfăşurate;
    e) încălcarea repetată de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor prevăzute la 
alin. (1)–(3) în baza cărora a fost eliberat avizul tehnic de înregistrare, inclusiv depistarea de 
neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată, nerespectarea condiţiilor de mediu 
sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru 
mijloacele de măsurare reparate, montate ori date în folosință, pentru preambalate sau sticlele 
utilizate ca recipiente de măsură, produse sau importate;
    f) decizia de radiere a titularului avizului tehnic de înregistrare din Registrul de stat al 
persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;
    g) depistarea unor date neautentice introduse intenționat în documentele prezentate autorităţii 
emitente;
    h) constatarea transmiterii intenţionate a avizului tehnic de înregistrare sau a copiei de pe el 
către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.
    (12) Retragerea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării 



activităţilor metrologice indicate în acesta. 
    (13) În cazul adoptării deciziei privind suspendarea sau retragerea avizului tehnic de 
înregistrare, informațiile respective se introduc, în termen de 3 zile lucrătoare, în baza de date a 
entităţilor deținătoare de avize tehnice de înregistrare.
    (14) Setul de documente al entităţii excluse din baza de date a entităţilor deținătoare de avize 
tehnice de înregistrare se păstrează în arhiva Institutului Naţional de Metrologie timp de 5 ani.
    (15) Titularul avizului tehnic de înregistrare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data comunicării deciziei de retragere a avizului tehnic de înregistrare, să depună la Institutul 
Naţional de Metrologie originalul avizului tehnic de înregistrare.
    (16) Dacă titularul avizului tehnic de înregistrare îşi schimbă denumirea sau activează avînd 
alte date decît cele indicate în declaraţia menționată la art. 15 alin. (7) și (8), el este obligat să 
informeze Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 15 zile lucrătoare, despre modificările 
respective.
    (17) După suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare, precum şi după expirarea 
termenului de valabilitate a acestuia, actul respectiv nu produce efecte juridice. Continuarea 
activităţii metrologice indicate în avizul tehnic de înregistrare după expirarea termenului de 
valabilitate a acestuia este interzisă.
    (18) Termenul de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare poate fi prelungit pentru o nouă 
perioadă de 5 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii desfăşurate în baza lui, titularul va 
depune o cerere la Institutul Naţional de Metrologie cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte 
de expirarea termenului de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare precedent.
    (19) În cazul pierderii sau deteriorării avizului tehnic de înregistrare, titularul este în drept să 
solicite Institutului Naţional de Metrologie, în termen de 15 zile lucrătoare, eliberarea unui 
duplicat al acestuia. 
    (20) Institutul Naţional de Metrologie este obligat, la solicitare, să elibereze duplicatul avizului 
tehnic de înregistrare în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a 
duplicatului.
    (21) Termenul de valabilitate a duplicatului avizului tehnic de înregistrare nu poate depăşi 
termenul indicat în avizul tehnic de înregistrare pierdut sau deteriorat. În perioada de examinare 
a cererii de eliberare a duplicatului, titularul de aviz tehnic de înregistrare pierdut sau deteriorat 
îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă la Institutul 
Naţional de Metrologie odată cu cererea de eliberare a duplicatului.
    Articolul 17. Desemnarea persoanelor juridice 
                          în domeniul metrologiei legale
    (1) Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologicǎ conform prevederilor prezentei 
legi sau care efectuează măsurări în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1), 
înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să obţină desemnarea de la autoritatea 
centrală de metrologie conform documentelor normative aplicabile. 
    (2) În scopul desemnării pentru efectuarea activităţilor de verificare metrologică a mijloacelor 
de măsurare sau pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public, solicitantul depune 
la autoritatea centrală de metrologie o cerere la care anexează: 
    a) fişa tehnică a entităţii ce solicită efectuarea activităţii de metrologie legală; 
    b) copia de pe manualul calităţii; 
    c) copia de pe certificatul de acreditare cu anexa la acesta, eliberat pentru sarcinile specifice. 
    (3) Desemnarea se acordă în baza evaluării şi monitorizării realizate de către Centrul Național 
de Acreditare în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi 
evaluare a conformităţii, confirmate prin certificatul de acreditare şi anexa la acest certificat. 
Decizia privind desemnarea se ia în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la depunerea 
cererii și a documentelor menţionate la alin. (2). 
    (4) Persoana juridică desemnată poate să solicite extinderea domeniului de desemnare, 
înaintînd autorităţii centrale de metrologie o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) domeniul suplimentar de desemnare; 
    b) suplimentul la fişa tehnică;



    c) anexa la certificatul de acreditare, cu domeniul de acreditare extins.
    (5) Suspendarea şi reluarea valabilităţii certificatului de desemnare sau retragerea certificatului 
de desemnare se efectuează de către autoritatea centrală de metrologie în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare 
a activităţii de întreprinzător, prin emiterea ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de 
judecată, cu excepţia cazului cînd suspendarea sau retragerea certificatului de desemnare este 
solicitată de titularul acestuia.
    (6) Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării activităților 
metrologice indicate în certificatul de desemnare pe perioada de suspendare.
    (7) Drept temei pentru suspendarea certificatului de desemnare servesc:
    a) cererea titularului certificatului de desemnare privind suspendarea acestuia;
    b) suspendarea certificatului de acreditare.
    (8) Drept temei pentru retragerea certificatului de desemnare servesc:
    a) cererea titularului certificatului de desemnare privind retragerea acestuia;
    b) încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;
    c) suspendarea de către titularul certificatului de desemnare a activităţii sale pentru o perioadă 
ce depăşeşte 30 de zile calendaristice, confirmată printr-un document oficial;
    d) nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare, în termen de 30 de zile 
calendaristice, a neconformităţilor ce au dus la suspendarea desemnării;
    e) încălcările repetate ale cerinţelor de la alin. (2) şi (3) în baza cărora a fost acordată 
desemnarea;
    f) retragerea certificatului de acreditare;
    g) decizia de radiere a titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al 
persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;
    h) depistarea unor date neautentice introduse intenționat în documentele prezentate autorităţii 
emitente şi a unor neconformităţi care afectează integral activitatea desfășurată, inclusiv 
nerespectarea prevederilor sistemului de management documentat, nerespectarea condiţiilor de 
mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare verificate 
metrologic sau pentru măsurările efectuate în domenii de interes public;
    i) constatarea transmiterii intenţionate a certificatului de desemnare sau a copiei de pe el către 
o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.
    (9) În cazul în care documentele specificate la  art. 15 alin. (3) lit. b) și c) nu au fost emise în 
termenele stabilite la art. 16 alin. (5) și (20) şi la alin. (3) din prezentul articol, se aplică 
principiul aprobării tacite conform Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile 
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

Capitolul IV
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ 

ÎN DOMENIUL METROLOGIEI
    Articolul 18. Rolul autorităţii centrale de metrologie 
                          în relaţiile internaţionale 
    Autoritatea centrală de metrologie reprezintă Republica Moldova în organizaţiile 
internaţionale şi regionale de metrologie, colaborează pe bază de acorduri cu autoritățile de 
metrologie din alte state, avînd dreptul de a delega aceste funcţii Institutului Naţional de 
Metrologie. 
    Articolul 19. Recunoaşterea aprobărilor de model,
                         verificărilor metrologice ale mijloacelor 
                         de măsurare și etalonărilor
    (1) În conformitate cu acordurile încheiate pot fi recunoscute: 
    a) rezultatele încercărilor în scopul aprobării de model pentru mijloacele de măsurare, 
certificatele aferente eliberate; 
    b) rezultatele verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare efectuate în alte state. 
    (2) Aprobarea de model şi verificarea metrologică pentru mijloacele de măsurare fabricate și 
comercializate în mod legal într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de 
recunoaștere nu necesită a fi repetate dacă mijloacele de măsurare dețin aprobarea de model și 



verificările metrologice din statul respectiv și cerințele în baza cărora acestea au fost acordate 
sînt conforme cu cerinţele tehnice prevăzute în regulamentul general de metrologie legală 
aplicabil. 
    (3) Importatorul sau reprezentantul autorizat al producătorului va informa Institutul Național 
de Metrologie cu privire la introducerea pe piață și/sau darea în folosință în Republica Moldova a 
mijloacelor de măsurare sau a dispozitivelor auxiliare fabricate într-un stat cu care Republica 
Moldova a încheiat un acord de recunoaștere. Odată cu depunerea declaraţiei conform cerinţelor 
prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil, importatorul va prezenta 
Institutului Naţional de Metrologie o copie de pe certificatul de aprobare de model și rezultatele 
încercărilor care au stat la baza acordării aprobării de model, precum şi informații privind 
autoritatea care a efectuat verificarea inițială, responsabilă de aplicarea marcajelor 
corespunzătoare.
    (4) Agenții economici care dețin în activitatea lor mijloace de măsurare în domeniile de interes 
public specificate la art.11 alin. (1) și care au solicitat efectuarea verificării metrologice periodice 
într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere vor informa Institutul 
Național de Metrologie cu privire la verificările efectuate odată cu depunerea declarației conform 
cerinţelor prevăzute în regulamentul general de metrologie legală aplicabil.
    (5) Verificarea inițială efectuată într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de 
recunoaștere este valabilă, din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor celui în care a 
fost aplicat marcajul de verificare inițială. Verificările metrologice periodice efectuate într-un 
stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere sînt valabile, din momentul 
acordării, pe perioada de timp stabilită în Lista oficială. 
    (6) Recunoașterea etalonărilor se efectuează în baza acordurilor de recunoaștere mutuală a 
etaloanelor naționale și certificatelor de etalonare emise de institutele naționale de metrologie. 
    (7) Recunoaşterea verificării iniţiale CE nu se aplică mijloacelor de măsurare specificate în 
anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a 
conformităţii, care se introduc liber pe piaţă şi/sau se dau în folosință conform semnelor şi 
marcajelor aplicate.
    (8) Prezența, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare inițială CE corespunzător 
demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate și, în consecință, atunci cînd 
mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosință în Republica Moldova, nu mai este 
necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea inițială CE este valabilă, 
din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de 
verificare inițială CE.
    (9) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi în limitele prevăzute de lege, iniţiază 
acţiuni de rechemare sau de retragere, după caz, a mijloacelor de măsurare care dețin verificarea 
inițială CE, aprobarea de model și verificarea metrologică obținute într-un stat membru al 
Uniunii Europene sau într-un stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord de 
recunoaștere, cu prezentarea informaţiilor autorităţii centrale de metrologie, în următoarele 
cazuri:
    a) mijloacele de măsurare nu sînt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile 
documentelor normative aplicabile;
    b) cerinţele metrologice specificate în descrierea de model, care este anexată la certificatul de 
aprobare de model, nu sînt respectate; 
    c) mijloacele de măsurare prezintă, la utilizare, un defect de ordin general care le face 
improprii scopului pentru care au fost realizate.
    (10) În cazurile specificate la alin. (9), Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în modul şi în 
limitele prevăzute de lege, ia măsuri pentru interzicerea introducerii pe piaţă şi dării în folosință a 
mijloacelor de măsurare în cauză.
    (11) Autoritatea centrală de metrologie informează de îndată Comisia Europeană și statele cu 
care Republica Moldova a încheiat un acord de recunoaștere cu privire la acțiunile și măsurile 
prevăzute la alin. (9) și (10), precizînd motivele deciziei sale.

Capitolul V
TRANSPARENŢA INFORMAŢIEI METROLOGICE



    Articolul 20. Accesul la orice rezultat de măsurare 
                         de interes public 
    (1) Cetăţenii şi alte părţi interesate pot avea acces gratuit la orice rezultat al măsurărilor în 
domeniile de interes public atîta timp cît comunicarea acestei informaţii nu aduce prejudiciu 
vreunei persoane fizice sau juridice.
    (2) Responsabilii de publicarea sau transmiterea către public a rezultatelor măsurărilor pot fi 
solicitaţi să justifice pertinenţa şi siguranţa acestor rezultate. 
    (3) Autoritatea centrală de metrologie este desemnată, prin prezenta lege, drept sursă 
independentă şi imparţială de consultanţă referitor la veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea 
informaţiei metrologice. Suportul  informaţional şi expertiza necesare pentru consultanţă sînt 
acordate de către entităţile infrastructurii sistemului naţional de metrologie, specificate la art. 4.
    Articolul 21. Informaţia privind documentele 
                         şi registrele sistemului naţional 
                         de metrologie 
    Persoanele interesate au acces gratuit la Registrul de stat al etaloanelor unităților de măsură, la 
Registrul entităților desemnate în sistemul național de metrologie, la Registrul de stat al 
mijloacelor de măsurare, la regulamentele generale de metrologie legală, la normele de 
metrologie legală, la procedurile de măsurare legale, precum şi la baza de date a entităţilor 
deținătoare de avize tehnice de înregistrare.

Capitolul VI
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR DE METROLOGIE

    Articolul 22. Sursele de finanţare
    Sursele de finanţare a activităţilor de metrologie sînt:
    a) mijloacele financiare de la bugetul de stat; 
    b) veniturile colectate ale Institutului Naţional de Metrologie, alcătuite din:
    – taxele percepute pentru diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naționale la 
etaloanele de nivel ierarhic inferior, conform art. 5 alin. (4) pct. 1) lit. b); 
    – taxele percepute pentru aprobări de model, verificări metrologice ale mijloacelor de 
măsurare, expertize metrologice, conform art. 5 alin. (4) pct. 2) lit. a);
    – chiria sau darea în locațiune a spaţiilor/încăperilor;
    – donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti legale;
    c) resursele proiectelor finanţate din surse externe.
    Articolul 23. Destinaţia mijloacelor financiare
    Mijloacele financiare de la bugetul de stat, precum şi veniturile colectate ale Institutului 
Naţional de Metrologie se utilizează pentru:
    a) elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, perfecționarea, menținerea și conservarea etaloanelor 
naționale; 
    b) participarea cu etaloanele naționale la intercomparări regionale şi/sau internaţionale; 
    c) întreţinerea Institutului Naţional de Metrologie;
    d) reprezentarea Republicii Moldova, în calitate de membru, în cadrul organizaţiilor de 
metrologie europene, internaţionale şi interstatale, inclusiv achitarea cotizaţiilor de membru;
    e) cercetări în domeniul metrologiei;
    f) elaborarea documentelor normative;
    g) colaborarea cu institutele de metrologie ale altor state; 
    h) formarea şi gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei 
legale;
    i) implementarea şi menţinerea în cadrul Institutului Naţional de Metrologie a sistemelor de 
management conforme cu standardele europene şi internaţionale; 
    j) consolidarea capacităţilor instituţionale ale Institutului Naţional de Metrologie, inclusiv prin 
instruirea personalului acestuia.
    Articolul 24. Bugetul Institutului Naţional 
                         de Metrologie
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Metrologie se aprobă anual de 
către organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura 



calităţii, cu respectarea prevederilor prezentei legi. 
    (2) Institutul Naţional de Metrologie prezintă organului central de specialitate al administraţiei 
publice responsabil de infrastructura calităţii rapoarte privind executarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli, în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Veniturile provenite din acordarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (4) pct. 2) lit. a) şi i) 
de către Institutul Naţional de Metrologie se constituie şi se utilizează în conformitate cu 
regulamentul de constituire şi utilizare a veniturilor colectate. 
    (4) Mijloacele financiare de la bugetul de stat destinate Institutului Naţional de Metrologie sînt 
gestionate prin sistemul trezorerial  în modul stabilit de legislație.
    (5) Mărimea taxelor la serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de 
Metrologie se stabilește conform metodologiei prezentate în anexă. 

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 25
    (1) Prezenta lege transpune prevederile documentului Organizaţiei Internaţionale de 
Metrologie Legală OIML D1:2012 „Consideraţii pentru o lege privind metrologia” și ale 
Directivei 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic (text cu 
relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 106 din 28 aprilie 
2009, fiind parțial compatibilă cu acestea.
    (2) Prezenta lege este parţial compatibilă cu prevederile art. 2 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de 
acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 218 din 13 august 2008, cu prevederile art. 4 din Directiva 
2014/32/ UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor 
de măsurare (text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 
96 din 29 martie 2014, cu prevederile anexei la Directiva 80/181/CEE a Consiliului din 20 
decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură 
și de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 
L 39 din 15 februarie 1980, cu prevederile art. 2, 3, 4, 5 și ale anexei I din Directiva 76/211/CEE 
a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la 
preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 46 din 21 februarie 1976, precum și cu prevederile 
art. 1, 2, 3 și ale anexei I din Directiva 75/107/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 42 din 15 februarie 1975.
    Articolul 26
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării. 
    (2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi: 
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu 
prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aproba actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 
noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 
aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 19. Chișinău, 4 martie 2016.

Anexă



METODOLOGIE
de calcul al tarifelor la serviciile metrologice 
prestate de Institutul Naţional de Metrologie 

    1. Metodologia are drept scop stabilirea modului de determinare, aprobare şi actualizare a 
tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de Metrologie 
persoanelor fizice şi juridice. 
    2. Metodologia se bazează pe principiul accesului la servicii în condiţii echitabile, rezonabile 
şi nediscriminatorii, precum şi pe cel al recuperării cheltuielilor suportate.
    3. Cuantumurile tarifelor (T) se calculează aplicînd formula: 

T = Nt × C1 oră,
    unde: 

Nt – norma de timp a serviciului prestat, exprimat în ore;
C1 oră – costul unei unități de timp (în particular, costul unui om/oră) la prestarea serviciului. 

    4. Costul unei unități de timp se determină ca raportul dintre suma cheltuielilor directe și 
indirecte şi cuantumul orelor lucrate anual: 

C1 oră = (CHdir + CHind) / Q,
    unde: 

CHdir – cheltuieli directe; 
CHind – cheltuieli indirecte;

    Q – cuantumul orelor lucrate anual de lucrătorii instituţiei.
    5. În funcție de specificul fiecărui serviciu şi de norma de timp necesară pentru efectuarea lui, 
cheltuielile directe (CHdir) se determină conform formulei: 

CHdir = CSsal + CSmat + CSind,
    unde:

CSsal – consumuri privind retribuirea muncii;
CSmat – consumuri de materiale;
CSind – consumuri indirecte de producţie.

    6. La consumurile privind retribuirea muncii (CSsal) se atribuie:
    a) consumurile privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea 
serviciului, inclusiv salariul tarifar şi cel suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază), 
precum şi alte plăţi de stimulare şi compensare calculate în conformitate cu Legea salarizării nr. 
847-XV din 14 februarie 2002 şi Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 cu privire la 
salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;
    b) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală aferente consumurilor privind retribuirea muncii personalului încadrat 
nemijlocit în prestarea serviciului.

CSsal= Cmuncă + Sas + Sam,
    unde:

Cmuncă – costul cheltuielilor legate de retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în 
prestarea serviciului corespunzător;

Sas – suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator, 
determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă); 

Sam – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator, 
determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă).
    7. La consumurile de materiale (CSmat) se atribuie valoarea materialelor utilizate nemijlocit în 
procesul de prestare a serviciului, inclusiv a:
    a) materialelor auxiliare;
    b) carburanţilor şi lubrifianţilor;
    c) altor materiale.
    8. Consumurile indirecte de producţie (CSind) cuprind:
    a) cheltuielile de întreţinere a mijloacelor fixe utilizate în procesul de prestare a serviciului 
(cheltuielile pentru asistenţă tehnică de întreţinere, pentru efectuarea reparaţiilor curente, medii şi 
capitale);



    b) cheltuielile de întreţinere şi deservire a mijloacelor tehnice de comunicaţii, de semnalizare;
    c) amortizarea activelor nemateriale utilizate în procesul de prestare a serviciului;
    d) uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
    e) cheltuielile de asigurare a condiţiilor de muncă normale şi a tehnicii securităţii ce ţin de 
particularităţile prestării serviciului;
    f) cheltuielile de asigurare a pazei;
    g) cheltuielile pentru serviciile prestate de terţe persoane, contractate direct de către Institutul 
Naţional de Metrologie în procesul acordării serviciului;
    h) alte cheltuieli care se atribuie la consumurile indirecte de prestare a serviciului în 
conformitate cu Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația 
costului produselor și serviciilor.
    9. Cheltuielile indirecte (CHind) privind prestarea serviciului includ cheltuielile comerciale, 
cheltuielile generale şi administrative, precum şi alte cheltuieli operaţionale. Cheltuielile 
indirecte (CHind) se determină conform următoarei formule:

CHind = Iind x CHdir,
unde Iind – indicele cheltuielilor indirecte.

    10. Indicele cheltuielilor indirecte (Iind) se determină în două etape:
    a) se determină cheltuielile indirecte anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie 
atribuite serviciilor (CHind) prin formula:

CHind = (CHtot – CHinv – ∑Cdir) x 0,1,
    unde:

CHtot – cheltuielile anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie;
CHinv – cheltuielile pentru investiţiile capitale (procurarea mijloacelor fixe etc.);

    0,1 – ponderea cheltuielilor indirecte anuale totale atribuite serviciilor în volumul cheltuielilor 
indirecte anuale totale ale Institutului Naţional de Metrologie;
    b) se calculează indicele cheltuielilor indirecte (Iind) prin formula:

Iind = CHind / ∑Cdir.

    11. Cheltuielile comerciale cuprind următoarele cheltuieli legate de comercializarea 
serviciului:
    a) cheltuielile de ambalare şi expediere a produselor (documente normative în domeniul 
metrologiei, revista „Metrologie” şi alte publicaţii în domeniul metrologiei);
    b) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor);
    c) cheltuielile ce ţin de reclamă, de participarea la expoziţii.
    12. În cheltuielile generale şi administrative se includ:
    a) cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului administrativ, de conducere, auxiliar şi 
gospodăresc, inclusiv salariul tarifar şi cel suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) 
şi alte plăţi de stimulare şi compensare calculate în conformitate cu Legea salarizării nr. 847-XV 
din 14 februarie 2002 şi Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea 
angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară; contribuţiile de asigurări sociale de stat 
obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor cheltuieli; 
    b) uzura mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, amortizarea activelor nemateriale, 
inclusiv a softurilor specializate în domeniul metrologiei, valoarea, uzura şi reparaţia obiectelor 
de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită;
    c) cheltuielile pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă, de dări de 
seamă, cu destinaţie generală şi administrativă;
    d) cheltuielile pentru serviciile comunale (apă şi canalizare, energie electrică, salubrizare etc.);
    e) cheltuielile de transport cu destinaţie generală şi administrativă;
    f) cheltuielile poştale şi de telecomunicaţii, inclusiv pentru poşta electronică;
    g) cheltuielile tipografice;
    h) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii centrului informațional, mijloacelor de 
semnalizare şi altor mijloace tehnice de comandă;
    i) cheltuielile privind paza oficiului și a obiectelor administrativ-gospodăreşti, asigurarea 
protecţiei acestora împotriva incendiilor;



    j) cheltuielile de reprezentare (de protocol);
    k) cheltuielile pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului;
    l) plata pentru serviciile cu caracter general şi administrativ prestate Institutului Naţional de 
Metrologie, conform contractelor încheiate cu băncile comerciale, organizaţiile consultative, 
juridice, informaţionale, precum şi cu traducătorii;
    m) cheltuielile pentru cercetările ştiinţifice;
    n) cheltuielile de judecată;
    o) impozitele şi taxele, conform legislaţiei în vigoare;
    p) cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale și a standardelor, pentru abonarea la ediţii 
speciale (ziare, reviste etc.) necesare în activitatea Institutului Naţional de Metrologie, inclusiv 
cheltuielile pentru formarea, gestionarea şi actualizarea fondului naţional de  documente 
normative în domeniul metrologiei legale;
    q) cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, pentru organizarea timpului liber şi 
odihnei salariaţilor, conform legislaţiei;
    r) cheltuielile necesare pentru asigurarea condiţiilor normale de lucru şi a tehnicii de securitate 
ce ţin de procesul de prestare a serviciului, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    s) cheltuielile legate de deplasări;
    t) asigurarea obligatorie a activelor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    u) alte cheltuieli care se atribuie la cheltuielile generale şi administrative, în conformitate cu 
Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor 
și serviciilor.
    13. În alte cheltuieli operaţionale se includ cheltuielile de modificare a metodelor de evaluare 
a activelor curente aferente acestor evaluări, cheltuielile privind dobînzile la creditele şi 
împrumuturile contractate de Institutul Naţional de Metrologie pentru desfăşurarea activităţilor 
de bază şi alte cheltuieli suportate în procesul activităţii operaţionale aferente serviciilor, în 
conformitate cu Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația 
costului produselor și serviciilor.
    14. Conform statutului instituţiei publice, Institutul Naţional de Metrologie este o instituţie 
nonprofit, iar veniturile obţinute din serviciile prestate vor fi redirecţionate pentru:
    a) instruirea personalului;
    b) dotarea cu utilaj pentru efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a 
mijloacelor de măsurare, al verificării metrologice şi expertizei metrologice a mijloacelor de 
măsurare;
    c) întreţinerea şi mentenanţa laboratoarelor metrologice din cadrul Institutului Naţional de 
Metrologie;
    d) mentenanţa bazei tehnico-materiale a Institutului Naţional de Metrologie;
    e) editarea şi difuzarea revistei „Metrologie” şi a altor publicaţii de specialitate;
    f) măsurile de caritate şi acțiunile pentru promovarea imaginii Institutului Naţional de 
Metrologie;
    g) organizarea instruirii specialiştilor metrologi din ţară;
    h) organizarea şi desfăşurarea întrunirilor în cadrul organizațiilor regionale și internaționale în 
domeniul metrologiei.
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REGULAMENT PROVIZORIU
privind contorizarea  consumului  de apă rece şi caldă utilizată  de

populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate
I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul  regulament stabileşte relaţiile dintre întreprinderile municipale  de gestionare a fondului
locativ, asociaţiile proprietarilor de locuinţe, cooperativele de construcţie a locuinţelor, întreprinderile 
prestatoare   de   servicii  (încontinuare  -  Furnizor)  şi   titularii locuinţelor  (în  continuare  -  Consumator) 
în chestiunile  ce  ţin  de instalarea  apometrelor în locuinţe şi modul de achitare pentru consumul de apă 
rece şi caldă.

2. Pentru instalarea   apometrelor,   Consumatorul  trebuie  să   seadreseze  cu  o cerere către Furnizor
(proprietarul sau  administratorulfondului  locativ),  care  în  termen  de 10  zile  îi  remite  primuluicondiţiile 
de instalare.

3. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a apometrelor va fi   instalarea   acestora   la   toate
branşamentele   din   locuinţa Consumatorului.

[Pct.3 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
[Pct.3 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
3. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a apometrelor va fi   instalarea   acestora   la   toate

branşamentele   din   locuinţa
Consumatorului.
3. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a apometrului, instalat la Consumator pe unul din

branşamentele sistemelor de alimentare cu apă rece sau caldă este excluderea deplină a posibilităţii utilizării 
altor branşamente cu aceeaşi destinaţie neechipate cu aparate de evidenţă comercială a consumului de apă. 

4. Consumatorul    va   suporta   toate   cheltuielile   legate   de achiziţionarea, instalarea, verificarea şi
exploatarea apometrelor.

II. INSTALAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APOMETRELOR



5. Furnizorul    va   informa   proprietarii   locuinţelor    asupra nomenclatorului  apometrelor incluse în 
Registrul de stat al mijloacelor de  măsurat  în  Republica  Moldova,  precum şi  le  va  prezenta  lista 
organizaţiilor care posedă licenţe de vînzare şi reparare a apometrelor.

6. Pentru funcţionare  vor fi recepţionate doar apometrele omologate de  către  Departamentul Standarde, 
Metrologie şi Supraveghere  Tehnică, verificate şi sigilate de către organizaţiile care posedă licenţe pentru 
efectuarea acestor lucrări.

7. Apometrele  se vor monta ţinîndu-se cont de paşapoartele tehnice,condiţiile de instalare şi 
instrucţiunile de exploatare.

8. Instalarea  apometrelor se va efectua în locuri accesibile pentru deservire şi citirea indicaţiilor.
9. Recepţia şi  punerea  în  funcţiune a apometrelor se va  face  în prezenţa  Consumatorului  şi 

reprezentantului Furnizorului.  Cu  această ocazie  se  va încheia Contractul de aprovizionare cu apă rece 
si  caldă (anexa la prezentul regulament) si se vor întocmi Actul privind montarea şi  punerea  în funcţiune a 
contorului (anexa nr.1 la Contract) şi  Fişa contorului (anexa nr.2 la Contract).

Actul şi fişa  menţionate în prezentul punct se vor completa  pentru fiecare apometru în parte.
În Act se va confirma montarea corespunzătoare a apometrului, se vor indica  datele sigiliului de 

verificare, sigiliului Furnizorului,  tipul şi indicaţiile iniţiale ale apometrelor.
În Fişă se vor   consemna  modelul  şi  numărul  contorului,  datele sigiliului    Furnizorului,   numele,   

codul,   adresa   şi   telefonul Consumatorului,  precum şi toate operaţiunile ce ţin de întreţinerea  şi 
funcţionarea  apometrului  (revizii, defecţiuni,  remedieri,  verificări etc.),   specificîndu-se   
denumirea  operaţiunii,   data,   indicaţiile apometrului,  numele şi funcţia controlorului, semnăturile 
controlorului şi Consumatorului.

Cel putin o dată   în   trimestru  reprezentantul   Furnizorului   - controlorul   
va  înscrie  indicaţiile  apometrului  şi  va  semna  Fişa contorului.  Fişa contorului se păstrează la 
Consumator. Dacă în urma   controlului   se  vor  depista   careva   neajunsuri, controlorul  va  completa 
Actul-dispoziţie (anexa nr.4 la Contract),  în care  se  înscriu denumirile lucrărilor necesare 
pentru  înlăturarea  de către Consumator a neajunsurilor.

III. ACHITAREA PLĂŢII PENTRU SERVICIILE DE APROVIZIONARE
CU APĂ RECE ŞI CALDĂ

10. Facturarea  cantităţilor de apă se va face pe baza  indicaţiilor apometrelor,  începînd  cu  ziua în care 
s-a efectuat  recepţia  conform Actului privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului.

11. Calcularea  plăţii pentru volumul de apă rece şi caldă  consumat se  va  efectua,  reieşind  din 
indicaţiile apometrelor  şi  tariful  în vigoare pentru 1 mc de apă rece*.

_________________________________________
  *La calcularea plăţii pentru apa rece şi caldă, din volumul total de apă  consumat de blocul locativ se vor exclude volumele 

înregistrate  de apometrele   individuale   ale  locatarilor,  restul   volumului   fiind repartizat proporţional între ceilalţi locatari.
12. Întreprinderile  de  livrare  a  agentului  termic  vor  calcula consumul  de  energie  termică  folosită 

pentru  încălzirea  apei  reci, reieşind  din  volumul  apei  consumate  (înregistrat  de  apometre)  şi 
parametrul termic înregistrat în punctul de evidenţă.

13. Calcularea plăţii pentru energia termică utilizată de către Consumator împreună cu apa din sistemul 
de alimentare cu apă caldă menajeră se va efectua conform relaţiilor: 

P = T * Q, unde 
P - valoarea plăţii pentru energia termică, consumată de către Consumator împreună cu apa din sistemul 

de alimentare cu apă caldă menajeră (lei); 
T - tariful în vigoare pentru energia termică (lei-Gcal); 
Q - cantitatea de energie termică, consumată de către Consumator împreună cu apa din sistemul de 

alimentare cu apă caldă menajeră (Gcal); 
Q = k * V * g * c * (t2-t1) * 10-6, unde 
k - coeficientul de corectare, care se utilizează numai în cazul lipsei sau scoaterii din funcţiune a 

sistemului de circulaţie forţată a apei calde (k = 0,8); 
g - densitatea apei (g = 1000 kg/m3), 
t1 - temperatura apei reci (oC); 
c - coeficientul de căldură specifică (c = 1 kcal/kg . oC)". 
t2 - temperatura apei calde menajere (oC); 
Temperatura t1 şi t2 se determină după indicaţiile medii ale aparatelor de măsurare, instalate în mod 

corespunzător pe conducta de apă rece (t1) în faţa schimbătorului de căldură şi pe conducta de apă caldă (t2) 
a branşamentului abonatului al sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră. 

În cazul lipsei sau scoaterii din funcţiune a sus-numitelor aparate de măsurare t1 = 5oC în perioada de 
încălzire şi t1 = 15oC - în restul timpului, t2 = 50oC. 

V - consumul de apă caldă menajeră al Consumatorului în perioada de calcul (m3). 



Dacă acest consum este înregistrat de apometrul, instalat la Consumator, V = Vap , 
unde Vap  - consumul de apă, înregistrat de apometru (m3). 
Dacă evidenţa comercială a consumului de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră al 

Consumatorului lipseşte, calcularea consumului de apă se va efectua conform relaţiei:
V=[(Vtot-SVap-Vpierd)*ni]/nnec, 
unde
Vtot - consumul total al tuturor consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, 

înregistrat în perioada de calcul de apometru, instalat pe conducta de apă rece în faţa schimbătorului de 
căldură al sistemului dat (m3), 

Vap - consumul total de apă, înregistrat în perioada de calcul de apometre, instalate pe conductele de apă 
caldă ale consumatorilor sistemului dat de alimentare cu apă caldă menajeră (m3); 

Vpierd - volumul pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada 
de calcul de apometrul pentru evidenţa totală, instalat în faţa schimbătorului de căldură, şi apometrele pentru 
evidenţa locală, instalate pe branşamentele din casele de locuit; 

nnec - numărul total de locuitori conectaţi la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră fără evidenţa 
comercială individuală a consumului de apă caldă; 
     ni - numărul persoanelor, care locuiesc în apartamentul pentru care se calculează mărimea plăţii pentru 
apa caldă.

[Pct.13 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
[Pct.13 modificat prin MMM318/30.06.00, MO102/17.08.00]
    13. Calcularea  plăţii pentru energia termică folosită la încălzirea apei utilizate de către Consumator se 

va efectua aplicînd formulele:
    Q = V ъ p ъ C ъ (t2 - t1) ъ 10 la puterea -6, unde:
    Q - cantitatea de energie termică (Gkal);
    V - volumul apei calde consumate, înregistrat de apometrul
    Consumatorului (mc);
    p - densitatea apei (p=1000 kg/mc);
    C- căldura specifică (C=1 Kkal/grad x kg);
    t1 - temperatura apei reci (în perioada de încălzire t1 - 5 grade C,
    în rest t1 = 15 grade C);
    t2 - temperatura agentului termic (t2 = t la sursă - 8 grade C);
    P = Q ъ T, unde:
    P - plata pentru energia termică folosită la încălzirea apei (lei);
    Q - (vezi formula de mai sus);
    T - tariful în vigoare pentru energia termică (lei/Gkal).
14. Pentru posesorii de contoare de apă rece şi caldă din municipiul Chişinău bonurile de plată a 

volumului de apă rece şi caldă utilizată şi energiei  termice  folosită la încălzirea apei reci vor fi 
eliberate  de  Întreprinderea de Stat "Infocom".  Pentru celelalte  localităţi ale republicii bonurile 
menţionate  vor fi eliberate de către Furnizorii de apă rece şi caldă.

15. Pe parcursul   perioadei   de  verificare  a   apometrelor   sau deteriorării  acestora fără vina 
Consumatorului, plata pentru volumul de apă  şi  energia  termică consumate se va calcula 
reieşind  din  volumul mediu  lunar  înregistrat  în ultimele trei luni de pînă  la  verificare (deteriorare).

16. În situaţia   în  care  contorul  va  fi  deteriorat  din   vina Consumatorului,  plata  pentru  serviciile 
prestate se  va  calcula  din momentul ultimului control, conform modului stabilit pentru consumatorii ce nu 
dispun de apometre.

IV. RESPONSABILITĂŢI
17. În vederea  unei  bune exploatări, Consumatorul este obligat  să asigure  integritatea  apometrelor şi 

reţelelor de aprovizionare cu  apă din  locuinţă,  să  verifice  apometrele conform  actelor  normative  în 
vigoare, paşapoartelor tehnice şi instrucţiunilor de exploatare a lor.

18. Proprietarul  apartamentului  va  asigura accesul  (între  orele 8.00-20.00)  reprezentantului 
Furnizorului, la prezentarea legitimaţiei, pentru  efectuarea  controlului privind starea tehnică a 
apometrelor  şi reţelelor  de  alimentare  cu  apă din  apartament,  conform  cerinţelor contractelor încheiate.

19. La cererea  Consumatorului, Furnizorul (reprezentantul său) este obligat,  în termen de cel mult două 
zile, să se prezinte la  Consumator pentru a recepţiona apometrele sau a le sigila după reparare, verificare sau 
rupere a sigiliilor din orice motiv.

20. Consumatorul  va  procura,  contra plată, de  la  Furnizor  Fişa contorului şi Fişa de evidenţă a 
consumului de apă (anexele nr. 2 şi nr. 3 la Contract).



21. Lunar, pînă la data de întîi a lunii următoare celei pentru care se  efectuează calculele, consumatorii 
posesori de contoare de apă  rece şi  caldă vor prezenta Furnizorului Fişa de evidenţă a consumului de apă 
(anexa  nr. 3 la Contract), pentru efectuarea calculelor corespunzătoare de plată.

22. Contractul dintre Furnizor şi Consumator va acţiona din momentul semnării  Actului privind 
montarea şi punerea în funcţiune a contorului, fiind valabil pe termenul indicat în Contract.

Anexă
la Regulamentul provizoriu privind

contorizarea consumului de apă
rece şi caldă utilizată de populaţie

C O N T R A C T
de aprovizionare cu apă rece şi caldă

             nr.____
    ____________________                                    "___"_________19___

 (Localitatea)
    Beneficiarul______________________________________________________________

 (Numele, prenumele persoanei fizice)
denumit   în  continuare  Consumator,  pe  de  o  parte,  şi  Furnizorul
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
în persoana ________________________________________________________________ 
pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Prezentul  Contract reglementează relaţiile dintre Consumator  şi Furnizor  în  procesul  de  alimentare 

cu apă rece şi  caldă,  în  cazul contorizării consumului acestora.
II. OBLIGAŢIUNILE FURNIZORULUI

2. Furnizorul este obligat:
a) să aprovizioneze  Consumatorul,  fără  întrerupere  (pe  întreaga perioadă  de  acţiune  a Contractului), 

cu apă rece şi  caldă  (pînă  la apometrele   instalate   în   locuinţa  Consumatorului)   de   calitatea 
(parametrii) şi în volumul, stabilite prin actele normative în vigoare; 

b) să furnizeze  informaţiile solicitate de către Consumator  (modul de calculare a plăţii pentru serviciile 
de alimentare cu apă etc.);

c) să efectueze  recalculări  conform actelor normative  în  vigoare (Regulamentul  privind  modul  de 
achitare de către populaţie  a  plăţii pentru  serviciile  locativ-comunale  şi  pentru  folosirea  reţelei  de 
radiodifuziune  şi  a  antenei colective de  televiziune,  aprobat  prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 463 din 16 mai 1997);

d) să ţină cont   de   înlesnirile   Consumatorului,   acordate   în conformitate  cu  legislaţia  în vigoare, 
la  calcularea  plăţii  pentru volumul de apă utilizat şi pentru energia termică;

e) să sigileze  apometrele,  în  termen de cel mult  două  zile,  la cererea  Consumatorului, după 
montarea, repararea, verificarea  acestora sau după ruperea sigiliilor din orice motiv;

f) să controleze  trimestrial înscrierea datelor în Fişa de evidenţă a  consumului de apă de către 
Consumator, starea reţelelor interioare şi apometrelor  montate la reţelele de alimentare cu apă 
a  Consumatorului, completînd,  în  caz  de  necesitate, Actul-dispoziţie  (anexa  nr.4  la 
prezentul  Contract),  în  care vor fi  înscrise  denumirile  lucrărilor efectuate de către Consumator;

g) să prezinte  lunar organizaţiei care eliberează bonurile de plată informaţia  privind  volumele  de apă 
rece şi caldă utilizate  de  către Consumator  şi cantitatea de energie termică folosită pentru  încălzirea apei.

III. OBLIGAŢIUNILE CONSUMATORULUI
3. Consumatorul este obligat:
a) să achite  plata pentru serviciile prestate în mărimea, modul  şi termenele stabilite prin actele 

legislative şi normative în vigoare; 
b) să întreţină în stare de funcţionare apometrele instalate, precum şi reţelele de aprovizionare cu apă 

rece şi caldă din apartament;
c) să anunţe  Furnizorul  despre  deteriorarea  apometrului  într-un termen cît mai restrîns posibil (cel 

mult 24 ore);
d) să permită    reprezentantului   Furnizorului,   la   prezentarea legitimaţiei,  între  orele 8.00-20.00, 

efectuarea  controlului  privind înscrierea  lunară  a  indicaţiilor apometrelor în Fişa  de  evidenţă  a 
consumului  de apă (anexa nr. 3 la prezentul Contract), starea tehnică a apometrelor şi reţelelor de alimentare 
cu apă din locuinţă;

e) să procure,  contra plată, de la Furnizor Fişa contorului şi Fişa de evidenţă a consumului de apă;
f) să prezinte  lunar Furnizorului Fişa de evidenţă a consumului  de apă,  în termen de pînă la data de 1 a 

lunii următoare celei pentru care se efectuează calculele;



g) să prezinte pentru verificare apometrele în organele abilitate în modul stabilit.
IV. DREPTURILE FURNIZORULUI

4. Furnizorul este în drept:
a) să deconecteze Consumatorul de la reţelele comunale de alimentare cu apă în cazul neachitării 

serviciilor timp de peste 3 luni;
b) să prezinte  spre  plată  Consumatorului suma  calculată  conform 

modului  stabilit  pentru  consumatorii care nu dispun de  contoare  din blocul  locativ în care locuieşte 
Consumatorul, pentru luna curentă,  în cazul  cînd contorul a fost deteriorat din vina Consumatorului, 
începînd cu ziua în care a fost efectuat ultimul control.  Dacă apometrul  s-a deteriorat fără vina 
Consumatorului,  calcularea plăţii  se  va efectua reieşind din volumul mediu lunar al  ultimelor  3  luni de 
pînă la deteriorare.

V. DREPTURILE CONSUMATORULUI
5. Consumatorul este în drept să invite reprezentantul Furnizorului, 

pentru  a  sigila  apometrele  în  urma  reinstalării  după  verificare, 
reparaţie  sau  deteriorare  a  sigiliilor;  să  ceară  şi  să  primescă compensaţii, conform actelor normative în 
vigoare.

VI. CONDIŢII SPECIALE
6. Prezentul  Contract este încheiat pe un termen de un an, întocmit în două exemplare identice, cîte un 

exemplar pentru fiecare parte.  Contractul se  consideră prelungit (pe un termen de un an) în  cazul 
în  care  nici  una dintre părţi, în timp de o lună  pînă  la  expirarea termenului, nu a declarat despre intenţia 
sa de reziliere a acestuia.

7. Contractul intră în vigoare din momentul semnării Actului privind montarea şi punerea în funcţiune a 
apometrelor.

8. Litigiile  dintre părţi privind prevederile prezentului  Contract se soluţionează în organele de drept.
9. La Contract se anexează: 
a) Actul privind montarea şi punerea în funcţiune a contoarelor;
b) Fişele contoarelor;
c) Fişele de evidenţă a consumului de apă;
d) Modelul Actului-dispoziţie.
10. Prevederi suplimentare ________________________________________________
_____________________________________________________________________

VII. CONDIŢII DE REZILIERE
11. Contractul  poate  fi  reziliat,  la  cerinţa  Furnizorului,  în cazurile:
părăsirii locuinţei de către Consumator;
neachitării plăţii pentru apa consumată;
încălcării Regulilor  de utilizare a sistemelor de asigurare cu  apă şi   

evacuare,  aprobate  prin  ordinul  nr.66  din  1  martie  1983  al Ministerului  Gospodăriei Comunale 
alR.S.S. Moldoveneşti (actualmente în vigoare).

    CONSUMATORUL                
    ________________________                             ____________________________  

(Semnătura)                                                                                       (Numele, prenumele)   
    FURNIZORUL
    ____________________________                          ___________________________

              (Semnătura reprezentantului)                                                                      (Numele, prenumele)
                                        L.Ş.
                           Adresa părţilor:
    str.___________nr._____                                    str._______________nr.___________
    ap.___
    tel._________________                                            tel. dispeceratului_______________
                                                                                                                             Anexa nr.1
                                                                                                                la Contractul nr.____
                                                                                                         din 199______________

           A C T
         privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului
    de___________________________ nr.____________ model_____________________

                 (apă rece, apă caldă)
    Subsemnaţii, reprezentantul Furnizolului________________________________________
________________________________________________________________________
şi Consumatorul ___________________________________________________________
________________________________________________________________________



(numele, prenumele)
au întocmit prezentul Act, prin care se confirmă următoarele:
    1. Apometrul   a   fost  verificat  şi  sigilat  de  către _______________________________
________________________________________________________________________
cu sigiliul nr._______________________________________________________________
    2. Apometrul este montat conform condiţiilor de instalare.
    3. Reprezentantul  Furnizorului _______________________ a aplicat pe dispozitivele 
de conectare a apometrului la reţeaua de aprovizionare cu apă sigiliul nr._________________
    4. Contorul se pune în funcţiune de la data semnării prezentului Act.
    5. Prezentul  Act este întocmit în două exemplare, cîte unul  pentru fiecare parte.
    6. Indicaţiile iniţiale ale contorului sînt _________________________________________
    7. Alte constatări ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

   CONSUMATORUL                     REPREZENTANTUL FURNIZORULUI
________________________            _________________________________________
             (Semnătura)                                                        (Semnătura)
    L.Ş.
    Data semnării "____" _______________ 199__

                                                                                          Anexa nr. 2
                                                                                                              la Contractul nr.__
                                                                                                       din 199____________
                                               FIŞA CONTORULUI
    Contorul de apă (rece, caldă) _____________________________________________
    Consumatorul __________________________________cod____________________
    Str.____________________casa nr.______ap._______tel.______________________
    Modelul_____________________________________________nr._______________
    Diametrul____________mm Sigiliul Furnizorului nr._____________________________
-

Denumirea 
operaţiunii Data Indicaţiilecontorului Numele şi 

funcţiacontrolorului Semnăturacontrolorului Semnăturaconsumatorului

1 2 3 4 5 6

    (Rămîne la Consumator)                             
                                                                                                                          Anexa nr. 3
                                                                                                                 la Contractul nr.__
                                                                 din 199____________

            F I Ş A
                              de evidenţă a consumului de apă
    Data "_____" luna ________199_____
    Consumatorul__________________________ cod_____________________________
    Adresa: str.___________________________________ap._______
                                                            Apă rece

Numărul contorului Indicaţiile curente Indicaţiile precedente Volumul consumat

                                                           Apă caldă



    Total               _________________________________________________________
     ________________________________
                (Semnătura reprezentantului Furnizorului)

(Se transmite Furnizorului)
                                      F I Ş A

                                           de evidenţă a consumului de apă
     Data "_____" luna ____________199__
    Consumatorul_______________________________cod_________________________
    Adresa: str.________________________________ap._____________
                                                            Apă rece

Numărul contorului Indicaţiile curente Indicaţiile precedente Volumul consumat

                                                           Apă caldă

    Total                   ________________________________________________________
    ________________________
            (Semnătura Consumatorului)

                    Anexa nr. 4
                                                        la Contractul nr.__
                                                         din 199________
    Furnizorul _______________                                   Consumatorul __________
    _______________________                                    Codul ________________
    _______________________                                    Str.____ ap. ___________
                                      ACT-DISPOZIŢIE

(model)
    ______________________                                                      "___" ___________ 199__

          (Localitatea)
    Prin prezentul   se   stabileşte  că,  în  prezenţa   Consumatorului
_____________________,  reprezentantul Furnizorului _____________________ a examinat
starea  tehnică  a apometrelor şi reţelelor de aprovizionare cu apă  din apartament.  
În   urma   examinării  au  fost   depistate   următoarele neajunsuri: _____________________
________________________________________________________________________
    Consumatorului  i  se  propune în termen de _______ zile  să  înlăture neajunsurile depistate.
În caz contrar, plata pentru serviciile prestate se  va  calcula în modul stabilit pentru 
consumatorii care nu dispun  de contoare.
Reprezentantul Furnizorului ________________________
_____________________                            _______________________

(Data)               (Semnătura)
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1.Общие положения

 1.1. Настоящий альбом разработан в соответствии  с требованиями 
следующих действующих нормативных документов:
 -  СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий» – 
изд. 2000 г;
 - «Правила пользования системой коммунального водоснабжения и 
канализации в
 Российской Федерации» от 12  февраля 1999 г. с изм. на 23   мая 2006 
года; 
 - «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» (с 
изменениями на 21 июля 2008 года);
- ГОСТ Р 50193.2-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. 
Счетчики холодной воды крыльчатые. Требования к установке»;
 - «Методические рекомендации по выбору, установке и эксплуатации 
приборов учета
 и   регулирования расхода тепловой энергии, холодной и горячей 
воды»,НКЦ ЖКХ, 2003 г.
 1.2.  Решения, приведенные в Альбоме  распространяется на установку 
механических  счетчиков расхода воды, монтируемых  на внутренних сетях 
холодного и горячего водоснабжения.
 1.3. Используемые в Альбоме приборы учета расхода воды   входят в 
Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению 
на территории Российской Федерации и имеют необходимые сертификаты 
и разрешения. (см. Приложения)
 1.4. Конструкции водомерных узлов, представленных в альбоме, 
обеспечивают выполнение требований по установке  счетчиков, изложенных 
в ГОСТ Р 50193.2-92  , паспортах  водосчетчиков, и прочих  действующих 
нормативных документах, а именно:

- наличие запорной арматуры перед счетчиком ( СНиП 2.04.01 п.10.5);
- наличие фильтра перед счетчиком с фильтрующей способностью 
  не более 500 мкм;
- наличие требуемой длины прямолинейных участков до и после 
счетчика,
  в зависимости от диаметра  условного прохода счетчика;
- наличие сливного крана установленного между счетчиком и вторым (по 
ходу  движения воды) краном  (СНиП 2.04.01 п.11.6);
- наличие при вводе в квартиру крана со штуцером в качестве первичного 
средства пожаротушения (СНиП 2.08.01 п.3.1.а) 
 1.5. Водомерные узлы допускается устанавливать на стальные, медные, 
металлополимерные и пластмассовые трубопроводы, при надлежащей 
установке опорных конструкций, исключающих передачу на водомерный 
узел  любого вида нагрузок от трубопроводов. 
 В качестве отвода от водомерного узла допускается применять гибкие 
шланги. Использовать гибкие шлаги в качестве подвода к водомерному узлу 
допускается только по временной схеме. Обязательным условием является 
допустимость использования труб и шлангов в системе хозяйственно-
питьевого водопровода.
 1.6. Конструкция, порядок установки и эксплуатация водомерных 
узлов должны производится в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.
 1.7. Диаметры условного прохода счетчиков должны согласовываться 
с представителями служб водопроводно-канализационного хозяйства 
(ВКХ) при наличии с этим предприятием договора на водопользование. 
В остальных случаях - с балансодержателем водопроводных сетей (для 
ЖСК, ЖК, ТСЖ, кондоминиумы и т. д.) или представителями жилищно-
зксплуатационной службы (ЖЭС), обслуживающей водопроводные сети 
(для муниципальных жилых объектов).

Пояснительная записка
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2. Требования к устройству водомерных узлов. 
 
 2.1. Водомерный узел рекомендуется устанавливать на подводящей 
водопроводной магистрали на объект или на отдельный санитарно-
технический прибор сразу за запорным устройством и фильтром 
механической очистки.
 2.2. Все санитарно-технические  приборы объекта должны быть 
подключены через водомерный узел (узлы).
 2.3. Местоположение водомерных узлов, их количества на объекте 
определяется      водопотребителем и в обязательном порядке 
согласовывается с балансодержателем водопроводных сетей объекта 
или представителем ЖЭС. Согласование необходимо для исключения 
безучетного водопотребления, то есть использования санитарно-
технических приборов помимо счетчика.
 2.4. Приемка и опломбирование водомерного узла производится 
представителями служб ВКХ , балансодержателя или ЖЭС, в зависимости 
от того, с кем производится
расчет за потребляемую воду.   
 2.5. После установки счетчиков на внутренних сетях объекта 
оформляется Акт установки водосчетчиков (см. Приложение 1) и 
составляется исполнительная схема  подключения водомерного узла, на 
которой указываются места расположения водомерных узлов и диаметры 
подводных магистралей (см. Приложение 2) .
 2.6. При приемке водомерного узла производится опломбирование 
счетчика представителями ВКХ , балансодержателем водопроводных сетей 
объекта или представителем ЖЭС. Опломбирование следует производить 
таким образом, что бы исключить возможность несанкционированного 
демонтажа водосчетчика и безучетного потребления воды.
 2.7. В случае установки перед счетчиком фильтра механической очистки 
пробка фильтра также подлежит оплобмированию.

3. Требования к  помещениям водомерных узлов.

 3.1. Согласно  «Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г.,  помещение 
водомерного узла должно соответствовать следующим требованиям:
-температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться 
ниже 5 ºС;
-средства измерений на узле учета должны быть защищены от 
несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего 
достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых 
сточных вод.
 3.2. Расположение водомерного узла должно обеспечивать возможность 
его технического обслуживания (демонтаж счетчика для поверки и 
ремонта).
 3.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, 
препятствующие доступу к водомерному узлу.

4. Описание схем водомерных узлов

 4.1. В настоящем Альбоме представлены конструкции квартирных узлов 
учета расхода воды  для водосчетчиков Dу=15мм (номинальный расход 
1,5м3/час) в различных исполнениях  в зависимости от типа счетчика и  
места установки, для диаметров подводящего   трубопровода dу=15…
.25мм . Допускаются другие варианты схем   с соблюдением требований 
изложенных в данном альбоме, паспортах оборудования и действующих 
нормативных документах.
 4.2. Схемы, представленные в альбоме пригодны для холодного и 
горячего водоснабжения, что обусловлено использованием  универсальных  
водосчетчиков Valtec VLF-R-Universal.
 4.3. Рекомендуется применение счетчиков с импульсным выходом 
для возможности их последующего  использования их в системе передачи 
данных об объемах потребленной воды.
 4.4. Исполнения водомерных узлов:
 Исполнение №1 - горизонтальная установка водомерного узла 
  Исполнение №2 - вертикальная установка водомерного узла на 
нисходящем потоке (при данном исполнении необходимо устанавливать 
косой фильтр пробкой вниз.)

Пояснительная записка
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 Исполнение №3 - вертикальная установка водомерного узла на 
восходящем потоке для диаметра трубопровода dу=15мм. В данном 
исполнении используется фильтр универсальный VT. 386.N, пригодный 
для установки на вертикальных трубопроводах при направлении потока 
«снизу-вверх». При этом следует устанавливать  фильтр пробкой вниз. В 
связи с ограничением типоразмера выпускаемого фильтра (1/2") данную 
схему    можно применять только при диаметре подводящего трубопровода 
dу=15мм. 
 Исполнение №4 - вертикальная установка водосчетчика на 
восходящем потоке с установкой запорного крана и косого фильтра на 
горизонтальном участке.
  Исполнение №5 - вертикальная установка водосчетчика на 
нисходящем потоке с установкой запорного крана и косого фильтра на 
горизонтальном участке.
 Исполнение №6 - горизонтальная установка водосчетчика  с 
установкой запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке, 
при данном исполнении необходимо устанавливать косой фильтр пробкой 
вниз.
 4.5. В данном  альбоме предложены следующие   варианты схем 
водомерных узлов:
 -Схема СТАНДАРТ - предусматривает минимально необходимое 
количество арматуры;
 -Схема КОМБИ -  предусматривает установку на вводе в квартиру 
шарового крана с встроенным фильтром. Эта схема более компактна и 
рекомендуется к использованию в стесненных условиях.
Обе схемы  представлены в различных комбинациях со следующей 
дополнительной арматурой:
 - сливной кран со штуцером. Штуцер используется для присоединения 
шланга (рукава) в целях его использования в качестве первичного средства 
пожаротушения (требование СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» п.3.1*). 
Кроме того, кран со штуцером может использоваться для опорожнения 
квартирного водопровода  при  демонтаже водосчетчика;
 - обратный клапан. Клапан служит для предотвращения попадания воды 
от абонента в распределительные водопроводные сети, перетекания через 
смесительные устройства между холодным и горячим водопроводами, 
а также для исключения влияния встроенного в приборы насосного и 
термостатического оборудования на  распределительные сети;
 - редуктор давления. Редуктор устанавливается  для обеспечения напора 
перед наиболее низко расположенным  прибором не более 45 м (СНиП 
2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий», п.6.7*).

 5. Монтаж и подготовка счетчика к работе

 5.1. Перед монтажом счетчика следует удалить пластиковые 
предохранительные колпачки с патрубков счетчика.
 5.2. Перед установкой счетчика следует проверить целостность 
пломбировочного хомута и наличие в паспорте клейма о первичной 
поверке. При этом заводской номер, указанный в паспорте, должен 
совпадать с номером, нанесенным на циферблат.
 5.3. Трубопровод на участке монтажа водосчетчика должен иметь 
прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика.
(Dу – диаметр условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого 
условия обеспечивается применением стандартных присоединительных 
полусгонов, входящих в комплект поставки водосчетчиков.
 5.4. Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными 
опорами, чтобы предотвратить передачу на корпус счетчика усилий от 
температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа.
 5.5. При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы 
направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика.
 5.6. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без 
перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/
см2). 
 5.7. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим 
или меньшим диаметра условного прохода счетчика, производится с 
помощью переходников, устанавливаемых вне зоны прямых участков.
 5.8. Перед счетчиком должен быть установлен фильтр механической 
очистки с размером ячейки фильтроэлемента не более 500 мкм.
 5.9. Не допускается установка счетчика с импульсным выходом 
на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя сильное 
магнитное поле (например, силовых трансформаторов).
 5.10. Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и 
вертикальных трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном 
трубопроводе счетным механизмом вниз не допускается.
 5.11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является 
частью заземления, место установки счетчика должно быть электрически 
шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к 
дополнительной коррозии данного участка трубопровода.

Пояснительная записка
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6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
счетчиков

 6.1. Счетчик должен использоваться в пределах паспортных расходов 
(не более Gном и не менее Gmin).
 6.2. Счетчик должен быть защищен от гидравлических ударов и 
вибраций.
 6.3. Для определения объема жидкости, прошедшего через счетчик 
с момента предыдущего снятия показаний, необходимо из текущего 
показания вычесть предыдущее показание счетчика.
 6.4.  В процессе эксплуатации не допускается превышение 
максимальной температуры воды.
 6.5. При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении 
в трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. 
Ориентировочная периодичность очистки фильтра - не менее 1-го раза в 
6 месяцев.
 6.6. Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте. 
Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной 
салфеткой.
 6.7. При появлении течи в элементах счетчика, остановке счетчика или 
появлении влаги в счетном механизме, счетчик необходимо демонтировать 
и отправить в ремонт.
 6.8. Ремонт счетчика производится предприятием-изготовителем или 
специализированным ремонтным предприятием.
 6.9. О всех ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте 
счетчика с указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера 
произведенного ремонта.
 6.10. После ремонта счетчик подвергается  внеплановой поверке.
 6.11. Периодичность плановых поверок  водосчетчика  указана в его 
паспорте (см.Приложение 4).

7. Особенности использования счетчиков с импульсным выходом

 7.1. Водосчетчики Valtec VLF-R-Universal I  имеют пассивный импульсный 
выход на герконе   по стандарту NAMUR. Вес импульса указан в паспорте 
счетчика.
 7.2. Импульсный выход водосчетчика может присоединяться к любому 
вторичному прибору, имеющему счетчик импульсов. В качестве примеров  
вторичных приборов учета можно привести следующие:
- счетчики импульсов-регистраторы Пульсар 6,Пульсар 10, Пульсар 16 
(Тепловодохран);
- счетчики импульсов СИ-8, СИ-10, СИ-20, СИ-30 (Овен);
- квартирный счетчик-регистратор KM-K-3Z (ТБН Энергосервис);
- счетчик- регистратор МУР 1001.3 (Технезис);
-счетчик-импульсов ЭУ-1 (Водоучет) и др.
 7.3. Использование счетчиков с импульсным выходом позволяет 
организовать автоматизированную систему учета потребления ресурсов 
для многоквартирного здания с передачей данных в центральную службу 
диспетчеризации и учета. Примеры  организации таких систем приведены 
в Приложении 3.
 7.4. Предельная длина  проводной линии связи между  водосчетчиком 
и счетчиком импульсов-регистратором, определяется по техническим 
характеристикам используемого вторичного прибора (счетчика-
импульсов).

Пояснительная записка
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Исполнение №1
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D

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А
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С

F

E
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D

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С
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D

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла
на трубопроводе dу=15(восходящий поток )Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке (восходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ



5

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке (нисходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

Схема СТАДАРТСхема СТАНДАРТ
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Горизонтальная установка водомерного узла
с водосчетчиком с импульсным выходомСхема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом
(нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
горизонтальном участке. (восходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
горизонтальном участке. (нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика с импульсным
выходом с установкой запорного крана и косого фильтра на
вертикальном участке. (нисходящий поток)

Схема СТАНДАРТ со штуцером
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  с обратным клапаном
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )
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D

Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
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Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)
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Схема СТАНДАРТ  
  с обратным клапаном
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Исполнение №6
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
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Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )
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Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)
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Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
A

E
* H

K
А B

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 



24

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

DGF

K

AH
E*

А
B

Схема СТАНДАРТ с обратным клапаном 
и штуцером 
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ c редуктором давления

С

K

А B
E

D
G

F
E
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
K

А
B

D
G

F

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



27

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

F
E

D
E

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



28

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
K

L

M

А B D
G

F E

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



29

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

K
L

M

А B D
G

F

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления



30

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6
Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

F
KL

M

А
B

D
G

Схема СТАНДАРТ c редуктором давления
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узла
  и штуцером

С

K

E
G AА B

E
D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



32

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

K

A
А

B
D

H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



33

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
E

D
E

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



34

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
K

L
A

M

А B D
H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  

FetisovEG
Текст
Исполнение №3
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Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
K

L
A

M
А B D

H

и  штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



36

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6

Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

G
KL

M

A

А
B

D
H

 и штуцером
Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  



37

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ с редуктором давления  

С

K

AFА B
E

D
H E

  и обратным клапаном



38

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
K

A
F

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



39

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
F

D
E

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



40

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

K
L

A
F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



41

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
K

L
A

E

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



42

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6
Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

KL
M

AF

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления  
  и обратным клапаном



43

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1 Горизонтальная установка водомерного узлаСхема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  

С

K

E
G A

H
FА B

E
D

H

  и обратным клапаном



44

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

K

A
H

F
А

B
D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



45

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А
B

С

H

G

Исполнение №3 Вертикальная установка водомерного узла с
водосчетчиком с импульсным выходом  на
трубопроводе dу=15мм(восходящий поток )

A
F

D
E

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



46

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №4
Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
K

L
A

H

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



47

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5
Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
K

L
A

H

F

M
А B D

H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



48

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6

Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

С
E

G
KL

M

AF
H

А
B

D
H

Схема СТАНДАРТ с редуктором давления, штуцером  
  и обратным клапаном



49

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А B

E

D D
C

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ



50

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А
B

E

D
D

C

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)Схема КОМБИ



51

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

B
D

C
F

E

G

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

Схема КОМБИ



52

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

B
D

C
F

E

G

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

Схема КОМБИ



53

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

B
D

CFE

G

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

Схема КОМБИ



54

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ со штуцером

С

F

E E
D B



55

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С F

E
E

D
B

Схема КОМБИ со штуцером



56

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
B

G
F

H

Схема КОМБИ со штуцером



57

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

С
E

D
B

G
F

H

Схема КОМБИ со штуцером



58

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

D BGF

H

Схема КОМБИ со штуцером



59

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла

С
E E

BD

F

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



60

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С F

E
E

B
D

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



61

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
F

B
D

H

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



62

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А
С

E
G

F
B

H

D

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



63

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

GF

H

BD

Схема КОМБИ с обратным клапаном 



64

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла

С
E E

D B
E*

F

G

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером



65

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2

А

Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С

G

E
E

D
B

E
*F

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером



66
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
*

H

K

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

А

С
E

D
G

F
B

E
* H

K

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А С
E

DGF

K

BH
E*

Схема КОМБИ с обратным клапаном 
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления

С

G

E
B

F
D

E
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
G

B
А

F
D

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
H

B

K
F

D

Схема КОМБИ с редуктором давления



72

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
H

B

K
А

F
D

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
EGH

K

F
D

B

Схема КОМБИ с редуктором давления
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления  

С

G

E E
D B

E*
F

  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
D

G

B
А

E
*

F

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

K
E*

H

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
B

K
А

E*
H

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
E

D
GF

K

BE
*

H
Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и штуцером



79

Альбом типовых схем квартирных  узлов учета воды  • VALTEC  00-2010

Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узлаСхема КОМБИ с редуктором давления  

С

H

E E
BF

G
D

  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
H

B
F

А
G

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

G
F

B
H

K
J

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

G
F

B
H

K

А
J

D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
EGF

K

BHJ
D

Схема КОМБИ с редуктором давления  
  и обратным клапаном
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №1

А

Горизонтальная установка водомерного узла
и обратным клапаном

С

H

E E
D B

E*
F

E*
G

Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №2 Вертикальная установка водомерного узла
(нисходящий поток)

С
E

E
D

H

B
E

*
F

А
E

*
G

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

А

Исполнение №4 Вертикальная установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (восходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
*

H

L
E*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №5 Вертикальная установка водосчетчика   с  установкой
запорного крана и косого фильтра на горизонтальном
участке. (нисходящий поток)

С
E

D
G

F
B

E
* H

L

А
E*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и датаИнв.N подл. Взам. инв. N

Исполнение №6 Горизонтальная  установка водосчетчика  с  установкой
запорного крана и косого фильтра на вертикальном участке.
(нисходящий поток)

А

С
E

D
GF

L

BH
E*

E
*

K

и обратным клапаном
Схема КОМБИ с редуктором давления, штуцером
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Подпись и дата Инв.N подл.Взам. инв. N
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Подпись и дата Инв.N подл.Взам. инв. N
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
КРЫЛЬЧАТЫЙ  

Тип: VLF-R 
МОДИФИКАЦИЯ: VLF-R-UNIVERSAL (I) 

универсальный (для холодной и горячей воды) 
 
 
 
 
 

ПС-0402РУ 
 
 
 
 
 

 

�� ��������	
��

����������Настоящий паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 
2.601-95 и предназначен для  ознакомления пользователей с принципом 
работы, устройством, конструкцией, техническими характеристиками, 
условиями монтажа и эксплуатации крыльчатых универсальных 
счетчиков  холодной и горячей воды VLF-R-UNIVERSAL(I). 

           Классификация счетчиков в соответствии с ГОСТ 12997-84 приведена 
в таблице 1. 
           Таблица 1.  

Вид классификации 
Класс счетчика VLF-R-UNIVERSAL 

по наличию информационной 
связи 

как без информационной связи с 
другими изделиями, так и с  
информационной связью (импульсный 
выход) 

по метрологическим свойствам средство измерений 
по устойчивости к воздействию 
температуры и влажности 
окружающего воздуха 

 группа исполнения В4 

по эксплуатационной 
законченности 

третьего порядка 

по устойчивости и прочности к 
воздействию синусоидальных 
вибраций 

 группа исполнения L3 

2. Назначение и область применения. 
         Счетчики предназначены для измерения расхода сетевой воды по СНиП 
2.04.07-86  и питьевой воды по ГОСТ 2874-98, протекающей в системах 
холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа и диапазоне 
температур от +5 до  +90ºС.  
Основное предназначение – квартирный учет воды. При использовании 
счетчиков с импульсным выходом, они могут использоваться в составе 
общедомовых автоматизированных систем учета расхода ресурсов, а также  
узлов учета потребления тепловой энергии. 
       Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей. 
Модификации с импульсным выходом  дают возможность дистанционного 
считывания показаний. 
        Счетчики  изготовлены по техническим условиям ТУ 4213-001-
15184106-2008. 

 

Уважаемый покупатель! 
 ООО «СПУТНИК»  и итальянская компания VALTEC 
S.r.l. благодарят Вас за приобретение нашей 
продукции. Внимательное ознакомление и соблюдение 
условий  эксплуатации, изложенных в настоящем 
паспорте, позволит Вам   продлить срок службы 
приобретенных Вами изделий. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

        Счетчики включены в Государственный реестр средств измерений за  № 
26382-07 и допущены к применению на территории России. 
 

3. Номенклатурный ряд и обозначения. 
                 Счетчики выпускаются с диаметрами условного прохода 15мм (1/2")  и 
20 мм (3/4")  при номинальном расходе 1,5м3 и 2,5м3. Счетчики могут 
выпускаться как с импульсным выходом, так и без него. 
Пример обозначения  счетчика при заказе: 
          Счетчик  холодной и горячей  воды крыльчатый 
      VLF-R – UNIVERSAL ( I )  15 (3/4) - 1,5- 110   ТУ 4213-001-15184106 -2008               
            1               2                  3      4    5         6        7                                          8 

где: 
    1 -  условное обозначение счетчика; 

                  2 - обозначение применения счетчика:  UNIVERSAL –для холодной 
и горячей воды; 
                  3  - I – наличие импульсного выхода; 
                  4- диаметр условного прохода в мм; 
                  5- размер присоединительной наружной резьбы в дюймах; 
                  6- номинальный расход в м3/ч; 
                  7- монтажная длина в мм; 
                  8- номер технических условий. 
 

4. Технические характеристики    (по ГОСТ Р 50601-93). 
№ Характеристики Ед. 

изм. 
Значение характеристик  по 
маркам 
Universal-15-1,5 Universal-20-2,5 

1 Расходы воды:    
1.1 -минимальный  Gmin3  

класс В2 (класс А2) 
м

3/час 0,03 (0,06) 0,05 (0,10) 

1.2 -переходный Gt4    класс 
В

2 (класс А2) 
м

3/час 0,12  (0,15) 0,20 (0,25) 

1.3 -эксплуатационный Gэ5 
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 1,5  (1,5) 2,5  (2,5) 

1.4 - номинальный Gном 6 
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 1,5  (1,5) 2,5  (2,5) 

1.5   -максимальный Gmax 7  
класс В2 (класс А2) 

м
3/час 3,0  (3,0) 5,0  (5,0) 

2 Порог чувствительности  м
3/час 0,01 0,02 

3 Диапазон температур 
измеряемой среды 

ºС +5 ÷+90 +5 ÷+90 

4 Диапазон температур 
окружающей среды 

ºС +5÷+50 +5÷+50 

5 Относительная 
влажность 
окружающего воздуха 
при температуре +35ºС 

 80 80 

6 Потери давления    
6.1
. 

-при номинальном 
расходе ΔРном 

бар 0,25 0,25 

6.2
. 

- при максимальном 
расходе ΔРмакс 

бар 1,0 1.0 

7 Наибольшее измеряемое 
количество воды 

   

7.1
. 

 - за сутки м
3 38 63 

7.2
. 

- за месяц м
3 1125 1875 

8 Вес импульса (для 
счетчиков с 
импульсным выходом) 

дм
3/имп 10 10 

9 Емкость указателя 
счетного механизма 

м
3 99999,9999 99999,9999 

10 Цена единицы младшего 
разряда 

м3 0,0001 0,0001 

11 Допустимая 
погрешность в 
диапазоне Gmin-Gt 

% ±5 ±5 

12 Допустимая 
погрешность в 
диапазоне Gt-Gmax 

% ±2 ±2 

13 Диаметр условного 
прохода 

мм 
(дюймы
) 

15 (1/2") 20 (3/4") 

14 Присоединительная 
наружная резьба 

дюймы G3/4"(1") G1" 

15 Средняя наработка на 
отказ 

тыс. 
часов 

43 43 

16 Полный  средний срок 
эксплуатации 

лет 12 12 

17 Габаритные размеры    
Длина мм 80(160); 110 

(190) 1 
105 (190) 1 

Высота мм 71 71 
Ширина мм 65 73 

18 Рабочее давление бар 16 16 
19 Вес г 430 510 
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     Примечания:  

1. Цифра в скобках обозначает длину счетчика с установленными полусгонами.. 
2. Технические характеристики в соответствии с ГОСТ Р 51093.1  приведены 

для класса В – горизонтальная установка, и класса А – вертикальная 
установка. 

3. «Минимальным» считается  расход, при котором счетчик имеет 
относительную погрешность 5%. Ниже этого расхода погрешность не 
нормируется. 

4. «Переходным»  считается расход, при котором счетчик имеет 
относительную погрешность 2%. Ниже этого расхода погрешность 
составляет 5%. 

5. «Эксплуатационным» считается расход, при котором счетчик может 
непрерывно работать в течение заявленного срока службы. 

6. «Номинальным» считается расход равный 0,5 максимального. При данном 
расходе счетчик может работать непрерывно в течение длительного 
времени. 

7. «Максимальным»   считается  расход , при котором  потери давления на 
счетчике составляют 1 бар. При этом расходе счетчик может работать не 
более 1 часа в сутки. 
 
5.Устройство и принцип работы 
 

 
1-корпус; 
2 –крыльчатка; 
4-ведущий магнит; 
6,10 – уплотнительные кольца; 
7 – настроечный диск; 
8 – экранирующая муфта; 
9 –прижимная гайка; 
11 – распределительная 
пластина; 
12 – крышка счетного 
механизма; 
13 –счетный механизм; 
14 –пломбировочный хомут; 
15 – присоединительные 
полусгоны с прокладками. 
 
 
 
 
 

Изделие  представляет собой одноструйный сухоходный тахометрический 
счетчик. В проточной части счетчика расположена крыльчатка, которая  
вращается под действием потока воды. Отсчетное  устройство счетчика имеет 
механизм часового типа, вращающийся под действием синхронной 
магнитной муфты 4, помещенной в анодированный стальной экран  8, 
исключающий  влияние на показания прибора  внешних магнитных полей. 
                    Принцип действия счетчика основан на измерении числа 
оборотов крыльчатки, вращающейся за счет кинетической энергии жидкости. 
Поток воды направляется через струевыпрямитель  входного патрубка 
корпуса счетчика в измерительную полость , где под его действием 
вращается крыльчатка 2  с прикрепленным к ней магнитом 4. Число оборотов 
крыльчатки пропорционально количеству протекающей через счетчик воды. 
Магнит 4 , установленный в ступице крыльчатки 2, передает вращение  на 
ведомый магнит синхронной муфты, находящейся в счетном устройстве 13.  
         Счетное устройство  изолировано от измеряемой среды специальной 
крышкой 12 с уплотнительным кольцом  10.            
         Корпус счетчика соединяется со  счетным устройством  пластмассовым 
хомутом с замковой клипсой 14  . Этот хомут одновременно является 
пломбировочным элементом, ограничивающим несанкционированный 
доступ к механизму счетчика. 
        Часовой механизм счетного устройства приводит число оборотов 
крыльчатки к значению объема, протекающей воды в м3. Счетное устройство 
имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для определения объема 
воды в м 3 .  
          В счетном устройстве имеется контрольная звездочка, обеспечивающая 
повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на 
установках с автоматическим съемом сигналов, а также позволяющая 
осуществлять дистанционную регистрацию объема воды, прошедшего через 
счетчик.  
Настройка счетчика производится с помощью настроечного диска 7, который 
имеет со стороны измерительной камеры две неподвижных лопасти, 
изменяющих скорость потока в камере. Настроечный диск через 
распределительную пластину 11 крепится к корпусу с помощью гайки 9. 
Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным кольцом 6. 
Крепление счетчика к трубопроводу осуществляется с помощью двух 
полусгонов 15, снабженных паронитовыми прокладками. Полусгоны имеют 
ушки для пломбировки. 
      Детали счетчика выполнены из материалов,  не снижающих качество 
воды, стойких к ее воздействию в пределах рабочего диапазона температур и 
допущенных к применению  Минздравом России. 
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6. Дистанционное считывание  (для счетчиков с импульсным выходом) 
6.1. Импульсный выход основан на воздействии магнитного поля постоянного 
магнита на геркон, при котором  происходит чередующееся замыкание и 
размыкание контактов геркона. Геркон формирует пассивный выходной 
сигнал («сухой контакт») , который может считываться любым  счетчиком 
импульсом, вычислителем и регистратором. 
6.2. Схема бесконтактного  импульсного выхода  решена по стандарту 
NAMUR (DIN EN 50227, DIN 192234) с возможностью контроля 
считывающим устройством  обрыва провода и короткого замыкания. Для 
этого в цепь  геркона включены два дополнительных сопротивления. 
6.3. Датчик выдает один полный импульс при прохождении 10 л жидкости. 

 
7.Монтаж и подготовка счетчика к работе. 

7.1. Перед монтажом  счетчика следует удалить пластиковые 
предохранительные колпачки с патрубков счетчика. 
7.2. Перед установкой счетчика следует проверить целостность 
пломбировочного хомута и  наличие  в паспорте клейма о первичной поверке. 
При этом заводской номер , указанный в паспорте, должен совпадать с  
номером, нанесенным на циферблат.  
7.3. Трубопровод  на участке монтажа водосчетчика должен иметь прямые 
участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр 
условного прохода водосчетчика). Соблюдение этого условия  обеспечивается 
применением стандартных  присоединительных полусгонов (15). 
7.4. Трубопроводы до и после счетчика должны крепиться неподвижными 
опорами, чтобы предотвратить передачу на корпус счетчика   усилий от 
температурной деформации трубопроводов и неточности монтажа. 
7.5. При установке счетчика следует обращать внимание на то, чтобы 
направление потока соответствовало стрелке на корпусе счетчика. 
7.6. Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть плотным, без 
перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 
кгс/см2). 
7.7. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим или 
меньшим диаметра условного прохода счетчика,  производится  с помощью 
переходников, устанавливаемых вне зоны  прямых участков. 

7.8. Перед счетчиком должен  быть установлен фильтр механической очистки 
с размером ячейки фильтроэлемента не более 500мкм. 
7.9. Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, 
создающих вокруг себя сильное магнитное поле (например, силовых 
трансформаторов). 
7.10. Счетчик допускается устанавливать на горизонтальных и вертикальных 
трубопроводах. Установка счетчика на горизонтальном трубопроводе  
счетным механизмом вниз не допускается. 
7.11. Если трубопровод, в котором установлен счетчик, является частью 
заземления, место установки счетчика должно быть электрически 
шунтировано. Несоблюдение этого правила может привести к 
дополнительной коррозии данного участка трубопровода. 
7.12. Использование прокладок, заужающих проходное сечение полусгонов, а 
также попадание  нерастворимых частиц на сетку струевыпрямителя  могут 
привести к существенным искажениям показаний водосчетчика. 
 

8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
   8.1. Счетчик должен использоваться  в пределах паспортных расходов (не 
более Gном и не менее Gmin). 

8.2. Счетчик должен быть защищен  от гидравлических ударов и вибраций. 
8.3. Для определения объема жидкости, прошедшего через счетчик с момента 
предыдущего снятия показаний, необходимо из текущего показания вычесть 
предыдущее  показание счетчика. 
8.4. В процессе эксплуатации не допускается превышение максимальной 
температуры воды. 
8.5. При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении в 
трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. 
Ориентировочная периодичность очистки фильтра - не менее 1-го раза в 6 
месяцев. 
8.6. Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.                    
Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной 
салфеткой. 
8.7. При появлении течи в элементах счетчика или остановке счетчика, его 
необходимо демонтировать и отправить в ремонт. 
8.8. Ремонт счетчика производится предприятием-изготовителем или 
специализированным ремонтным предприятием. 
8.9. О всех ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте счетчика с 
указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера 
произведенного ремонта. 
8.10. После ремонта счетчик подвергается поверке. 
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9.Возможные неисправности и способы их устранения 
Возможная 
неисправность 

Вероятная 
причина 

Метод 
устранения 

Примечание 

Вода не проходит 
через счетчик 

Засор  сетки 
струевыпрямителя 

Прочистить 
сетку 

 

Показания 
счетчика не 
соответствуют 
реальному 
расходу. Реальный 
расход меньше. 

Попадание грязи 
или постороннего 
предмета в 
струевыпрямитель 

Прочистить 
сетку. 

 

Показания 
счетчика не 
соответствуют 
реальному 
расходу. Реальный 
расход больше. 

Сильное 
засорение  
измерительной 
полости корпуса. 

Прочистить 
измерительную 
полость. 
Произвести 
поверку 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Вода проходит 
через счетчик, но 
стрелочный 
индикатор не 
работает 

Облом оси или 
соскок оси 
червяка счетного 
механизма 

Заменить 
червяк счетного 
механизма или 
установить на 
место оси 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Вода проходит 
через счетчик, 
стрелочный 
индикатор 
работает, но  
счетные барабаны 
неподвижны 

Повреждение 
толкателя 
счетного барабана 

Заменить 
барабан с 
испорченным 
толкателем 

Проводится в 
сервисной 
организации 

Отпотевает 
пластиковая 
крышка счетного 
механизма, 
затрудняя снятие 
показаний 

Нарушена 
герметичность 
между корпусом и 
счетным 
механизмом 

Сняв счетный 
механизм, 
подтянуть 
прижимное 
кольцо и 
заменить 
резиновую 
прокладку. 

Проводится в 
сервисной 
организации 

        
 10. Меры безопасности 
 10.1. Счетчик должен обслуживаться персоналом, имеющим  
соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 
10.2. Монтаж и демонтаж счетчика производится при отсутствии давления в 
трубопроводе. 
 

11. Упаковка, хранение и транспортировка. 
11.1. Счетчики должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя 

по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 . 
11.2. Транспортировка счетчиков должна осуществлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 6019-83 и с условиями 5 по ГОСТ 15150-69 .  
11.3. Транспортирование авиатранспортом допускается только в 

герметизированных отапливаемых отсеках. 
 

12.  Консервация 
12.1. Консервация счетчика производится в закрытом вентилируемом 
помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 400

С и 
относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде 
агрессивных примесей. 
12.2. Консервация счетчика производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.014-78. 
       Срок защиты без переконсервации - 3 года. 
12.3. По конструктивному признаку счетчик относится к группе  исполнения 
В4  по  ГОСТ 12997-84. 
 
13.Утилизация 
13.1.Счетчик не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и 
утилизируется путем разборки. 
 
14.Комплектность поставки 

№ Наименование Количество, 
шт 

1 Счетчик  1 
2 Паспорт 1 
3 Накидная гайка со штуцером и прокладкой 

(полусгон) 
2 

4 Упаковка 1 
5 Наклейки цветные (красная- для горячей 

воды; синяя- для холодной) 
2 

6 Методика поверки 1 на партию 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

15. Поверка счетчика 
15.1. Первичная поверка осуществляется метрологической службой, 
сертифицированной Федеральным Агентством по техническому 
регулированию и метрологии (РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ).  
15.2. Поверка счетчиков проводится в соответствии с МП 2550-0056-2007 
«Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R. Методика поверки», 
утвержденным ГЦС СИ «ВНИИМ им. Менделеева» 12.01.2007 года. 
15.3. Межповерочный интервал для счетчиков , устанавливаемых на горячую 
воду – 4 года, для счетчиков , устанавливаемых на холодную воду – 6 лет. 
15.4. Промежуточная (неплановая) поверка счетчика  производится после его 
ремонта. 
15.5. Сведения о результатах поверки заносятся в паспорт или в свидетельство 
о поверке. 
 

16.   Свидетельство о приемке 
 

Счетчик  воды марки __________________________  
 
заводской номер________________________ 
 
соответствует ГОСТ Р 50601-93 ,  техническим условиям ТУ 4213-001-
15184106-2008 и признан пригодным для  эксплуатации. 
 

. 

 Дата выпуска: ________________ 

 

�������	
����������������������	���������������

�

17. Свидетельство о первичной поверке 
Счетчик воды на основании поверки метрологической службой , 
зарегистрированной в реестре аккредитованных метрологических служб, 
признан годным к эксплуатации 
 
Место оттиска клейма                                            Поверитель 
_________________ 
поверителя                                                                                          (подпись) 
                                       «____»_______________                  
 
 

 
 
 

18. Гарантийные обязательства 
18.1. Изготовитель гарантирует соответствие водосчетчиков VLF-R-UNIVERSAL(I)  
требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
18.2. Гарантия распространяется на  все дефекты, возникшие по вине завода-
изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникши по вине потребителя в 
результате  нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 
Внимание:  
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик. 
 
 19. Свидетельство о вводе счетчика в эксплуатацию 
 
Счетчик введен в эксплуатацию «___» ____________20_ г. 
   
М.П.                                               ________________________ 
                                                          подпись лица, ответственного за эксплуатацию 

 
20. Сведения о поверках 

Дата 
поверки 

Результаты поверки Дата 
следующей 
поверки 

Должность, Ф.И.О.  и 
подпись поверителя 

    
    
    
    

21. Сведения о рекламациях 
Дата 
предъявления 
рекламации 

Характеристика неисправности Должность, Ф.И.О. и 
подпись ответственного 
лица 

   
   
   
   
   
   
   
Рекламации на счетчики со снятым или поврежденным пломбировочным 
хомутом  и с дефектами, вызванными нарушением правил эксплуатации,  
транспортирования и хранения счетчика, не принимаются. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель: ООО «Спутник»; 
192019; Россия; Санкт-Петербург; ул. Профессора 
Качалова; дом 11; литер «П» 

 

 
 
 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ VLF-R 
МОДИФИКАЦИЯ VLF-R-UNIVERSAL(I), универсальный (для холодной и горячей воды) 

 
Марка счетчика ______________________ 
 
Заводской номер _____________________ 
 
Дата продажи ________________________ 
 
Место печати                        Продавец ____________ 
торгующей                                                                        (подпись) 
организации 

 
Гарантийный срок  - 36 месяцев со дня продажи 
 
          Рекламации и претензии на качество товара  принимаются 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11,, 
тел/факс (812) 3247742,  5674814 

 
 
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие 
документы: 
         1.     Рекламационный акт  

2.    Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3.   Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4.   Настоящий гарантийный талон. 

 
 
Отметка о возврате или обмене товара: 
 
     Дата: «__»_________200_г. Подпись__________________ 



LPM7/2016
ID intern unic:  363991 
Версия на русском

Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 7 
din  26.02.2016 

privind supravegherea pieţei în ceea ce privește 
comercializarea produselor nealimentare

Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 146    Data intrarii in vigoare : 
01.04.2017 

MODIFICAT
LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755

    În vederea creării cadrului legal necesar pentru aplicarea prevederilor capitolelоr I şi III din 
Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de 
stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea 
produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru supravegherea pieţei în ceea ce priveşte

produsele nealimentare pentru a asigura că respectivele produse îndeplinesc cerinţele esenţiale 
care oferă un nivel înalt de protecţie a intereselor publice, precum sănătatea şi siguranţa în 
general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi 
securitatea.

(2) Prezenta lege se aplică produselor din domeniile reglementate, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta lege, pentru care există reglementări tehnice aplicabile ce 
transpun legislația comunitară de armonizare, precum şi altor produse destinate să fie puse la 
dispoziţie pe piaţă, pentru care există cerinţe esenţiale, prevăzute în reglementările tehnice 
aplicabile, cu excepţia produselor specificate la alin. (5).

(3) Prezenta lege nu împiedică autorităţile de supraveghere a pieţei să aplice măsuri în
conformitate cu Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a 
produselor. 

(4) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte
prevederi decît cele ale legislaţiei Republicii Moldova cu privire la supravegherea pieţei, se 
aplică dispoziţiile tratatelor internaţionale.



    (5) Prezenta lege nu se aplică:
    a) produselor alimentare;
    b) hranei pentru animale, plantelor şi animalelor vii; 
    c) produselor de origine umană şi produselor de origine vegetală şi animală ce sînt direct 
legate de reproducerea lor viitoare;
    d) substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora;
    e) dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro;
    f) produselor medicamentoase de uz uman şi veterinar;
    g) automobilelor, aeronavelor şi echipamentelor din domeniul aeronautic;
    h) serviciilor.
    (6) Activitatea de supraveghere şi control al produselor/serviciilor menţionate la alin. (5) este 
reglementată prin lege.
    (7) Supravegherea pieţei se aplică produselor asamblate sau fabricate pentru uzul 
producătorului în cazul în care legislația comunitară de armonizare sau reglementările tehnice 
care o transpun prevăd dispoziții care se aplică acestor produse.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În cuprinsul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni: 
produs periculos, risc grav – în sensul Legii nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind 
securitatea generală a produselor;

distribuitor, introducere pe piaţă, importator, legislație comunitară de armonizare, marcaj 
CE, producător, punere la dispoziţie pe piaţă, reprezentant autorizat – în sensul Legii nr. 235 
din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    colaborator vamal, punerea în liberă circulaţie, regim vamal  – în sensul Codului vamal al 
Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000; 
    sistem informaţional – în sensul Legii nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la 
informatizare şi la resursele informaţionale de stat; 
    de asemenea, următoarele noţiuni principale se definesc astfel: 
    agent economic – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi/sau distribuitorul;
    autorităţi de supraveghere a pieţei – organe centrale de specialitate sau autorităţile 
administrative subordonate acestora, abilitate să implementeze, în limita competenţelor, politica 
statului în domeniul supravegherii pieţei în conformitate cu prezenta lege; 
    controlul caracteristicilor produselor (controlul produselor) – activitatea autorităţii de 
supraveghere a pieţei de verificare a caracteristicilor unui produs prin controlul documentaţiei şi, 
unde este cazul, prin prelevarea și examinarea mostrelor de produse şi efectuarea încercărilor de 
laborator pe baza eşantioanelor corespunzătoare;
    examinarea mostrelor de produse – controlul vizual al mostrelor de produse pentru a 
determina respectarea cerinţelor esenţiale stabilite;
    identificarea produselor – examinarea produselor în baza documentelor şi/sau a controlului 
organoleptic, fără aplicarea metodelor de încercări, pentru determinarea corespunderii acestora 
cu tipul (model, articol, modificare) specificat în documentele normative şi/sau de provenienţă;
    inspector – persoană împuternicită, prin delegaţie de control, să efectueze controlul respectării 
prevederilor actelor legislative şi normative, precum şi a conformităţii produselor puse la 
dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale;
    monitorizarea pieţei – totalitatea acţiunilor întreprinse de autorităţile de supraveghere a pieţei, 
prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii sau probe ce caracterizează cu 
probabilitate abaterile de la prevederile actelor legislative şi normative şi/sau neconformităţile 
produselor puse la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale, fără a interveni în activitatea 
agenţilor economici;
    prescripţie – document emis în cadrul controlului produselor în cazul constatării unor încălcări 
ale prevederilor actelor legislative şi normative şi/sau a neconformităţii produselor introduse 
și/sau puse la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale, în vederea aplicării măsurilor corective şi 
care este executoriu pentru agentul  economic;
    produs – substanţă, preparat sau bun produs printr-un proces de prelucrare, altul decît 



produsele alimentare, furajele, plantele şi animalele vii, produsele de origine umană şi produsele 
de origine vegetală ori animală care sînt direct legate de reproducerea lor viitoare;
    program sectorial – program conform căruia autoritatea de supraveghere a pieţei efectuează 
activităţi de supraveghere a produselor în domeniul său de competenţă şi determină categoriile 
de produse sau de riscuri;
    rechemare – orice măsură ce are drept scop returnarea unui produs  care a fost pus deja la 
dispoziţia utilizatorului final (consumatorului);
    retragere – orice măsură ce are drept scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unui 
produs în lanţul de distribuţie;
    supraveghere a pieţei – activităţi desfăşurate şi măsuri aplicate de autorităţile de supraveghere 
a pieţei pentru a asigura că produsele sînt conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile sau că nu 
pun în pericol sănătatea, siguranţa ori alte aspecte ce țin de protecţia intereselor publice.
    Articolul 3. Principiile de bază ale supravegherii pieţei
    Principiile de baza ale supravegherii pieţei sînt:
    a) proporţionalitatea măsurilor corective aplicate de autorităţile de supraveghere a pieţei cu 
nivelul de risc pentru interesul public;
    b) obiectivitatea, imparţialitatea şi competenţa autorităţilor de supraveghere a pieţei şi ale 
organului vamal în efectuarea supravegherii pieţei;
    c) transparenţa supravegherii pieţei, disponibilitatea şi transparenţa informaţiilor în acest 
domeniu;
    d) coerenţa acţiunilor autorităţilor de supraveghere a pieţei şi ale organului vamal şi 
interacţiunea dintre acestea;
    e) inadmisibilitatea exercitării funcţiei de supraveghere a pieţei de către organismele de 
evaluare a conformităţii; 
    f)  neadmiterea dublării funcţiilor autorităţilor de supraveghere a pieţei;
    g) protecţia drepturilor şi intereselor agenţilor economici şi ale consumatorilor (utilizatorilor) 
în cadrul supravegherii pieţei;
    h) promovarea transparenţei pieţei şi creşterea gradului de conştientizare a agenţilor economici 
privind responsabilitatea acestora faţă de consumatori (utilizatori) şi parteneri;
    i) inadmisibilitatea discriminării agenţilor economici şi prevenirea concurenţei neloiale;
    j) aplicarea unor măsuri uniforme de supraveghere a pieţei, indiferent de ţara de origine;
    k) efectuarea supravegherii pieţei prin activităţi planificate, sistematice şi prin îmbunătăţirea 
continuă a calităţii acestora, prin analiză şi evaluare periodică; 
    l) prevenirea conflictelor de interese în cadrul încercărilor de laborator asupra mostrelor de 
produse;
    m) asigurarea cooperării între agenţii economici, pe de o parte, şi autorităţile de supraveghere 
a pieţei şi organul vamal, pe de altă parte;
    n) sprijinirea şi încurajarea acţiunilor benevole ale agenţilor economici în conformitate cu 
obligaţiile ce le revin în temeiul prezentei legi şi cu obligațiile de autocontrol al conformităţii 
produsului cu cerinţele esenţiale stabilite şi/sau cu cerinţa generală de siguranţă;
    o) protecţia informaţiilor confidenţiale, obţinute în cadrul supravegherii pieţei; 
    p) la aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor esenţiale, respectarea principiului 
proporţionalităţii între mărimea sancţiunii și prejudiciul cauzat de încălcarea admisă. 

Articolul 4. Prevederi generale privind 
                       supravegherea pieţei
    (1) Supravegherea pieţei se efectuează, în numele statului, de către autorităţile de 
supraveghere a pieţei, în condiţiile legii. Totalitatea autorităţilor de supraveghere a pieţei 
constituie un sistem de supraveghere a pieţei.
    (2) Supravegherea pieţei asigură faptul că produsele care sînt utilizate în conformitate cu 
scopul prevăzut sau în condiţii previzibile, instalate şi întreţinute în mod corespunzător, dar care 
totuşi pot aduce prejudiciu sănătăţii ori siguranţei utilizatorilor sau sînt neconforme în vreun alt 
mod cerinţelor esenţiale, stabilite de legislația comunitară de armonizare sau reglementările 
tehnice care o transpun, sînt retrase sau punerea acestora la dispoziţie pe piaţă este interzisă sau 
restricţionată şi garantează informarea în consecinţă a publicului, a autorităţii de coordonare a 



activităţilor de supraveghere a pieţei şi a altor autorităţi relevante de supraveghere a pieţei.
    (3) Sistemul de supraveghere a pieţei şi programul general de supraveghere a pieţei asigură că 
se pot lua măsuri eficiente în legătură cu orice categorie de produse, inclusiv cu cele 
reglementate de legislația comunitară de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun, 
și cu produsele supuse evaluării periodice de către organismele acreditate de evaluare a 
conformităţii, la orice agent economic, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare. 
    (4) Supravegherea pieţei se efectuează conform programului general de supraveghere a pieţei 
sau conform programelor sectoriale, în care se specifică activităţile de supraveghere a pieţei.
    (5) Programul general şi/sau programele sectoriale se aduc la cunoştinţa publicului şi sînt 
evaluate şi revizuite periodic, o dată la 2 ani, iar rezultatele evaluării sînt făcute publice.
    Articolul 5. Confidenţialitatea informaţiilor
    (1) Autorităţile de supraveghere a pieţei şi inspectorii acestora asigură respectarea 
confidenţialităţii informaţiilor în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja 
secretele comerciale şi/sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 
condiţia că informaţiile vor fi făcute publice, în temeiul prezentei legi, în măsura în care acest 
lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor (utilizatorilor). 
     (2) În sensul prezentei legi, nu vor fi considerate confidențiale, conform prevederilor 
legislației privind protecția datelor cu caracter personal sau privind secretul comercial, 
informaţiile:
    a) care permit identificarea produselor şi persoanelor fizice sau juridice care sînt producători, 
reprezentanți autorizați, importatori sau distribuitori ai acestor produse;
    b) privind proprietăţile de siguranţă ale produselor, inclusiv datele privind riscurile asociate cu 
consumul sau utilizarea acestora, şi acţiunile ce urmează să fie întreprinse de consumatori 
(utilizatori) pentru a evita aceste riscuri;
    c) privind măsurile corective luate, inclusiv de către agenţii economici din proprie iniţiativă, 
cu scopul de a preveni riscurile prezentate de aceste produse, privind natura şi durata unor astfel 
de măsuri;
    d) conţinute în declaraţia de conformitate;
    e) care nu pot fi atribuite, prin lege, la informaţii cu acces limitat. 
    (3) Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, a secretelor comerciale şi a altor 
informaţii protejate prin lege nu poate împiedica autorităţile de supraveghere a pieţei să obţină 
informaţiile necesare pentru punerea eficientă în aplicare a activităţilor de supraveghere a pieţei, 
nici schimbul de informaţii între acestea sau cu autoritatea vamală sau cu alte autorități ale 
statului. 
    (4) Organul vamal şi alte autorităţi ale statului sînt obligate să asigure protecţia datelor cu 
caracter personal, secretelor comerciale şi a altor informaţii ale agenţilor economici, protejate 
prin lege, obţinute în cadrul activității acestora, inclusiv de la autorităţile de supraveghere a 
pieţei.
     (5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică de asemenea informaţiilor conţinute în sistemul 
naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei. 

Capitolul II
Cadrul instituţional de supraveghere a pieţei 

    Articolul 6. Autoritatea de coordonare a activităţilor 
                       de supraveghere a pieţei 
    (1) Organul central de specialitate responsabil de coordonarea activităţilor de supraveghere a 
pieţei este Ministerul Economiei (în continuare – autoritate de coordonare).
    (2) Autoritatea de coordonare are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează politica statului în domeniul supravegherii pieţei; 
    b) coordonează evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de autorităţile de supraveghere a 
pieţei şi a efectelor acestor activităţi pe piaţă;
    c) elaborează programul general anual de supraveghere a pieţei în baza programelor sectoriale 
anuale şi îl aprobă prin ordinul său;
    d) publică programul general anual de supraveghere a pieţei pe pagina sa web oficială şi, după 



caz, îl pune la dispoziţia publicului prin alte mijloace de comunicare;
    e) stabileşte mecanisme adecvate de comunicare şi coordonare între autorităţile de 
supraveghere a pieţei;
    f) organizează şi coordonează schimbul de informaţii între  autorităţile de supraveghere a 
pieţei şi organul vamal;
    g) organizează activitatea Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi 
supravegherea pieţei;
    h) asigură informarea publicului cu privire la autorităţile de supraveghere a pieţei, 
responsabilitățile, identitatea și competenţele acestora, precum şi la modul în care acestea pot fi 
contactate;
    i) reprezintă Republica Moldova în organismele regionale şi cele internaţionale de 
supraveghere a pieţei.
    (3) Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei (în 
continuare – Consiliul coordonator) este un organ consultativ pe lîngă autoritatea de coordonare, 
care are drept scop coordonarea activităţii de supraveghere a pieţei, desfăşurată  de autorităţile de 
supraveghere a pieţei.
    (4) Consiliul coordonator este constituit din reprezentanţi desemnaţi ai autorităților publice 
centrale, ai autorităţilor de supraveghere a pieţei, ai organului vamal, ai asociaţiilor obşteşti de 
consumatori şi ai asociaţiilor profesionale sectoriale.
    (5) Consiliul coordonator  are următoarele atribuţii principale:
    a) analizează și/sau propune mecanisme de coordonare a activităţii autorităţilor de 
supraveghere a pieţei ce activează în domeniile reglementate;
    b) evaluează periodic derularea activităţilor de supraveghere a pieţei de către  autorităţile 
corespunzătoare;
    c) instituie cadrul pentru elaborarea și actualizarea, după caz, a programului general anual de 
supraveghere a pieţei;
    d) stabileşte cadrul adecvat pentru formarea profesională a personalului specializat în controlul 
produselor puse la dispoziţie pe piaţă;
    e) participă la consultări privind cadrul legal, normativ şi instituţional în domeniul 
supravegherii pieţei.
    (6) Regulamentul Consiliului coordonator se aprobă de Guvern.
    Articolul 7. Autorităţile de supraveghere a pieţei
    (1) Domeniul de competenţă al autorităţilor de supraveghere a pieţei include tipurile de 
produse care fac obiectul reglementărilor tehnice.
    (2) Lista autorităţilor responsabile de supravegherea pieţei pe domenii reglementate este 
prezentată în anexa la prezenta lege. 
    (3) Autorităţile de supraveghere a pieţei îşi îndeplinesc sarcinile în mod independent, imparţial 
şi nepărtinitor.
    (4) Atribuţiile principale ale autorităţilor de supraveghere a pieţei:
    a) implementează politica statului în domeniul supravegherii pieţei;
    b) elaborează, aprobă, monitorizează şi revizuiesc punerea în aplicare a programelor sectoriale 
pentru categoriile (tipurile) de produse sau de riscuri legate cu domeniile lor de competenţă;
    c) revizuiesc, ori de cîte ori este necesar, procedurile de control, propriul mod de organizare și 
funcţionare în scopul desfăşurării unei activităţi de control eficiente;
    d) efectuează controlul caracteristicilor produselor prin verificări ale documentaţiei şi, unde 
este cazul, efectuează prelevarea și examinarea mostrelor de produse şi încercări de laborator în 
baza unor eşantioane adecvate;
    e) aplică măsuri corective pentru a asigura că produsele sînt conforme cu cerinţele esenţiale şi 
verifică dacă aceste măsuri sînt aplicate în mod efectiv; 
    f) monitorizează acţiunile agenţilor economici privind retragerea de pe piață şi/sau rechemarea 
produselor pentru care s-au emis prescripţii de retragere şi/sau de rechemare;
    g) dispun, în temeiul prezentei legi, distrugerea (nimicirea) produselor periculoase sau 
aducerea acestora într-o stare care exclude utilizarea lor;
    h) generalizează practica de supraveghere a pieţei, examinează şi înaintează propuneri pe 



marginea proiectelor de acte legislative sau a altor acte normative din domeniul supravegherii 
pieţei;
    i) generalizează rezultatele supravegherii pieţei, analizează cauzele încălcărilor identificate, 
examinează şi înaintează propuneri de revizuire a reglementărilor tehnice în cazul în care 
cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile nu asigură un nivel adecvat de 
protecţie a intereselor publice;
    j) monitorizează piaţa sub aspectul conformităţii produselor puse la dispoziţia consumatorilor 
(utilizatorilor) cu cerinţele reglementărilor tehnice;
    k) intervin, printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ca urmare a notificării făcute de 
organul vamal privind suspendarea punerii în liberă circulaţie a unui produs, și comunică 
acestuia decizia cu privire la acţiunile ce vor fi întreprinse, în termenul prevăzut la art. 31 alin. 
(1);
    l) iau măsuri pentru a stabili o cooperare cu agenţii economici cu privire la modul de a evita 
sau a reduce riscurile generate de produsele oferite de aceştia pe piaţă;
    m) monitorizează accidentele sau prejudiciile aduse sănătăţii, despre care se suspectează că au 
fost provocate de anumite produse, în condițiile statuate de legislația privind protecția datelor cu 
caracter personal;
    n) urmăresc reclamaţiile sau rapoartele cu privire la riscurile care apar în legătură cu produsele 
ce fac obiectul legislației comunitare de armonizare sau al  reglementărilor tehnice care o 
transpun;
    o) urmăresc cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice legate de aspectele privind siguranţa produselor;
    p) prezintă, periodic ori la solicitare, rapoarte cu privire la efectele supravegherii pieţei în fața 
autorităţii de reglementare din domeniul în care ele activează;
    q) informează autoritatea de coordonare referitor la rezultatele evaluării activităţilor de 
supraveghere a pieţei;
    r) elaborează şi organizează programe de formare inițială și continuă a inspectorilor;
    s) iau măsuri adecvate de avertizare în timp util a consumatorilor (utilizatorilor) cu privire la 
produsele periculoase identificate pentru a reduce riscul de accidente sau de prejudicii aduse 
sănătății; 
    t) pot solicita traducerea în limba de stat şi legalizarea documentaţiei tehnice a producătorului 
și a declaraţiei de conformitate pentru produsele care prezintă un risc grav;
    u) îndeplinesc alte sarcini stabilite prin lege în domeniul lor de activitate. 
    (5) Autorităţile de supraveghere a pieţei cooperează cu agenţii economici în activități care pot 
preveni sau reduce riscurile provocate de produsele ce au fost puse la dispoziţie pe piaţă de 
aceştia.
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei cooperează şi fac schimb de informaţii între ele, de 
asemenea cu organul vamal, cu organele centrale de specialitate, cu organele de drept, cu 
asociaţiile obşteşti de consumatori şi cu asociaţiile profesionale sectoriale.
    (7) Lista autorităţilor de supraveghere a pieţei, informaţiile privind domeniile lor de 
competenţă, coordonatele lor de contact sînt disponibile publicului prin intermediul paginilor 
web oficiale ale acestora şi a autorităţii de coordonare. 
    Articolul 8. Drepturile generale, obligaţiile 
                       şi responsabilităţile inspectorului 
                       şi ale conducătorului autorităţii 
                       de supraveghere a pieţei 
    (1) Inspectorul din cadrul autorității de supraveghere a pieței are dreptul:
    a) să efectueze controlul produselor în cazurile şi în modul prevăzute de prezenta lege, să 
verifice documentaţia produselor, precum şi să preleveze mostre de produse în volumul stabilit 
conform documentelor normative;
    b) să intre, în timpul programului de lucru al agentului economic, în baza legitimaţiei de 
serviciu, a deciziei de control şi a delegaţiei de control:
    – în încăperile comerciale şi de depozitare ale agentului economic şi în locurile menţionate la 
art. 14 alin. (6) lit. b) pentru controlul produselor şi al informaţiilor privind punerea în aplicare a 
măsurilor corective;



    – în locurile menţionate la art. 14 alin. (6) lit. c) pentru controlul produselor;
    c) să solicite documentele şi informaţiile necesare pentru efectuarea controlului, să efectueze 
copii de pe documentele ce se referă direct la obiectul controlului;
    d) să întocmească acte de control privind rezultatele acestuia; 
    e) să elibereze prescripţii privind înlăturarea neconformităţilor depistate; 
    f)  să elibereze prescripţii privind suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a 
produselor în cazurile în care acestea nu sînt conforme cu cerinţele esenţiale; 
    g) să se adreseze subdiviziunilor specializate ale poliției pentru a obţine sprijin la efectuarea 
controlului, în cazul în care agentul economic nu-i permite să îl efectueze; 
    h) să participe la nimicirea sau la scoaterea din uz a produselor periculoase; 
    i) să sesizeze autorităţile competente cu privire la produsele neconforme depistate sau cu 
privire la alte încălcări prevăzute de lege;
    j) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale cu privire la acestea;
    k) să utilizeze mijloace tehnice (foto, video) pentru acumularea probelor cu privire la 
săvîrșirea contravenției.
    (2) Inspectorul din cadrul autorității de supraveghere a pieței este obligat:
    a) să respecte prevederile prezentei legi şi ale altor legi care reglementează efectuarea 
controlului;
    b) în mod obiectiv şi imparţial, să efectueze controlul produselor în limita competenţelor 
definite prin lege;
    c) să asigure confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cadrul supravegherii 
pieţei;
    d) să prezinte legitimaţia de serviciu şi delegaţia de control;
    e) sa aducă la cunoştinţa conducătorilor agenţilor economici sau a persoanelor desemnate de 
aceștia rezultatele controalelor efectuate, în condiţiile prevăzute de lege. 
    (3) Conducătorul autorităţii de supraveghere a pieţei are dreptul: 
    a) să elibereze agenţilor economici prescripţii privind: 
    – interzicerea punerii la dispoziție pe piaţă a produselor;
    – retragerea produselor de pe piață;
    – rechemarea produselor;
    b) să decidă prelevarea mostrelor de produse, cantitatea mostrelor prelevate, efectuarea 
încercărilor de laborator și parametrii testați; 
    c) să dispună distrugerea produselor care prezintă un risc grav, interzise definitiv pentru 
comercializare, în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului; 
    d) să încheie procese-verbale cu privire la contravenţii, să examineze cauze contravenţionale şi 
să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului contravenţional. 
    (4) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin, 
conducătorii şi inspectorii autorităţilor de supraveghere a pieţei poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (5) Autoritățile de supraveghere a pieței vor efectua controlul persoanelor care practică 
activitate de întreprinzător în conformitate cu Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de 
stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.15 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]

Capitolul III
Planificarea şi monitorizarea 

activităţii de supraveghere a pieţei
    Articolul 9. Planificarea activităţii de supraveghere 
                        a pieţei
    (1) Supravegherea pieţei se efectuează în conformitate cu programele sectoriale, aprobate 
anual, pînă în data de 1 decembrie, pentru anul următor, de către autorităţile de supraveghere a 
pieţei în domeniile lor de responsabilitate.
    (2) Programul sectorial include implementarea activităţilor de supraveghere a pieţei pentru o 
categorie de produse, cu luarea în considerare a riscurilor pe care acestea le prezintă.
    (3) Gradele de risc pentru fiecare categorie de produse și criteriile de atribuire a produselor la 



nivelele corespunzătoare de risc se aprobă de către Guvern.
    (4) La elaborarea proiectelor de programe sectoriale, precum şi la modificarea acestora se va 
ţine cont de:
    a) rezultatele monitorizării efectuate de autorităţile de supraveghere a pieţei în domeniile lor 
de responsabilitate privind motivele, precum şi numărul de:
    –  petiţii ale consumatorilor (utilizatorilor), confirmate, referitoare la încălcarea dreptului 
acestora la produse sigure; 
    – accidente şi cazuri de prejudicii aduse sănătății ca urmare a consumului (utilizării) 
produselor nesigure; 
    b) analiza notificărilor incluse în sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele 
periculoase, precum şi a informaţiilor primite de la sistemele informaționale regionale şi 
internaţionale cu privire la produsele periculoase;
    c) analiza informaţiei incluse în sistemul naţional de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieţei;
    d) rezultatele monitorizării executării măsurilor corective;
    e) informaţiile colectate în cadrul controalelor. 
    (5) Programele sectoriale şi modificările aduse acestora sînt plasate pe pagina web oficială a 
autorităţii de supraveghere a pieţei în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării.
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei monitorizează punerea în aplicare a programelor 
sectoriale şi, dacă este necesar, evaluează periodic executarea acestora. Rezultatele monitorizării 
sînt incluse în rapoartele privind punerea în aplicare a programelor sectoriale.
    (7) Rapoartele pentru anul precedent şi, în caz de revizuire a programelor sectoriale, 
argumentele respective se prezintă, anual, pînă în data de 1 aprilie, la autoritatea de coordonare şi 
se aduc la cunoştinţa publicului prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi al paginilor 
web oficiale ale autorităţilor respective.

Articolul 10.  Evaluarea rezultatelor activităţii de 
                         supraveghere a pieţei
    (1) Autoritatea de coordonare evaluează, la fiecare 2 ani, rezultatele activităţii de supraveghere 
a pieţei la nivel naţional.
    (2) Pentru evaluarea activităţii de supraveghere a pieţei la nivel naţional se analizează:
    a) rezultatele monitorizării, incluse în rapoartele privind punerea în aplicare a programelor 
sectoriale şi a modificărilor la programele respective;
    b) competenţele şi responsabilităţile autorităţilor de supraveghere a pieţei, în special în ceea ce 
priveşte conformitatea lor cu obiectivele de supraveghere a pieţei; 
    c) identificarea suprapunerii domeniilor de responsabilitate, în special în ceea ce priveşte 
impactul măsurilor de supraveghere a pieţei la comercializarea unor noi tipuri de produse;
    d) conformitatea produselor cu gradul de risc stabilit pentru acestea;
    e) numărul suficient de controale ale caracteristicilor produselor şi de decizii privind 
prelevarea şi efectuarea încercărilor de laborator asupra mostrelor de produse;
    f) proporţionalitatea masurilor corective aplicate cu nivelul de risc de prejudiciere a intereselor 
publice.
    (3) Autoritatea de coordonare elaborează raportul anual generalizat de evaluare a activităţii de 
supraveghere a pieţei şi îl prezintă, pînă în data de 15 aprilie, la Consiliul coordonator.
    (4) Autoritatea de coordonare prezintă Guvernului, pînă în data de 1 mai, raportul anual 
generalizat şi nota privind concluziile evaluării efectuate de către Consiliul coordonator privind 
rezultatele activităţii de supraveghere a pieţei şi, după caz, recomandări privind îmbunătăţirea 
organizării  acesteia.
    (5) Rezultatele evaluării supravegherii pieţei, precum şi concluziile, recomandările şi 
sugestiile se aduc la cunoştinţa publicului de către autoritatea de coordonare prin plasarea 
informației respective pe pagina sa web oficială şi, după caz, prin alte modalități.

Capitolul IV
Drepturile şi obligaţiile agenţilor economici

    Articolul 11. Drepturile agenţilor economici
    (1) În cadrul supravegherii pieţei, agenţii economici beneficiază de drepturile stabilite de 



prezenta lege şi de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 
întreprinzător.
    (2) Agenţii economici, în cadrul supravegherii pieţei, au dreptul:
    a) să solicite inspectorilor care efectuează controlul produselor respectarea prevederilor legale;
    b) să primească, în modul stabilit de autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal, 
informaţiile necesare, accesibile şi corecte privind rezultatele controlului produselor; 
    c) să solicite inspectorilor respectarea confidenţialităţii oricărei informaţii obţinute în cadrul 
controlului produselor, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege şi alte legi;
    d) să se adreseze în instanţa de judecată pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime;
    e) să ia, din proprie iniţiativă, măsuri de prevenire şi evitare a riscurilor prezentate de 
produsele pe care le pun la dispoziţie pe piaţă, să se asigure că aceste produse corespund 
cerinţelor esenţiale şi să elimine neconformităţile cu cerinţele esențiale stabilite.
    Articolul 12. Obligaţiile agenţilor economici
    (1) Obligaţiile agenţilor economici în cadrul supravegherii pieţei şi al controlului produselor 
sînt stabilite de prezenta lege, Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de 
acreditare şi de evaluare a conformităţii, Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind 
securitatea generală a produselor, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia 
consumatorilor, de actele normative şi reglementările tehnice aplicabile.
    (2) În desfăşurarea activităţilor economice, agenţii economici sînt obligaţi să interacţioneze în 
mod eficient unii cu alţii în cadrul măsurilor corective aplicate în temeiul prezentei legi.
    (3) În cazul în care producătorul (importatorul) consideră sau are motive să creadă că un 
produs pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu cerinţele esenţiale, acesta ia de 
îndată măsurile corective necesare pentru a aduce produsul în conformitate, pentru a-l retrage 
şi/sau a-l rechema, după caz. Dacă produsul prezintă un risc, producătorul (importatorul) 
informează imediat autorităţile de supraveghere a pieţei, indicînd detaliile, în special cele privind 
neconformitatea şi orice măsură corectivă luată. 
    (4) În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un produs pe care l-a 
pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu cerinţele esenţiale, acesta ia de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce produsul în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau a-l rechema, 
după caz. Dacă produsul prezintă un risc, distribuitorul informează imediat autorităţile de 
supraveghere a pieţei, indicînd detaliile, în special cele privind neconformitatea şi orice măsură 
corectivă luată.
    (5) Agenţii economici sînt obligaţi să prezinte autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere, 
documentaţia care ar permite identificarea agentului economic:
    a) care le-a furnizat produsul; 
    b) căruia i-a fost furnizat produsul.
    (6) În cazul în care producătorul (importatorul) sau persoana care a furnizat produsul 
neconform nu poate fi identificată,  persoana care a introdus acest produs în circulaţie, în sensul 
prezentei legi, se consideră fiecare agent economic din lanţul de distribuţie a produsului, care, 
timp de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de pretenţiile ce decurg din viciile 
produsului, nu a prezentat documentele care permit identificarea şi adresa producătorului 
(importatorului) sau a persoanei care a furnizat acest produs.
    (7) Agentul economic este obligat să păstreze documentaţia specificată la alin. (5) pentru 
perioada stabilită în reglementările tehnice aplicabile, iar dacă un astfel de termen nu este stabilit, 
aceasta este păstrată de către:
    a) producător – o perioadă de 10 ani de la data punerii în circulaţie a produsului;
    b) reprezentantul autorizat, importator sau distribuitor – o perioadă de 10 ani de la data 
primirii produsului.
    (8) Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul agenţilor economici vor crea condiţiile 
necesare pentru efectuarea controlului produselor şi nu vor împiedica desfăşurarea activităţilor 
de supraveghere a pieţei.

Capitolul V
Activitatea de supraveghere a pieţei



    Articolul 13. Activităţile desfăşurate şi măsurile aplicate
                         de autorităţile de supraveghere a pieţei 
    (1) Prin activitatea de supraveghere a pieţei se urmăreşte să se verifice dacă:
    a) produsele introduse/puse la dispoziţie pe piaţă și/sau puse în funcţiune îndeplinesc cerinţele 
esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;
    b) agenţii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele 
neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările 
tehnice aplicabile şi pun în aplicare măsurile corective dispuse de autorităţile de supraveghere a 
pieţei atunci cînd este cazul.
    (2) Activităţile desfăşurate şi măsurile aplicate de către autorităţile de supraveghere a pieţei 
cuprind:
    a) controlul produselor prin verificări ale documentaţiei şi, unde este cazul, prin prelevarea și 
examinarea mostrelor de produse şi încercări de laborator pe baza eşantioanelor corespunzătoare;
    b) măsurile corective, care includ: 
    – suspendarea temporară sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor;
    – retragerea produselor de pe piață;
    – rechemarea produselor de la consumatori (utilizatori);
    c) controlul executării măsurilor corective aplicate;  
    d) prevenirea consumatorilor (utilizatorilor) cu privire la produsele periculoase depistate.
    (3) În cazurile prevăzute de prezenta lege, activităţile desfăşurate şi măsurile corective aplicate 
se referă la produsele care sînt: 
    a) disponibile pe piaţă, inclusiv unităţi de produse sau părţi ale acestora care au intrat în 
circulaţie şi care sînt depozitate la producători (importatori);
    b) sub supraveghere vamală, în caz de suspendare a punerii în liberă circulaţie ca urmare a 
controlului conformităţii acestora.
    Articolul 14. Controlul produselor 
    (1) În cadrul controlului produselor, autorităţile de supraveghere a pieţei iau în considerare 
gradul de risc pe care îl pot prezenta aceste produse şi informaţiile veridice cuprinse în 
reclamaţiile consumatorilor (utilizatorilor) privind neconformitatea acestora cu cerinţele 
esenţiale, precum şi alte informaţii referitoare la tipul respectiv de produse.
    (2) Controlul produselor se face prin controale planificate şi inopinate. Controalele planificate 
se efectuează la distribuitorii (importatorii) de produse, iar cele inopinate – la distribuitorii și 
producătorii (importatorii) de produse.
    (3) Controlul produselor poate fi efectuat la sediul autorităţii de supraveghere a pieţei sau la 
locul comercializării ori al depozitării acestora. Dacă este necesar, se poate combina controlul la 
sediul autorităţii de supraveghere a pieţei cu cel de la faţa locului.
    (4) În cadrul controlului produselor efectuat la sediul autorităţii de supraveghere a pieţei se 
verifică următoarele documente (sau copii de pe acestea) şi informaţii:
    a) declaraţia de conformitate sau certificatul de conformitate;
    b) documentele de însoţire ale produsului (inclusiv instrucţiunile de utilizare);
    c)  documentaţia tehnică pentru produs, în conformitate cu reglementarea tehnică aplicabilă;
    d) documentele care permit de a urmări originea produsului şi circulaţia în continuare a 
acestuia (contracte, documente de transport);
    e) documentele şi informaţiile privind punerea în aplicare a măsurilor corective, inclusiv 
monitorizarea acţiunilor întreprinse de agentul economic privind retragerea produsului de pe 
piață şi/sau rechemarea acestuia de la consumatori;
    f) notificările şi alte informaţii primite de la autorităţile de supraveghere a pieţei, organul 
vamal, agenţii economici și organismele de evaluare a conformităţii în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 
    (5) În cadrul controlului produselor la faţa locului se verifică documentele (sau copiile de pe 
acestea) şi informaţiile menţionate la alin. (4), de asemenea  se prelevă și se examinează mostrele 
de produse și, după caz, se fac încercări de laborator ale acestora. 
    (6) Controlul produselor la faţa locului se efectuează: 
    a) în încăperile comerciale şi depozitele agenţilor economici;



    b) în locurile de utilizare a produsului, în timpul instalării şi/sau după punerea în funcţiune a 
acestuia;
    c) în locurile stabilite pentru vămuire de către Serviciul Vamal, în caz de suspendare a punerii 
în liberă circulaţie, cu acordul organului vamal. 
    (7) Durata controlului produselor la faţa locului nu poate depăşi, la distribuitor, 2 zile 
lucrătoare, iar la producător – 3 zile lucrătoare. Prelungirea termenului de efectuare a controlului 
la faţa locului nu este permisă. 
    (8) Dacă în urma controlului s-a stabilit că produsele sînt periculoase, prezintă risc şi/sau nu 
corespund cerinţelor esenţiale, în baza documentelor prezentate de agentul economic (contracte, 
documente de însoţire) se urmăreşte originea acestora pe tot lanţul de distribuție pînă la 
producător (importator) şi circulaţia în continuare a acestora pe lanţul de distribuţie pentru a 
identifica agentul economic care a furnizat aceste produse, precum şi toţi agenţii economici 
cărora le-au fost furnizate respectivele produse. 
    (9) În cazul în care agenţii economici prezintă rapoarte de încercări sau certificate de 
conformitate emise de organismele de evaluare a conformităţii acreditate, autorităţile de 
supraveghere a pieţei iau în considerare aceste documente.
    (10) Autorităţile de supraveghere a pieţei au dreptul să solicite organismelor de evaluare a 
conformităţii acreditate informaţii referitoare la evaluarea conformităţii unor anumite produse, 
procedurile de evaluare aplicate, certificatele de conformitate emise şi revocate sau refuzul 
eliberării acestora, iar organismele de evaluare trebuie  să răspundă unor astfel de solicitări în 
ziua în care acestea au fost primite. 
    (11) Dacă în urma activităţilor de supraveghere a pieţei se depistează produse periculoase, care 
prezintă  risc şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale, dar care sînt însoţite de certificate de 
conformitate, autorităţile de supraveghere a pieţei informează în acest sens organismele de 
evaluare a conformităţii care au eliberat certificatele respective, precum şi organismul naţional 
de acreditare, pentru a se aplica măsuri conform legii.
    (12) Dacă în cadrul controlului produselor se stabilesc semne de fraudă, încălcări ale 
proprietăţii intelectuale sau alte infracţiuni care cad sub incidenţa urmăririi penale, autorităţile de 
supraveghere a pieţei furnizează aceste informaţii autorităţilor corespunzătoare.
    (13) În cazul în care controlul produselor a fost efectuat în baza reclamaţiilor consumatorilor, 
conform prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 2)  lit. a) şi ale art. 16 alin. (1) lit. b), autorităţile de 
supraveghere a pieţei prezintă consumatorilor rezultatele acestui control în limitele admise de 
legislaţia privind secretul comercial şi cea privind protecţia datelor cu caracter personal.
    Articolul 15. Cerinţe specifice privind controlul 
                         produselor la distribuitor (importator)
    (1) Controlul produselor la distribuitor (importator) se efectuează în cadrul:
    1) controalelor planificate conform programelor sectoriale;
    2)  controalelor inopinate:
    a) în urma reclamaţiilor consumatorilor (utilizatorilor) referitoare la produsele neconforme, 
precum şi a sesizărilor autorităţilor publice centrale şi locale, ale organelor de drept, ale 
asociaţiilor obşteşti de consumatori, care conţin informaţii despre distribuirea unor produse ce au 
provocat prejudicii interesului public sau despre defectul produselor care poate provoca astfel de 
prejudicii, sau despre lipsa informaţiei privind producătorul unor astfel de produse, dar care 
conţin informaţii despre distribuitorul de la care au fost achiziţionate (depistate) aceste produse;
    b) ca urmare a informaţiilor producătorului, care prezintă dovezi că:
    – nu a pus în circulaţie produse care sînt periculoase, prezintă riscuri şi/sau care nu corespund 
cerinţelor esenţiale;
    – produsele sînt periculoase, prezintă risc şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale din cauza 
acţiunilor sau inacţiunilor distribuitorului acestor produse.
    În cazurile menţionate la lit. b) trebuie să fie stabilit agentul economic din lanţul de 
aprovizionare care a pus la dispoziție pe piață astfel de produse, precum şi agentul economic ale 
cărui acţiuni sau inacţiuni au făcut ca produsele să fie periculoase, să prezinte riscuri şi/sau să nu 
corespundă cerinţelor esenţiale.
    (2) În cadrul controlului produselor la distribuitor (importator), conform prevederilor alin. (1) 



pct. 1) şi pct. 2) lit. a), se utilizează una sau mai multe din următoarele acţiuni într-o combinaţie 
adecvată: 
    a) controlul prezenţei marcajului CE pe produs (după caz, numărul de identificare al 
organismului de evaluare a conformității notificat), în cazul în care aplicarea acestuia este 
prevăzută de reglementarea tehnică aplicabilă;
    b) controlul prezenţei documentelor care trebuie să însoţească produsul (inclusiv instrucţiunile 
de utilizare), al etichetei, al altor mărci/semne, în cazul în care acestea sînt stabilite de actele 
normative, inclusiv de reglementarea tehnică aplicabilă, precum şi al conformității lor cu 
cerinţele esenţiale;
    c) controlul disponibilității și al valabilității declaraţiei de conformitate sau a certificatului de 
conformitate, în cazul în care reglementarea tehnică aplicabilă stabileşte însoţirea obligatorie a 
produsului cu o astfel de declaraţie sau certificat de conformitate în cadrul distribuirii acestuia;
    d) prelevarea şi examinarea mostrelor de produs şi identificarea producătorului acestuia;
    e) efectuarea încercărilor de laborator asupra mostrelor, în cazul în care există motive de a 
suspecta că, în pofida conformităţii declarate, produsul este periculos, prezintă risc şi/sau nu 
corespunde cerinţelor esenţiale.
    (3) În cadrul controlului produselor la distribuitor (importator), conform alin. (1) pct. 2) lit. b), 
se verifică documentele care conţin informaţii despre originea produselor şi documentele care 
pun produsele în circulaţie ulterioară (contracte, facturi de expediţie). 
    (4) În cazul în care distribuitorul (importatorul), în termen de o lună din momentul în care a 
luat cunoştinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului, nu a prezentat documentele ce 
conţin informaţii despre originea produselor, distribuitor (importator) este considerat agentul 
economic care a introdus produsele pe piață. Atunci cînd se efectuează controlul produselor 
conform prevederilor alin. (1) pct. 2) lit. b), se verifică condiţiile de depozitare a produselor 
respective.
    Articolul 16. Cerinţe specifice privind controlul 
                         produselor la producător (importator)
    (1)  Controlul produselor la producător (importator) se efectuează:
    a) ca urmare a rezultatelor controlului produselor la distribuitor sau atunci cînd există un motiv 
de a suspecta că, în pofida conformităţii declarate, produsul este periculos, prezintă risc şi/sau nu 
corespunde cerinţelor esenţiale datorită acţiunilor sau inacţiunilor producătorului;
    b) în urma reclamaţiilor consumatorilor (utilizatorilor) referitoare la produsele neconforme, 
precum şi a sesizărilor autorităţilor publice centrale şi locale, ale organelor de drept, ale 
asociaţiilor obşteşti de consumatori, care conţin informaţii despre distribuirea produselor care au 
provocat prejudicii interesului public sau despre defectul produselor care poate provoca astfel de 
prejudicii (cu indicarea informaţiilor de identificare a agentului economic care a pus în circulaţie 
aceste produse, confirmarea documentară privind existenţa unor astfel de daune, descrierea 
defectului), precum şi informaţii care permit identificarea producătorului;
    c) în cazul în care parvin notificări operative sau alt fel de informaţii de la organismele 
autorizate din alte state privind produsele care prezintă un risc grav, dacă producătorul 
(importatorul) acestora este identificat şi este rezident în Republica Moldova.
    (2) În cadrul controlului produselor la producător se utilizează una sau mai multe din 
următoarele acţiuni într-o combinaţie adecvată: 
    a) controlul prezenţei marcajului CE pe produs (după caz, numărul de identificare al 
organismului de evaluare a conformității notificat), în cazul în care aplicarea acestuia este 
prevăzută de reglementarea tehnică aplicabilă; 
    b) controlul prezenţei documentelor ce trebuie să însoţească produsul (inclusiv instrucţiunile 
de utilizare), al etichetei, al altor mărci/semne, în cazul în care acestea sînt prevăzute de actele 
normative, inclusiv de reglementarea tehnică aplicabilă, precum şi al conformității lor cu 
cerinţele esenţiale; 
    c) controlul disponibilității și valabilității declaraţiei de conformitate sau a certificatului de 
conformitate, în cazul în care reglementarea tehnică aplicabilă stabileşte obligaţia însoţirii 
produselor cu o astfel de declaraţie, precum şi al corespunderii declaraţiei de conformitate cu 
cerinţele esențiale;



    d) verificarea descrierii generale a produsului şi a informaţiei privind documentaţia de 
proiectare;
    e) examinarea mostrelor de produs;
    f) dacă există suficiente motive rezonabile în  baza cărora s-ar putea stabili că produsul este 
periculos, prezintă risc şi/sau este neconform cerinţelor esenţiale: 
    – verificarea documentaţiei tehnice pentru produs privind corespunderea cu cerinţele 
reglementării tehnice aplicabile;
    – verificarea documentelor privind sistemul de management al calităţii, dacă acesta este 
prevăzut de reglementarea tehnică aplicabilă acestui tip de produs.
    (3) În cadrul controlului produselor conform prevederilor alin. (1) lit. b) şi c) se efectuează 
prelevare de mostre şi încercări de laborator asupra mostrelor.
    Articolul 17. Prelevarea şi încercările de laborator
                         asupra mostrelor de produse
    (1) Prelevarea mostrelor de produse şi încercările de laborator asupra acestora se efectuează în 
baza deciziei motivate, scrise, a conducătorului autorităţii de supraveghere a pieţei.
    (2) Metoda de prelevare şi cantitatea eşantionului corespund cerinţelor documentului normativ 
pentru produsul în cauză. Dacă documentul normativ pentru produs prevede un control total sau 
nu este stabilită cantitatea mostrelor prelevate, se admite controlul selectiv, cu aplicarea 
metodelor de control statistic. 
    (3) Încercările de laborator asupra mostrelor de produse prelevate se efectuează în 
laboratoarele de încercări acreditate, în baza unor acorduri încheiate cu acestea de către 
autorităţile de supraveghere a pieţei. Parametrii testați se stabilesc de către autoritățile de 
supraveghere a pieței, în funcţie de domeniul de acreditare a laboratorului de încercări.
    (4) Nu se permite efectuarea încercărilor asupra mostrelor de produse prelevate în 
laboratoarele de încercări acreditate implicate în evaluarea conformităţii produselor şi deţinute de 
către producătorii sau distribuitorii acestor produse.
    (5) Pentru efectuarea încercărilor, autorităţile de supraveghere a pieţei au dreptul să apeleze la 
serviciul unui laborator de încercări acreditat, care a efectuat încercări în vederea evaluării 
conformităţii aceluiaşi produs, numai cu condiţia că nu există un conflict de interese şi că 
responsabilitatea pentru luarea deciziilor le revine autorităţilor de supraveghere a pieţei. 
    (6) Agentul economic poate, pe propria răspundere, să pună la dispoziţie pe piaţă loturile de 
produse din care au fost prelevate mostre pentru încercări de laborator de către autoritatea de 
supraveghere a pieţei.
    (7) Termenul de efectuare a încercărilor de laborator nu va depăşi 14 zile lucrătoare din data 
prelevării mostrelor. Termenul respectiv poate fi mai mare dacă documentul normativ privind 
metodele de încercări pentru un anumit tip de produs stabileşte un termen mai mare. 
    Articolul 18. Măsuri corective pentru produsele care
                         prezintă un risc grav
    (1) Dacă autoritatea de supraveghere a pieţei constată că produsul prezintă un risc grav, care 
necesită o intervenţie rapidă, inclusiv un risc grav ale cărui efecte nu sînt imediate, aceasta 
prescrie agentului economic măsuri privind retragerea produsului de pe piață, rechemarea 
produsului sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a acestuia.
    (2) Decizia privind existența unui risc grav prezentat de un produs se bazează pe o evaluare 
corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare natura pericolului și probabilitatea apariției 
sale.
    (3) Produsul nu poate fi considerat drept unul care prezintă un risc grav numai pentru motivul 
că există oportunităţi de a atinge un nivel mai ridicat de siguranţă a produsului sau că alte 
produse oferite pe piaţă prezintă un grad mai redus de risc.
    (4) Reglementarea tehnică pentru un anumit tip de produs poate stabili alte măsuri corective 
decît cele prevăzute în prezentul articol.

Articolul 19. Măsuri corective pentru produsele care 
                         nu corespund cerinţelor esenţiale 
    (1) În cazul în care în cadrul controlului produselor se constată că produsul nu corespunde 
cerinţelor esenţiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 18, autoritatea de supraveghere a 



pieţei, în regim de urgenţă, prescrie agentului economic măsuri pentru a aduce acest produs în 
conformitate cu cerinţele esenţiale în termen de cel mult o lună de la data înmînării prescripţiei 
contra semnătură sau de la data expedierii ei prin scrisoare recomandată ori în alt termen, mai 
mic, stabilit în mod expres în prescripţie.
    (2) Dacă autoritatea de supraveghere a pieţei constată că produsul nu corespunde cerinţelor 
esenţiale şi, în acelaşi timp, acesta prezintă un risc grav, se aplică măsurile corective prevăzute la 
art. 18 alin. (1).
    (3) Decizia privind existența unui risc grav prezentat de un produs se bazează pe o evaluare 
corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare natura pericolului și probabilitatea apariției 
sale.
    (4) Autoritatea de supraveghere a pieţei va prescrie agentului economic să ia măsuri pentru a 
aduce produsul în conformitate cu cerinţele esențiale, în perioada specificată la alin. (1), în cazul 
în care a stabilit:
    a) folosirea și aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, 
vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, 
precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în 
reglementarea tehnică aplicabilă; 
    b) neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului de acest document, în 
situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru;
    c) întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite în reglementarea 
tehnică aplicabilă;  
    d) neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei 
tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile;
    e) neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformității notificat 
alături de marcajul CE, atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru.
    (5) Dacă în urma analizei informaţiei privind rezultatele implementării şi/sau a verificării 
executării măsurilor corective conform art. 25 se stabileşte că produsul nu corespunde cerinţelor 
esenţiale sau corespunde parţial, se aplică măsurile corective prevăzute la art. 18 alin. (1). 
    (6) Reglementarea tehnică pentru un anumit tip de produs poate stabili alte măsuri corective 
decît cele prevăzute de prezentul articol. 
    Articolul 20. Suspendarea temporară a punerii 
                          la dispoziţie pe piaţă a produselor 
    (1) Suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor se aplică pentru a 
aduce produsele în conformitate cu cerinţele esențiale în cazurile  prevăzute la art. 19 alin. (1) şi 
(4). 
    (2) Suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor conform alin. (1) din 
prezentul articol se aplică în cazurile prevăzute de prezenta lege dacă există o oportunitate de a 
aduce aceste produse în conformitate cu cerinţele esenţiale. Aceste restricţii se aplică produselor 
disponibile pe piaţă, inclusiv celor din depozitele producătorilor (importatorilor), şi/sau 
produselor aflate la consumatori (utilizatori).
    (3) Ajustarea produselor la cerinţele esențiale se efectuează la locul de reşedinţă (amplasare) al 
consumatorului (utilizatorului) sau la locul amplasării distribuitorului, producătorului 
(importatorului) sau a agentului economic care a efectuat lucrări de întreţinere şi reparație a 
produselor, precum şi în alte locuri în care produsele respective pot fi ajustate la cerinţele 
esențiale stabilite. 
    (4) Ajustarea produselor la cerinţele esenţiale se efectuează din contul agentului economic 
care, prin acţiunile sau omisiunile sale, a adus produsele în starea necorespunzătoare cerinţelor 
esențiale stabilite.
    (5) Suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor se aplică în cazul în 
care se ia decizia privind conformarea produselor cu cerinţele esenţiale pentru perioada de 
valabilitate a restricţiei respective.
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422-XVI din 
22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, pot, de asemenea, aplica restricţii 
privind punerea în circulaţie sau distribuirea produselor.



    Articolul 21. Interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă
                         a produselor
    (1) Interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor este aplicată în conformitate cu 
prevederile art. 18 alin. (1) şi art.19 alin. (5) din prezenta lege şi în cazurile prevăzute de Legea 
nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor. 
    (2) Interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor nu se aplică activităţilor legate de 
returnarea unor astfel de produse către producător (importator) sau distribuitor în cadrul 
măsurilor de retragere, de rechemare sau de transfer al acestor produse pentru a fi distruse sau 
scoase din uz.
    Articolul 22. Retragerea produselor de pe piață 
                         şi rechemarea produselor de la 
                         consumatori (utilizatori)
    (1) Retragerea produselor de pe piață şi/sau rechemarea produselor de la consumatori 
(utilizatori) se aplică în cazul produselor puse la dispoziţie pe piaţă sau al celor furnizate 
consumatorilor (utilizatorilor) în situațiile prevăzute de prezenta lege şi Legea nr. 422-XVI din 
22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    (2) Retragerea produsului de pe piață presupune restituirea către producător (importator) a 
tuturor unităţilor de produs aflate în posesia distribuitorilor. 
    (3) Rechemarea produsului presupune restituirea către producător (importator) a tuturor 
unităţilor de produs ce au fost furnizate consumatorilor (utilizatorilor).
    (4) Retragerea de pe piață sau rechemarea produsului se efectuează de către producător 
(importator) din proprie inițiativă sau în conformitate cu prescripţia autorităţii de supraveghere a 
pieţei și se aplică în cazul în care:
    a) măsurile întreprinse de agentul economic nu conduc la prevenirea sau evitarea riscurilor pe 
care le prezintă produsul, sau la furnizarea unui produs conform cu cerinţele esenţiale;
    b) aplicarea oricăror altor măsuri nu poate asigura prevenirea sau evitarea riscurilor pe care le 
prezintă produsul, sau furnizarea unui produs conform cu cerinţele esenţiale.
    (5) Rechemarea produselor este utilizată ca o măsură excepţională.
    (6) Produsele retrase de pe piață şi/sau rechemate la iniţiativa producătorului (importatorului) 
fie se aduc în conformitate cu cerinţele esenţiale sau într-o stare în care să nu mai prezinte vreun 
risc, ulterior revenind la proprietarul acestora, fie sînt distruse sau scoase din uz.
    (7) Dacă retragerea de pe piață sau rechemarea produselor este efectuată conform prescripţiei 
autorităţii de supraveghere a pieţei, aceasta oferă producătorului (importatorului) una din 
măsurile preconizate la alin. (6) şi, în cazul în care producătorul (importatorul) nu a luat măsuri 
adecvate în perioada definită de autoritatea de supraveghere a pieţei, aceasta, de comun acord cu 
producătorul (importatorul), decide distrugerea produselor sau scoaterea acestora din uz. 
    (8) Simultan cu emiterea prescripţiei de retragere de pe piață sau de rechemare a produselor, 
autoritatea de supraveghere a pieţei poate să decidă interzicerea sau suspendarea temporară a 
punerii la dispoziţie pe piaţă a acestor produse. Atunci cînd se ia decizia asupra unei măsuri 
corective (interzicerea sau suspendarea temporară), se va lua în considerare riscul pe care îl 
prezintă produsul şi/sau neconformitatea lui cu cerinţele esenţiale, precum şi posibilitatea de a 
aduce produsul în conformitate cu cerinţele esenţiale sau într-o stare în care produsul să nu mai 
prezinte vreun risc.
    (9) Prescripţia de retragere de pe piață şi/sau de rechemare a produselor include cerinţa 
obligatorie de informare de către producătorul (importatorul) sau distribuitorul acestor produse a 
consumatorilor (utilizatorilor), precum şi a altor distribuitori de astfel de produse, cu privire la 
cauzele retragerii din circulaţie sau ale rechemării de la consumatori.
    (10) Producătorul (importatorul) care recheamă produsele cu scopul de a le distruge sau a le 
scoate din uz, cu acordul consumatorului (utilizatorului), compensează valoarea totală a 
produselor rechemate (cu excepţia livrării gratuite a produselor către consumator (utilizator) sau 
a înlocuirii cu produse similare). 
    (11) În perioada de punere în aplicare a prescripţiei de retragere şi/sau de rechemare a 
produselor, autoritatea de supraveghere a pieţei monitorizează măsurile luate de agenţii 
economici pentru a retrage produsele de pe piață şi/sau a le rechema de la consumatori pentru a 



determina:
    a) corespunderea măsurilor luate cu activităţile planificate care vizează retragerea şi/sau 
rechemarea produselor;
    b) conlucrarea producătorului (importatorului) cu distribuitorii din lanţul de distribuție a 
produsului;
    c) eficienţa acţiunilor producătorului (importatorului) privind returnarea produsului din 
reţeaua de distribuţie şi/sau rechemarea acestuia de la consumatori (utilizatori).
    Articolul 23. Adoptarea măsurilor corective 
    (1) Măsurile corective sînt puse în aplicare în mod proporțional, prin prescripţiile emise de 
autorităţile de supraveghere a pieţei.
    (2) Prescripţia privind aplicarea măsurilor corective se emite în baza:
    a) rezultatului controlului efectuat în funcţie de caracteristicile produsului, inclusiv al 
controlului efectuat în temeiul notificării organului vamal privind suspendarea punerii în liberă 
circulaţie a produsului în conformitate cu art. 30 alin. (6);
    b) rezultatelor monitorizării privind eficienţa interdicției de punere la dispoziţie pe piaţă a 
produsului în conformitate cu art. 25 alin. (9);
    c) informaţiilor prezentate de către agenţii economici conform art. 12 alin. (3) şi (4) despre 
produsele care prezintă risc sau care nu sînt conforme cerinţelor esenţiale;
    d) informaţiilor despre produsele care nu corespund cerinţei generale de siguranţă, prezentate 
de agenţii economici care intră sub incidența prevederilor  Legii nr. 422-XVI din 22 decembrie 
2006 privind securitatea generală a produselor.
    (3) Prescripţia poate fi modificată sau revocată în baza analizei informaţiilor privind 
îndeplinirea acesteia şi/sau ca urmare a controlului prevăzut la art. 25. Prescripţiile pot fi 
modificate de către autorităţile de supraveghere a pieţei ținînd cont de obiecţiile, explicaţiile, 
contraargumentele şi informaţiile prezentate de către agenţii economici conform alin. (10) din 
prezentul articol.
    (4) Prescripțiile se emit, se modifică sau se abrogă de către conducătorul autorităţii de 
supraveghere a pieţei sau de către inspectorul din cadrul acesteia în conformitate cu 
competenţele stabilite prin prezenta lege.
    (5) Prescripţia de interzicere, de suspendare a punerii la dispoziţie pe piaţă, de retragere de pe 
piață sau de rechemare a produselor va include, obligatoriu:
    a) motivele şi temeiurile legale care stau la baza ei;
    b) măsurile corective şi acţiunile specifice conexe care urmează a fi întreprinse/respectate de 
agentul economic;
    c) volumul total al produselor (lotul de produse) de o anumită marcă (model, articol, 
modificare) sau al unor părţi din  acestea, numărul lor de serie;
    d) termenul-limită de executare;
    e) căile şi termenul de contestare;
    f) termenul-limită în care agentul economic informează autoritatea de supraveghere a pieţei și 
îi prezintă probe cu privire la executarea prescripţiei. 
    (6) Măsurile corective se aplică, după caz, tuturor produselor unei anumite mărci (model, 
articol, modificare), unei părţi a acestora sau unor serii.
    (7) Atunci cînd se emite prescripţia de retragere de pe piață sau de rechemare a produselor, se 
examinează posibilitatea implicării distribuitorilor și consumatorilor (utilizatorilor) acestor 
produse în procesul de punere în aplicare a măsurilor corective.
    (8) Perioada de punere în aplicare a prescripţiei trebuie să fie justificată şi va fi stabilită ținînd 
cont de natura riscului şi/sau de neconformităţile cu cerinţele esențiale stabilite, de volumul de 
produse care trebuie aduse în conformitate cu cerinţele esenţiale sau retrase de pe piață, sau 
rechemate, precum şi de posibilităţile reale ale agentului economic de a executa prescripţia. 
Perioada de executare poate fi modificată la cererea argumentată a agentului economic pentru a-i 
permite o executare mai eficientă a măsurii respective. O astfel de cerere poate fi depusă în orice 
moment, dar înainte de expirarea termenului-limită de executare a prescripţiei.
    (9) Înainte de a emite prescripţia, autoritatea de supraveghere a pieţei notifică agentul 
economic despre posibilitatea prezentării explicaţiilor şi a obiecţiilor la proiectul prescripţiei.



    (10) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, agentul economic prezintă 
informaţii despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii sau evitării riscurilor sau prejudicierii 
intereselor publice, despre eliminarea neconformităţilor la produsele ce fac obiectul prescripţiei, 
iar în caz de dezacord, prezintă explicaţii, obiecţii şi dovezi care justifică poziţia sa. Această 
perioadă poate fi prelungită de către autoritatea de supraveghere a pieţei, în mod rezonabil, la 
cererea agentului economic.
    (11) Explicaţiile, obiecţiile şi informaţiile prezentate de agentul economic se examinează 
obligatoriu şi se păstrează la autoritatea de supraveghere a pieţei.
    (12) În cazul în care informaţiile specificate la alin. (10) nu sînt prezentate în termenul stabilit, 
autoritatea de supraveghere a pieţei emite prescripţia privind aplicarea unor măsuri corective.
    (13) În cazul în care trebuie luate în mod urgent măsuri corective cu scopul de a preveni sau a 
evita riscul prejudicierii intereselor publice, autoritatea de supraveghere a pieţei poate decide 
luarea măsurilor corective fără a acorda agentului economic posibilitatea de a se exprima anterior 
emiterii prescripţiei respective. În acest caz, agentul economic are dreptul să prezinte 
informaţiile, conform alin. (10), în orice moment după emiterea prescripţiei, dar înainte de 
expirarea termenului-limită de executare a acesteia. Autoritatea de supraveghere a pieţei va lua în 
considerare informaţiile primite pentru a evalua caracterul adecvat şi proporţionalitatea măsurii 
corective aplicate, iar rezultatele unei astfel de revizuiri se aduc la cunoştinţa agentului 
economic.
    (14) Neprezentarea sau neprezentarea în termenul stabilit de lege, sau refuzul de a oferi 
explicaţii, obiecţii şi/sau informaţii la emiterea prescripţiei nu privează agentul economic de 
dreptul de a contesta în instanţa de judecată prescripţia respectivă. 
    (15) Blanchetele prescripţiilor se elaborează şi se aprobă de către autorităţile de supraveghere 
a pieţei şi sînt documente de strictă evidenţă.
    Articolul. 24. Evaluarea riscurilor 
    (1) Orice măsură de interzicere sau de suspendare a punerii la dispoziţie pe piaţă, de retragere 
de pe piață sau de rechemare a produselor, luată în conformitate cu prezenta lege sau cu Legea 
nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, trebuie să fie 
proporţională cu nivelul de risc sau cu prejudiciul ce ar putea fi adus intereselor publice de către 
produsele respective (în continuare – nivel de risc). 
    (2) Nivelul de risc este determinat de către autoritatea de supraveghere a pieţei prin evaluarea 
riscurilor existente sau care ar putea să apară (în continuare – evaluarea riscurilor).
    (3) Evaluarea riscurilor se bazează pe analiza criteriilor de evaluare a riscurilor. Aceasta ia în 
considerare condiţiile normale şi cele previzibile de utilizare a produsului.
    (4) Criteriile de evaluare a riscurilor sînt:
    a) pericolele care afectează sau pot afecta sănătatea și siguranța oamenilor prin utilizarea 
produselor; 
    b) categoriile de consumatori care pot utiliza aceste produse;
    c) tipurile de leziuni pe care le poate provoca consumatorilor utilizarea acestor produse;
    d) caracteristicile şi gravitatea leziunilor ce pot rezulta din prejudiciul adus unor anumite 
categorii de consumatori prin utilizarea produselor;
    e) efectele care decurg din leziuni.
    (5) Guvernul aprobă Metodologia privind evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare 
destinate consumatorilor şi selectarea masurilor corective, care prevede criteriile de evaluare a 
riscurilor, condiţiile şi circumstanţele în care autorităţile de supraveghere a pieţei aleg măsurile 
corective.
    Articolul 25. Controlul executării prescripţiilor 
    (1) În cadrul monitorizării executării măsurilor corective, autoritatea de supraveghere a pieţei:
    a) analizează informaţiile prezentate de către agentul economic privind executarea 
prescripţiilor;
    b) efectuează controlul privind modul de îndeplinire a recomandărilor din prescripţie de către 
agentul economic;
    c) monitorizează eficienţa acţiunilor întreprinse de către agentul economic ca urmare a 
măsurilor corective.



    (2) Agentul economic, în termenul stabilit de prescripţie, prezintă (expediază) autorităţii de 
supraveghere a pieţei informaţii, însoţite de probe, care confirmă executarea prescripţiei.
    (3) În cazul în care agentul economic nu a prezentat în termenul stabilit informaţii privind 
executarea prescripţiei sau informaţiile prezentate sînt insuficiente pentru a demonstra eficienţa 
punerii în aplicare a prescripției, autoritatea de supraveghere a pieţei verifică modul de executare 
a prescripţiei de către agentul economic.
    (4) Autoritatea de supraveghere a pieţei iniţiază verificarea cu privire la executarea prescripţiei 
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepţionării informaţiei agentului economic privind 
executarea prescripţiei, iar în caz de neprezentare a informației, în cel mult 10 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de prezentare a acesteia, stabilit în prescripţie.
    (5) Controlul privind executarea prescripţiei se efectuează prin controlul produselor pentru 
care s-au aplicat masurile corective conform cerinţelor stabilite la art. 14. Dacă este necesar, sînt 
examinate mostrele de produse şi, dacă există motive să se creadă că produsele sînt periculoase, 
prezintă riscuri şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale, vor fi prelevate din nou mostre ale 
produselor respective şi efectuate încercări de laborator asupra acestora.
    (6) Dacă în urma analizei informaţiei privind executarea prescripţiei şi/sau în urma controlului 
privind punerea ei în aplicare se constată faptul executării complete şi eficiente a prescripției (cu 
excepţia celei de interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor), autoritatea de 
supraveghere a pieţei face în prescripţie înscrierea privind executarea acesteia. 
    (7) Dacă în urma analizei informaţiei privind executarea prescripţiei şi/sau în urma controlului 
privind modul de punere în aplicare a acesteia se constată neexecutarea sau executarea parţială a 
prescripției, sau faptul că prescripţia nu a fost executată efectiv, autoritatea de supraveghere a 
pieţei emite imediat o nouă prescripţie privind modificarea prescripţiei respective. Aceste 
modificări pot include aplicarea de noi măsuri corective.
    (8) După executarea prescripţiei, cu excepţia prescripţiei de interzicere a punerii la dispoziţie 
pe piaţă a produselor, autoritatea de supraveghere a pieţei monitorizează eficienţa măsurilor 
corective luate. Această monitorizare se efectuează, în conformitate cu programele sectoriale, 
prin controlul produselor pentru care s-au aplicat măsuri corective la etapa de distribuire.
    (9) Monitorizarea eficienţei interdicției de punere la dispoziţie pe piaţă a produselor constă în 
urmărirea respectării acestei interdicţii în reţeaua de comerţ. Dacă în urma monitorizării se va 
constata disponibilitatea pe piaţă a produselor care au fost supuse acestei interdicții, autoritatea 
de supraveghere a pieţei va solicita producătorului (importatorului) retragerea de pe piață sau 
rechemarea acestora. Dacă se constată faptul furnizării sistemice pe piaţă a produselor pentru 
care s-a emis interdicţia de punere la dispoziţie pe piaţă, autoritatea de supraveghere a pieţei 
dispune efectuarea unui control al caracteristicilor acestor produse la producător (importator).
    Articolul 26. Informarea consumatorilor (utilizatorilor)
                         cu privire la produsele care prezintă 
                         un risc grav
    În scopul prevenirii consumatorilor cu privire  la pericole şi al reducerii riscului prejudicierii 
intereselor publice, autorităţile de supraveghere a pieţei difuzează/plasează în timp util, prin 
intermediul mass-media şi al Internetului, informaţiile relevante cu privire la produsele care 
prezintă un risc grav.
    Articolul 27. Contestarea controlului şi/sau 
                         a rezultatelor acestuia 
    Actele şi acţiunile autorităţilor de supraveghere a pieţei sau ale funcţionarilor din cadrul 
acestora pot fi contestate în instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului 
administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000. 

Capitolul VI
Controlul produselor introduse

pe teritoriul vamal al Republicii Moldova 
    Articolul 28. Controlul privind siguranţa şi conformitatea
                          produselor importate 
    (1) Organul vamal efectuează, în mod corespunzător și la o scară adecvată, controale privind 
caracteristicile produselor înainte de punerea acestora în liberă circulaţie cu scopul de a preveni 



introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor care prezintă un risc grav 
pentru sănătate, siguranță, mediu sau orice alt interes public.
    (2) Organul vamal efectuează verificarea produselor în locurile stabilite de Serviciul Vamal 
pentru vămuire, prin controlul documentelor şi, unde este cazul, identifică produsele în baza 
eşantioanelor corespunzătoare şi a informaţiilor prezentate:
    a) prin sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase;
    b) de autorităţile de supraveghere a pieţei referitor la produsele care nu îndeplinesc cerinţele 
esenţiale specificate la alin. (5) şi (6).
    (3) În cadrul controlului produselor, organul vamal ia în considerare informaţiile furnizate de 
către autorităţile de supraveghere a pieţei, precum şi alte informaţii relevante.
    (4) În cadrul controlului documentelor, organul vamal verifică documentaţia pe suport de 
hîrtie sau în format electronic, care trebuie să însoţească livrarea produselor pe piaţă în 
conformitate cu legislația comunitară de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun.
    (5) În cadrul identificării produselor, organul vamal verifică prezența marcajului CE pe 
produs, în cazul în care cerinţa respectivă este prevăzută de reglementarea tehnică aplicabilă 
acestui tip de produs, precum şi respectarea normelor de aplicare a marcajului CE.
    (6) Organul vamal este informat cu privire la produsele care prezintă un risc grav prin 
intermediul sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei.
    (7) Organul vamal efectuează schimb de informaţii necesare, în format electronic, cu 
autorităţile de supraveghere a pieţei, informații care vor fi folosite în scopuri vamale, dar şi 
pentru monitorizarea eficientă a produselor şi pentru supravegherea pieţei. 
    (8) În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei, în conformitate cu art. 19 şi 32, au 
luat măsuri corective privind introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova al unui 
produs ce nu  corespunde cerinţelor esenţiale, acestea informează organul vamal despre produsul 
în cauză.
    (9) Informaţia autorităţii de supraveghere a pieţei referitoare la produsele ce nu sînt conforme 
cu cerinţele esenţiale include:
    a) date care permit identificarea produselor respective;
    b) informaţii privind tipul şi termenul de executare a măsurilor corective luate în privința unor 
astfel de produse;
    c) informaţii despre originea şi lanţul de aprovizionare ale produselor.
    (10) Autoritățile responsabile de supravegherea pieței în domeniile reglementate, prevăzute în 
anexa la prezenta lege, vor conlucra cu Serviciul Vamal în vederea stabilirii mecanismului de 
control al produselor pentru punerea   acestora în liberă circulație. Regulamentul privind 
procedurile de conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței și Serviciul Vamal se aprobă 
de Guvern. 
    Articolul 29. Competenţele organului vamal
    Organul vamal, în cadrul verificării produselor importate, are următoarele atribuţii principale:
    a) participă la implementarea politicii statului în domeniul supravegherii pieţei;
    b) contribuie, în limita competenţelor, la asigurarea securităţii economice a statului;
    c) efectuează, în conformitate cu art. 28, controlul documentelor şi/sau identificarea 
produselor înainte de punerea acestora în liberă circulaţie pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova;
    d) decide suspendarea punerii în liberă circulaţie a produselor prezentate pentru control vamal 
şi vămuire în cazurile şi în  modul prevăzute de prezenta lege;
    e) permite plasarea produselor aflate sub supraveghere vamală în destinația vamală  distrugere, 
cu respectarea prevederilor Codului vamal, ale prezentei legi și ale altor acte normative în 
vigoare; 
    f) generalizează rezultatele monitorizării produselor, analizează cauzele încălcărilor comise şi 
înaintează propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi normativ;
    g) cu suportul autorităților de supraveghere a pieței, asigură formarea inițială şi instruirea 
continuă a colaboratorilor vamali care efectuează controlul produselor;
    h) elaborează şi pune în aplicare măsuri de îmbunătăţire a performanţelor proprii în controlul 
produselor;



    i)  informează autorităţile de supraveghere a pieţei şi publicul cu privire la rezultatele 
controlului produselor.

 Articolul 30. Suspendarea punerii în liberă circulaţie 
                         a produselor
    (1) Organul vamal suspendă punerea în liberă circulaţie a unui produs prezentat pentru control 
vamal şi vămuire în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prevederilor art. 28, s-a 
constatat:
    a) că produsul prezintă caracteristici care, în condiţiile unei instalări, întreţineri şi utilizări 
corespunzătoare, indică asupra existenţei unui risc grav în ceea ce priveşte sănătatea, siguranţa, 
mediul sau orice alt interes public menţionat la art. 1 alin. (1);
    b) lipsa documentaţiei pe suport de hîrtie sau în format electronic care trebuie să însoţească 
furnizarea produselor pe piaţă în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile sau 
ale altor documente normative;
    c) lipsa marcajului CE și/sau a altor marcaje suplimentare, prevăzute de reglementarea tehnică 
aplicabilă acestui tip de produs;
    d) că marcajul CE și/sau alte marcaje suplimentare au fost aplicate pe produs în mod fals sau 
în mod înşelător.
    (2) Decizia de suspendare a punerii în liberă circulaţie a produselor se emite de către 
conducătorul organului vamal sau adjunctul său. Formularul  deciziei de suspendare a punerii în 
liberă circulaţie a produselor se elaborează şi se aprobă de către Serviciul Vamal.
    (3) În decizia de suspendare a punerii în liberă circulaţie a produsului se indică lotul concret de 
produse (model, articol, modificare) sau elementele individuale ale acestuia.
    (4) Decizia organului vamal de a suspenda punerea în liberă circulaţie a produselor ca urmare 
a controlului acestora poate fi atacată în instanţa de judecată.
    (5) Organul vamal notifică autoritatea de supraveghere a pieţei cu privire la suspendarea 
punerii în liberă circulaţie a lotului de produse. În notificarea respectivă se indică produsul, 
motivele şi termenul pentru care este valabilă suspendarea, numele şi adresa reprezentantului 
autorizat al producătorului (dacă există) şi/sau ale importatorului, precum şi alte informaţii 
necesare, care să ateste faptul încălcării.
    (6) În baza notificării recepționate de la organul vamal, autoritatea de supraveghere a pieței 
efectuează verificarea caracteristicelor produselor pentru care a fost suspendată punerea în liberă 
circulație. Dacă este necesar, controlul produselor aflate sub supraveghere vamală se poate face 
la locul depozitării acestora. Controlul se efectuează ţinînd cont de informaţia organului vamal 
privind suspendarea punerii în liberă circulaţie a produselor.
    (7) Autoritatea de supraveghere a pieței prelevă mostre ale produselor care se află sub 
supraveghere vamală pentru efectuarea încercărilor de laborator în modul prevăzut de Codul 
vamal. Încercările de laborator asupra mostrelor de produse aflate sub supraveghere vamală se 
efectuează în modul prevăzut de prezenta lege. O copie a procesului-verbal privind prelevarea 
mostrelor şi a raportului de încercări se prezintă  la organul vamal.
    Articolul 31. Punerea în liberă circulaţie a produselor
                         a căror vămuire a fost suspendată
    (1) În cazul în care, în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării punerii în liberă 
circulaţie a produselor în conformitate cu art. 30, organul vamal nu a fost notificat în scris cu 
privire la vreo acţiune luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, aceste produse sînt puse  în 
liberă circulație în modul stabilit.
    (2) Dacă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării punerii în liberă circulaţie a 
produselor de către organul vamal, acesta este notificat în scris de către autoritatea de 
supraveghere a pieţei referitor la faptul că aceste produse nu prezintă un risc grav pentru 
interesul public sau nu pot fi considerate neconforme cerinţelor esenţiale aplicabile, produsele în 
cauză sînt repuse în liberă circulaţie, cu condiţia ca toate celelalte cerinţe şi formalităţi legate de 
această procedură să fie îndeplinite.
    Articolul 32. Măsuri corective aplicate produselor 
                         a căror punere în liberă circulaţie a fost
                         suspendată 



    (1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei care a primit notificarea de suspendare 
a punerii în liberă circulaţie a produselor a constatat că aceste produse prezintă un risc grav, 
aceasta va lua măsuri pentru a preveni introducerea produselor respective în circulaţie prin 
emiterea prescripţiei de interzicere a punerii la dispoziţie a produselor pe piaţă şi va solicita 
organului vamal interzicerea punerii lor în liberă circulaţie, cu indicarea obligatorie a vizei 
„Produs periculos – nu se autorizează punerea în liberă circulaţie în conformitate cu Legea nr. 7 
din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea 
produselor” pe factura comercială care însoţeşte produsul şi pe orice alt document însoţitor 
relevant sau, în cazul în care datele sînt procesate electronic, în sistemul de procesare a datelor.
    (2) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei care a primit notificarea de suspendare 
a punerii în liberă circulaţie a produselor a constatat că produsele nu sînt conforme cu cerinţele 
esenţiale stabilite de reglementările tehnice aplicabile, aceasta aplică măsurile restrictive 
prevăzute de prezenta lege, care pot include şi interdicţia de introducere a acestor produse în 
circulaţie. În cazul emiterii prescripţiei de interzicere a punerii la dispoziţie a produselor pe piaţă, 
autoritatea de supraveghere a pieţei solicită organului vamal să nu permită punerea acestor 
produse în liberă circulaţie şi să indice obligatoriu viza „Produs neconform – nu se autorizează 
punerea în liberă circulaţie în conformitate cu Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind 
supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor” pe factura comercială care 
însoţeşte produsul şi pe orice alt document însoţitor relevant sau, în cazul în care datele sînt 
procesate electronic, în sistemul de procesare a datelor.
    (3) În cazul în care produsele prevăzute la alin. (1) şi (2) sînt ulterior plasate într-un regim 
vamal diferit de cel care prevede punerea lor în liberă circulaţie pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova şi în cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei nu au obiecţii, viza enunţată la 
alin. (1) şi (2) este aplicată, în aceleaşi condiţii, pe documentele necesare controlului vamal şi 
procedurilor de vămuire asociate regimului vamal declarat.
    (4) Produsele care prezintă un risc grav și se află sub supraveghere vamală sînt scoase de pe 
teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate în destinația vamală distrugere, cu acordul 
scris al autorității de supraveghere a pieței, dacă acest lucru este considerat a fi necesar și 
proporțional riscului respectiv.
    (5) Produsele prevăzute la alin. (2), pentru care se aplică măsurile restrictive prevăzute de 
prezenta lege, cu excepția interdicţiei de punere în liberă circulaţie, pot fi plasate sub regim 
vamal de antrepozit vamal sau în depozit provizoriu,  pe perioada stabilită în mod expres în 
prescripție, pentru  a le aduce în conformitate cu cerințele esențiale stabilite de reglementarea 
tehnică aplicabilă. 
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei informează, în conformitate cu art. 28 alin. (3), (6) şi 
(8), organul vamal şi autoritatea de coordonare cu privire la produsele la care s-a identificat un 
risc grav sau o neconformitate în sensul alin. (1) şi (2) din prezentul articol.

Capitolul VII 
Asigurarea informaţională şi financiară 

a activităţii de supraveghere a pieţei
    Articolul 33. Schimbul de informații cu privire 
                         la produsele periculoase
    (1) Pentru schimbul de informații cu privire la produsele ce prezintă un risc grav este creat și 
gestionat sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase în conformitate cu 
Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    (2) Informaţiile introduse în sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele 
periculoase se fac publice în măsura şi modul prevăzute de Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 
2006 privind securitatea generală a produselor.

Articolul 34. Sistemul naţional de informare și
                          comunicare pentru supravegherea 
                          pieţei 
    (1) Sistemul naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei este creat şi 
gestionat pentru a sprijini, în regim automatizat, măsurile de supraveghere a pieţei, acesta fiind 
compatibil cu Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al controalelor”.



    (2) Sistemul naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei este format din:
    a) registrul electronic al prescripţiilor eliberate de către autorităţile de supraveghere a pieţei; 
    b) sistemul electronic de comunicare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul 
vamal.
    (3) În registrul electronic al prescripţiilor se introduc toate prescripţiile emise de către 
autorităţile de supraveghere a pieţei, în conformitate cu prezenta lege şi Legea nr. 422-XVI din 
22 decembrie 2006  privind securitatea generală a produselor, într-un termen de 3 zile de la 
emiterea acestora.
    (4) Informaţiile conţinute în registrul electronic al prescripţiilor sînt puse la dispoziţia 
autorităţilor de supraveghere a pieţei, organului vamal şi a autorităţii de coordonare. 
    (5) Informaţiile transmise între autorităţile de supraveghere a pieţei şi între acestea și organul 
vamal sînt utilizate pentru schimbul de informaţii conform prevederilor art. 28 alin. (8) şi (9), ale 
art. 30 alin. (5), ale art. 31 şi art. 32 alin. (1) şi (2).
    (6) Funcţionarea sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei 
este asigurată de către autoritatea de coordonare.
    (7) Autoritatea de coordonare creează şi menţine un sistem general de arhivare şi schimb de 
informaţii pe suport digital privind activităţile de supraveghere a pieţei, programele sectoriale şi 
informaţiile conexe acestora, privind sancţiunile aplicate. 
    (8) Autorităţile de supraveghere a pieţei asigură evidenţa şi arhivarea rezultatelor controalelor, 
utilizînd înregistrările pe suport de hîrtie şi în format electronic, creînd şi păstrînd baza de date a 
controalelor pentru o perioadă de 7 ani.
    (9) În sensul art. 32 alin. (6), autorităţile de supraveghere a pieţei, în baza informaţiei 
recepţionate, prezintă autorităţii de coordonare informaţiile de care dispun, în special cu privire 
la datele necesare pentru a identifica produsul, originea şi lanţul de distribuţie ale produsului, 
riscul aferent, natura şi durata măsurilor restrictive luate, contactele cu agenţii economici vizaţi şi 
orice măsuri voluntare luate de către agenţii economici.
    (10) Fără a aduce atingere art. 5 alin. (3) sau legislaţiei privind accesul la informaţie, se 
asigură respectarea confidenţialităţii informaţiilor. Protejarea confidenţialităţii, care se va face în 
limitele admise de legislaţia privind secretul comercial şi cea privind protecţia datelor cu caracter 
personal, nu trebuie însă să împiedice difuzarea de către autorităţile de supraveghere a pieţei a 
informaţiilor relevante pentru asigurarea eficienţei activităţilor de supraveghere a pieţei.
    (11) Conceptul tehnic şi regulamentul de funcţionare a sistemului naţional de informare și 
comunicare pentru supravegherea pieţei şi privind modul de furnizare și preluare a informaţiilor 
sînt aprobate de Guvern.
    Articolul 35. Finanţarea activităţii de supraveghere 
                         a pieţei 
    (1) Mijloacele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii de supraveghere a pieţei se 
raportează la cheltuielile autorităţilor corespunzătoare, în limita mijloacelor alocate anual de la 
bugetul de stat şi din alte surse, conform prevederilor legale. 
    (2) Cheltuielile pentru prelevarea mostrelor de produse şi cele pentru efectuarea încercărilor de 
laborator (analizelor, măsurărilor) sînt suportate de către autorităţile de supraveghere a pieţei. 
    (3) Dacă  în urma încercărilor de laborator (analizelor, măsurărilor) asupra mostrelor de  
produs se constată că produsul este periculos, prezintă risc şi/sau nu corespunde cerinţelor 
esenţiale, cheltuielile pentru prelevarea de mostre, precum şi cele pentru efectuarea încercărilor 
de laborator sînt suportate de agentul economic supus controlului. 
    (4) În cazul în care controlul a fost iniţiat la solicitarea agentului economic, cheltuielile 
aferente, inclusiv cele prevăzute la alin. (2), sînt suportate de agentul economic respectiv. 
    (5) Fondurile internaţionale de asistenţă tehnică pot fi utilizate pentru:
    a) asigurarea instituirii şi funcţionării sistemului de schimb rapid de informaţii cu privire la 
produsele periculoase, precum şi a sistemului naţional de informare și comunicare pentru 
supravegherea pieţei;
    b) instruirea şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor implicaţi în supravegherea pieţei şi 
controlul produselor;
    c) punerea în aplicare a măsurilor de cooperare internaţională în domeniul siguranţei 



produselor, supravegherii pieţei şi controlului produselor;
    d) dotarea laboratoarelor de cercetări/încercări.
    Articolul 36. Cooperarea dintre autorităţile de 
                          supraveghere a pieţei și organele abilitate 
                          cu funcții de control
    Cooperarea dintre autorităţile de supraveghere a pieţei și organele abilitate cu funcţii de 
control se efectuează prin:
    a) organizarea unor controale complexe, care implică participarea mai multor autorităţi de 
supraveghere a pieţei;
    b) asigurarea schimbului de informaţii.
    Articolul 37. Cooperarea cu autorităţile competente
                         ale altor ţări
    (1) Autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal pot coopera cu autorităţile 
competente ale altor ţări în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi asistenţa tehnică pentru a 
facilita accesul la sistemele de schimb de informaţii cu privire la produsele ce prezintă un risc 
grav și pentru a promova activităţile de evaluare a conformității și supraveghere a pieţei. 
    (2) Cooperarea în domeniul siguranței produselor și supravegherii pieței se realizează prin:
    a) schimbul de informaţii privind produsele care prezintă un risc grav, inclusiv participarea la 
sistemele informaționale regionale şi internaţionale privind produsele periculoase;
    b) schimbul de informaţii privind evaluarea riscurilor, metodele de testare și rezultatele 
obținute, evoluțiile științifice recente și alte aspecte relevante pentru activitățile de cont rol;
    c) schimb de experienţă profesională, servicii de expertiză şi cele mai bune practici de 
instruire şi perfecționare a specialiştilor;
    d) participarea la proiecte comune în domeniul siguranței produselor, prin activități comune de 
supraveghere a pieței și control al produselor, inclusiv prin evaluări comune (teste) ale 
produselor şi participarea la campanii de informare; 
    e) îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu autorităţile de supraveghere a 
pieței din alte state cu privire la trasabilitatea, retragerea și rechemarea produselor care prezintă 
riscuri sau care nu corespund cerințelor esențiale stabilite. 

Capitolul VIII
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII 

    Articolul 38
    La momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Comisia Europeană va fi 
notificată cu privire la autorităţile de supraveghere a pieţei şi domeniile lor de competenţă, în 
conformitate cu legislaţia comunitară de armonizare sau cu reglementările tehnice care o 
transpun, precum şi privind sancţiunile aplicabile agenţilor economici pentru nerespectarea 
prevederilor prezentei legi. 
    Articolul 39 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea unei perioade de 12 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:  
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare 
cu prevederile prezentei legi; 
    b) va aduce în concordanţă actele sale normative cu prevederile prezentei legi; 
     c) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 7. Chișinău, 26 februarie 2016.

anexa



Anexă 
 

LISTA  
autorităţilor responsabile de supravegherea pieţei pe domenii 

 
Nr. 
d/o 

 

Domeniul reglementat 
(grupul de produse) 

Autoritatea 
de reglementare 

Autoritatea 
de supraveghere a pieţei 

 
  1 2 3 4 

1  Echipamente de joasă tensiune  Ministerul 
Economiei 
 

Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor 
 

2  Compatibilitate electromagnetică 
3  Jucării 
4  Aparate de cîntărit cu funcţionare 

neautomată 
5  Mijloace de măsurare 
6  Arzătoare cu combustibili gazoşi 
7  Cazane pentru apă caldă 
8  Etichetarea energetică 
9  Maşini industriale  Inspectoratul Principal de Stat 

pentru Supravegherea Tehnică a 
Obiectelor Industriale 
Periculoase  

10  Ascensoare 
11  Echipamente de refrigerare 
12  Medii potenţial explozive 
13  Instalaţii de transport pe cablu pentru 

persoane 
14  Recipiente simple sub presiune 
15  Echipamente sub presiune 
16  Echipamente sub presiune transportabile 
17  Explozibili utilizaţi în scopuri civile Ministerul 

Afacerilor Interne  18  Echipamente individuale de protecţie Serviciul Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale  19  Articole pirotehnice 

20  Emisiile de zgomot în mediu produse de 
echipamentele destinate utilizării în 
exteriorul clădirilor 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor 

Inspecţia de Stat în Construcţii 

21  Produse pentru construcţii 
22  Echipamente radio  Ministerul 

Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor 

23  Ambarcaţiuni de agrement Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Agenţia Navală 
24  Echipamente maritime 

25  Interoperativitatea sistemului 
transeuropean de transport feroviar de 
mare viteză 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Autoritatea din subordinea 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 
responsabilă de supravegherea în 
domeniul transportului feroviar 

26  Interoperativitatea sistemului 
transeuropean de transport feroviar 
convenţional 

27  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje Ministerul 
Mediului 
 

Autoritatea din subordinea 
Ministerului Mediului 
responsabilă de supravegherea în 
domeniul ambalajelor şi 
deşeurilor de ambalaje 
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Fişa actului juridic

Republica Moldova

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN Nr. 177 
din  18.08.2016 

cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie
legală RGML 16:2016 „ Aprobarea de model a mijloacelor de

 măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”

Publicat : 07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352     art Nr : 1631    Data intrarii in 
vigoare : 15.10.2016 

    În temeiul art. 6 alin. (2) şi art. 13 alin. (5) - alin. (14) din Legea metrologiei nr. 19 din 4 
martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190),

ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 16:2016 „Aprobarea de model

a mijloacelor de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”, conform anexei.
2. Se abrogă Ordinul Ministerului Economiei nr. 225 din 31.12.2013 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2014, nr.72-77, art. 374) prin care a fost aprobat Regulamentul general de 
metrologie legală RGML 16:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. Aprobarea de model a 
mijloacelor de măsurare”.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 15 octombrie 2016.
4. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a

Ministerului Economiei.
5. A transmite prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie pentru plasarea pe pagina

web şi publicare în revista “Metrologie”.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI         Octavian CALMÎC

    Nr. 177. Chişinău, 18 august 2016.

Anexă 
la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 177 din 18 august 2016 

REGULAMENT GENERAL
de metrologie legală RGML 16:2016 „Aprobarea de model a 



mijloacelor de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”
I. Dispoziţii generale

    1. Prezentul Regulament general de metrologie legală (în continuare – Regulament) este 
elaborat în baza Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 şi se referă la acordarea aprobării de 
model mijloacelor de măsurare în baza rezultatelor încercărilor metrologice efectuate.
    Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public este una 
din modalităţile de exercitare a controlului metrologic legal, are ca scop legalizarea mijloacelor 
de măsurare şi asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor efectuate pe teritoriul Republicii 
Moldova, la introducerea pe piaţă şi darea în folosinţă a mijloacelor de măsurare în cauză, şi se 
acordă în urma susţinerii cu succes a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model. 
    Pentru mijloacele de măsurare utilizate în domeniile de interes public specificate în  Hotărîrea 
Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la 
dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare şi în Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 08.04.2014 
pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate, prevederile 
prezentului Regulament nu se aplică. 
    2. Aprobarea de model se acordă pentru:
    1) un tip de mijloc de măsurare definit prin caracteristici tehnice şi metrologice proprii;
    2) o familie de mijloace de măsurare definită de producător;
    3) un subansamblu cu funcţie de măsurare al unuia din mijloacele de măsurare prevăzute în 
subpct. 1) şi subpct.2), dacă reglementările specifice corespunzătoare acestui mijloc de măsurare 
îl definesc în mod clar şi îi stabilesc cerinţe metrologice şi tehnice;
    4) dispozitive/componente suplimentare sau auxiliare, care influenţează rezultatele măsurărilor 
efectuate cu mijloacele de măsurare prevăzute la subpct. 1) - 4), cărora le sînt asociate.
    3. Aprobarea de model se acordă mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes 
public, produse sau importate în Republica Moldova în loturi mari, loturi mici (pînă la 10 buc.) 
sau în exemplare unice, şi care anterior nu au fost în exploatare şi nu deţin aprobarea de model. 
    4. Se recunosc rezultatele încercărilor metrologice în scopul aprobării de model şi certificatele 
aferente eliberate în alte state în cazul în care există acorduri (contracte) internaţionale 
(interstatale) de recunoaştere reciprocă.
    5. Se recunosc rezultatele încercărilor metrologice în scopul aprobării de model CE efectuate 
în statele membre ale Uniunii Europene şi certificatele aferente eliberate pentru acestea.
    6. Modalitatea de recunoaştere a rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de 
model şi certificatelor aferente se efectuează conform procedurilor prescrise în  documentele 
normative aplicabile din domeniul metrologiei.  
    7. Persoanele implicate în activităţile legate de acordarea aprobării de model, inclusiv la 
efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, trebuie să asigure 
confidenţialitatea prin declaraţie, a informaţiilor referitoare la rezultatele încercărilor, la 
construcţia mijlocului de măsurare şi la tehnologiile de fabricaţie a mijlocului de măsurare, cu 
excepţia informaţiilor destinate publicării. 
    8. Prezentul Regulament general de metrologie legală nu este aplicabil mijloacelor de 
măsurare utilizate în domeniile de interes public importate în Republica Moldova, produse 
conform prevederilor documentelor normative puse în aplicare pînă în anul 1992. Aceste 
mijloace de măsurare utilizate în domeniile de interes public se introduc pe piaţă după efectuarea 
verificării metrologice iniţiale.

II. Terminologie
    În sensul prezentului Regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 19 din 4 
martie 2016 şi SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabularul Internaţional de Metrologie (VIM) cu 
următoarele completări:

certificat de aprobare de model - documentul care certifică, că aprobarea de model a fost 
acordată;

descrierea de model - anexă la certificatul de aprobare de model, care conţine descrieri 
necesare pentru: identificarea modelului, explicarea funcţionării acestuia, prezentarea 
caracteristicilor tehnice şi metrologice, aplicarea marcajului metrologic şi corespunderea la  
documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei legale;



    încercări metrologice în scopul aprobării de model - ansamblul operaţiilor care se efectuează 
asupra unui anumit număr de exemplare ale unui tip de mijloc de măsurare, în scopul constatării 
conformităţii cu prevederile documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale 
referitoare la mijlocul de măsurare respectiv;
    marcă metrologică - mijloc material de aplicare a marcajelor metrologice;
    tip al mijlocului de măsurare - identificarea mijlocului de măsurare stabilită de producător;
    tip aprobat - modelul definitiv sau familia de mijloace de măsurare, permise pentru utilizare în 
domeniile de interes public, decizia despre aprobarea cărora este confirmată prin emiterea 
certificatului de aprobare de model.

III. Procesul de acordare a aprobării de model 
a mijloacelor de măsurare  utilizate în domeniile 

de interes public
    9. Aprobarea de model se efectuează în baza unei cereri depuse la Institutul Naţional de 
Metrologie de solicitant, persoană juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. La cerere se anexează un set de documente în conformitate 
cu punctul 48 sau punctul 49, Forma de prezentare a cererii, conform Anexei 1 la prezentul 
Regulament. 
    10. INM efectuează expertiza metrologică a setului de documente şi întocmeşte raportul de 
expertiză, conform Anexei 2 la prezentul Regulament.
    11. Termenul-limită de efectuare a expertizei metrologice a setului de documente prezentat 
este de maximum 10 zile lucrătoare.
    12. Aprobarea de model se acordă în baza rezultatelor pozitive ale încercărilor  metrologice în 
scopul aprobării de model efectuate în laboratoarele Institutului Naţional de Metrologie, în 
laboratoarele producătorului mijlocului de măsurare sau în alte laboratoare acreditate pentru 
efectuarea unor asemenea activităţi prevăzute în programul de încercări. 
    13. Pentru efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, în baza unui ordin 
al Institutului Naţional de Metrologie, se formează o comisie, în componenţa căreia se includ 
reprezentanţi ai Institutului Naţional de Metrologie, ai solicitantului şi, după caz, ai altor 
organizaţii interesate (ale căror participare a fost confirmată prin solicitări oficiale).
    14. În cazul cînd Institutul Naţional de Metrologie  nu dispune de echipamentul necesar pentru 
efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, Institutul Naţional de 
Metrologie poate subcontracta laboratoarele acreditate care deţin capacităţile tehnice necesare.
    15. În cazul în care în ţară nu există echipament necesar pentru efectuarea încercărilor 
metrologice, încercările metrologice se pot face în alte ţări, cu care Republica Moldova are 
semnate acorduri de recunoaştere.
    16. Se admite efectuarea încercărilor metrologice, în ţările cu care Republica Moldova nu 
deţine acorduri de recunoaştere, în prezenţa a cel puţin unui specialist al Institutului Naţional de 
Metrologie.
    17. Pentru efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, Institutul Naţional 
de Metrologie poate solicita solicitantului asigurarea cu etaloane şi mijloace tehnice necesare, cît 
şi personal auxiliar pentru asistenţă. 
    18. În cazul necesităţii adoptării normelor de metrologie legală privind procedura de verificare 
metrologică a mijlocului de măsurare, procedura se examinează la Consiliul Tehnico-Ştiinţific 
din cadrul Institutului Naţional de Metrologie cu prezentarea ulterioară a normelor de metrologie 
legală la Autoritatea Centrală de Metrologie spre examinare şi adoptare, conform cerinţelor 
stabilite în Regulamentul general de metrologie legală aplicabil.
    19. În cazul în care Institutul Naţional de Metrologie nu dispune de specialişti din domeniul de 
măsurare respectiv în care urmează a fi aprobată norma de metrologie legală, acesta (INM) poate 
solicita implicarea specialiştilor de la instituţii de profil competente în domeniul aferent, atît din 
ţară cît şi de peste hotare.
    20. Termenul-limită de efectuare a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model nu 
trebuie să depăşească:
    a) 20 de zile calendaristice pentru mijloacele de măsurare cu un grad mic de complexitate; 
    b) 50 de zile calendaristice pentru mijloacele de măsurare cu un grad înalt de complexitate. 



    21. Încercările metrologice în scopul aprobării de model se efectuează după un program de 
încercări aprobat de Institutul Naţional de Metrologie, conform Anexei 3 şi prezentului 
Regulament.
    22. Pentru încercări solicitantul prezintă mostre ale mijlocului de măsurare obligatoriu produse 
sau comercializate în ţara din care solicitantul le va importa în Republica Moldova şi care sunt 
conforme cu cerinţele documentelor normative aplicabile mijlocului de măsurare respectiv. 
    Se interzice importul mijloacelor de măsurare din ţările, altele decît cele din care au fost 
prezentate mostrele pentru efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model.
    23. În procesul încercărilor metrologice se verifică:
    1) conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele documentelor normative aplicabile din 
domeniul metrologiei;
    2) caracteristicile tehnice garantate şi posibilitatea verificării lor după fabricare, reparare şi în 
procesul de exploatare;
    3) posibilitatea verificării metrologice în conformitate cu norma de metrologie legală 
aplicabilă mijlocului de măsurare prezentat la încercări;
    4) declaraţia producătorului referitor la indicatorii de fiabilitate;
    5) posibilitatea reparării;
    6) securitatea şi inofensivitatea mijlocului de măsurare.
    24. Rezultatele încercărilor metrologice în scopul aprobării de model se includ în raportul de 
încercări metrologice în scopul aprobării de model, conform Anexei 4 la prezentul Regulament.
    25. În cazul susţinerii cu succes a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model 
Institutul Naţional de Metrologie prezintă raportul de încercări împreună cu descrierea de model 
a mijlocului de măsurare, către Consiliul Tehnico-Ştiinţific din cadrul Institutului Naţional de 
Metrologie, spre examinare şi propuneri. Descrierea de model a mijlocului de măsurare este 
prezentată conform Anexei 6 la prezentul Regulament şi este parte integrantă a Certificatului de 
Aprobare de model.  
    26. În rezultatul susţinerii cu succes de către mijloacele de măsurare produse/importate în 
exemplare unice sau loturi mici a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, Institutul 
Naţional de Metrologie întocmeşte raportul de încercări şi emite Hotărîrea de aprobare de model 
(fără examinarea la Consiliul Tehnico-Ştiinţific de Metrologie din cadrul Institutului National de 
Metrologie)”.
    27. Decizia referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare se emite de către 
Institutul Naţional de Metrologie în baza recomandărilor membrilor Consiliul Tehnico-Ştiinţific 
din cadrul Institutului Naţional de Metrologie cu prezentarea ulterioară a copiei hotărîrii la 
Ministerul Economiei. 
    28. Certificatul aprobării de model a mijloacelor de măsurare sau decizia de neacordare a 
aprobării de model se eliberează numai după ce solicitantul a achitat integral costul lucrărilor 
efectuate.
    29. Institutul Naţional de Metrologie efectuează înregistrarea în Registrul de stat al mijloacelor 
de măsurare (partea I) şi eliberează solicitantului certificatul de aprobare de model conform 
Anexei 5 la prezentul Regulament împreună cu descrierea de model a mijlocului de măsurare.
    30. Mijloacele de măsurare produse/importate în exemplare unice sau loturi mici se 
înregistrează de către Institutul Naţional de Metrologie în Registrul de stat al mijloacelor de 
măsurare (partea III) şi se eliberează solicitantului certificatul de aprobare de model a 
mijloacelor de măsurare produse/importate în exemplare unice sau loturi mici conform Anexei 9 
la prezentul Regulament. În certificatul de aprobare de model se menţionează nr. de fabricaţie a 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în domeniile de interes public în Republica 
Moldova.
    31. Aprobarea de model este valabilă pe o perioadă de 10 (zece) ani. Termenul de valabilitate 
poate fi prelungit pentru perioade succesive de 10 (zece) ani. Prelungirea termenului de 
valabilitate se solicită cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea valabilităţii certificatului de 
aprobare de model şi se confirmă, prin eliberarea unui nou certificat de aprobare de model, în 
cazul  susţinerii cu succes ale încercărilor metrologice repetate.
    32. Rezultatele pozitive ale încercărilor metrologice repetate servesc drept bază pentru 



eliberarea unui nou certificat de aprobare de model.
    33 Mijloacele de măsurare care posedă certificat de aprobare de model sînt supuse în mod 
obligatoriu verificării metrologice iniţiale, iar în procesul de exploatare precum şi/sau după 
reparare, verificării metrologice periodice conform prevederilor Listei oficiale a mijloacelor de 
măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal. 
    34. Solicitantul (producătorul sau importatorul) asigură aplicarea marcajului aprobării de 
model pe mijlocul de măsurare, al cărui model a fost aprobat, şi pe documentaţia de exploatare a 
acestora, în conformitate cu prevederile stipulate în descrierea de model. Se admite aplicarea 
marcajului aprobării de model numai pe documentaţia de exploatare în cazul construcţiei 
specifice a mijlocului de măsurare.
    35. Reprezentarea grafică şi dimensiunile marcajului aprobării de model sînt prezentate în 
Anexa 8 la prezentul Regulament. 
    36. Un exemplar din documentaţia care constituie dosarul aprobării de model se păstrează la 
Institutul Naţional de Metrologie o perioadă de timp cu 5 ani mai mare decît perioada de 
valabilitate a certificatului de aprobare de model. În cazul aprobării de model a mijloacelor de 
măsurare produse/importate în exemplare unice sau loturi mici (pînă la 10 bucăţi) această 
perioadă corespunde perioadei de scoatere a mijloacelor de măsurare din uz.
    37. La momentul prezentării mostrelor de mijloace de măsurare pentru efectuarea încercărilor 
metrologice în scopul aprobării de model se întocmeşte actul de prelevare a mostrelor conform 
Anexei 7 la prezentul Regulament
    Mostrele supuse încercărilor metrologice se transmit la Institutul Naţional de Metrologie 
pentru încercări metrologice şi se restituie spre păstrare solicitantului care le-a prezentat la 
încercări. Mostrele se păstrează conform cerinţelor expuse în documentele de însoţire a 
mijlocului de măsurare pe durata termenului de valabilitate al certificatului de aprobare de 
model.
    În cazul unor mijloace de măsurare voluminoase (cu gabarite mari) se pot păstra numai unele 
subansambluri sau părţi componente semnificative ale acestora cu funcţii de măsurare.
    38. În cazul schimbării producătorului mijloacelor de măsurare, modelele aprobate anterior se 
supun obligatoriu unor noi încercări metrologice în scopul aprobării de model.
    39. Institutul Naţional de Metrologie, în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată, retrage 
certificatul de aprobare de model pe care l-a emis în următoarele cazuri:
    1) mijloacele de măsurare produse/importate pentru care a fost acordată aprobarea de model 
nu sînt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile documentelor normative aplicabile din 
domeniul metrologiei;
    2) mijloacele de măsurare produse/importate în conformitate cu modelul aprobat prezintă 
deficienţe care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse;
    3) condiţionările menţionate în hotărîrea de aprobare de model, certificatul de aprobare de 
model a mijloacelor de măsurare, certificatul de aprobare de model a mijloacelor de măsurare 
produse/importate în exemplare unice sau loturi mici nu sînt respectate;
    4) dacă documentele puse la dispoziţie de către solicitant conţin informaţii false.
    40. În cazul pierderii sau deteriorării certificatului de aprobare de model, titularul este obligat 
să solicite la Institutul Naţional de Metrologie, în termen de 15 zile, eliberarea unui duplicat al 
acestuia.
    41. Institutul Naţional de Metrologie eliberează duplicatul certificatului de aprobare de model 
în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.
    42.Termenul de valabilitate a duplicatului certificatului de aprobare de model nu poate depăşi 
termenul indicat în certificatul de aprobare de model pierdut sau deteriorat. 
    43. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului titularul de certificat de 
aprobare de model îşi poate continua activitatea.
    44. În cazul rezultatelor negative ale încercărilor metrologice în scopul aprobării de model 
Institutul Naţional de Metrologie întocmeşte raportul de încercări, fără examinarea acestuia în 
cadrul Consiliului Tehnico-Ştiinţific din cadrul Institutului Naţional de Metrologie, cu 
informarea ulterioară a solicitantult de rezultatelor obţinute.

IV. Marcajul aprobării de model



    45. Solicitantul (producătorul sau importatorul) asigură aplicarea marcajului aprobării de 
model pe mijlocul de măsurare, al cărui model a fost aprobat, şi pe documentaţia de exploatare a 
acestora. 
    46. Reprezentarea grafică şi dimensiunile marcajului aprobării de model sînt prezentate în 
Anexa 8 la prezentul Regulament.
    47. Aplicarea marcajului aprobării de model se face conform prevederilor stipulate în 
descrierea de model corespunzătoare.
    48. Se admite aplicarea marcajului aprobării de model numai pe documentaţia de exploatare în 
cazul construcţiei specifice a mijlocului de măsurare supus aprobării de model.

V. Obligaţiile producătorilor de mijloace de măsurare utilizate
 în domeniile de interes public, a reprezentanţilor autorizaţi ai acestora

    49. La încercările metrologice, în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare 
produse/importate în Republica Moldova, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:
    1) declaraţia producătorului privind corespunderea mijloacelor de măsurare prevederilor  
documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei;
    2) memoriu tehnic care va cuprinde o descriere privind:
    a) construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile 
tehnice şi metrologice garantate de producător;
    b) dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;
    c) dispozitivele pentru reglare şi ajustare;
    d) locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;
    3) documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunile de exploatare);
    4) informaţii privind dotarea cu etaloane şi echipamente necesare pentru asigurarea producerii, 
verificărilor metrologice, la reparare şi exploatare;
    5) copiile certificatelor de aprobare de model şi rapoartelor încercărilor metrologice în scopul 
aprobării de model dacă acestea există, în baza cărora s-a emis certificatul de aprobare de model 
în ţara producătoare, în cazul lipsei bazei tehnice în Republica Moldova;
    6) declaraţia producătorului sau contractul cu producătorul, în original, cu condiţiile de 
garanţie şi postgaranţie;
    7) copiile şi originalele (care se restituie) documentelor de provenienţă (factură externă şi 
declaraţie vamală), din care să rezulte toate datele de identificare a mijlocului de măsurare 
respectiv (denumire, tip, serie, an de fabricaţie).
    50. La încercările metrologice ale mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice sau în 
loturi mici solicitantul trebuie să prezinte:
    1) memoriu  tehnic care  va cuprinde o descriere privind:
    a) construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile 
tehnice şi metrologice garantate de producător;
    b) dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;
    c) dispozitivele pentru reglare şi ajustare;
    d) locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;
    2) documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunile de exploatare) 
elaborate în baza documentelor firmei producătoare;
    3) copia certificatului de aprobare de model şi a raportului de încercări metrologice în scopul 
aprobării de model în baza cărora s-a emis certificatul de aprobare de model în ţara producătoare, 
în cazul lipsei bazei tehnice în Republica Moldova.
    51. Producătorii şi importatorii mijloacelor de măsurare sau reprezentanţii împuterniciţi ai 
acestora sînt obligaţi:
    1) să nu introducă pe piaţă, să nu pună în funcţiune sau să nu utilizeze, pentru măsurări în 
domeniile de interes public, mijloace de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare  
permise spre utilizare în domeniile de interes public;
    2) să prezinte la Institutul Naţional de Metrologie mostrele mijloacelor de măsurare supuse 
încercărilor metrologice împreună cu dispozitivele auxiliare necesare pentru funcţionare 
normală;
    3) să pună la dispoziţie utilaj, etaloane însoţite de certificate de etalonare valabile, instalaţii de 



încercări şi personal auxiliar în conformitate cu programul de încercări aprobat;
    4) să respecte condiţiile impuse prin certificatul de aprobare de model;
    5) să aplice marcajul aprobării de model;
    6) să achite integral costurile lucrărilor de încercări metrologice  în scopul aprobării de model;
    7) să comunice Institutului Naţional de Metrologie despre orice modificare pe care 
intenţionează să o aplice unui tip de mijloc de măsurare fabricat conform modelului aprobat şi, să 
solicite o completare la descrierea de model. Obiectul completării la descrierea de model poate 
fi: modificarea constructivă şi/sau funcţională a unui model aprobat, modificarea/extinderea unor 
caracteristici funcţionale sau a unor domenii de utilizare, extinderea sau formarea unei familii de 
mijloace de măsurare;
    8) să comunice Institutului Naţional de Metrologie despre orice modificare în situaţia lor 
juridică sau tehnică care a stat la baza acordării aprobării de model, ce afectează conţinutul 
certificatelor de aprobare de model.

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

anexa nr.4

anexa nr.5

anexa nr.6

anexa nr.7

anexa nr.8

anexa nr.9



                                                                                                        Anexa 1  
                                                                                                         la Regulamentul general de metrologie legală  

                                                                     RGML 16:2016 „ Aprobarea de model a mijloacelor         
                                                                   de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie"  

 
 

                   Directorului general al  
                   Institutului Naţional de Metrologie          

             
                                              ____________________________ 
                                           (prenumele, numele) 
 

 
 
 
 

C e r e r e 
 
 

Solicitantul ______________________________________________________________ 
(denumirea, forma organizatorico-juridică, adresa juridică, 

________________________________________________________________________________________________        
telefonul, fax-ul) 

 

Solicit efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model şi eliberarea 
Certificatului de aprobare de model pentru mijlocul de măsurare  
_____________________________________________________________________ 

(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare, numărul de fabricaţie (după caz), 
____________________________________________________________________        

caracteristicile metrologice principale, denumirea şi sediul producătorului) 
 
 
 
 
 

Conducătorul organizaţiei  ____________ _____________________ 
    (semnătura)         (prenumele, numele) 

 
 
 
 
 
 
 L.Ş.       “______”_________________ 
 
 



Anexa 2 
la Regulamentul general de metrologie legală  

RGML 16:2016 „ Aprobarea de model a mijloacelor  
de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie"  

 
 

APROB 
Director general al INM 

                                                                                          _________         ________________ 
(semnătura)                (prenumele, numele) 

L.Ş.  “____”        __________ 
 

R A P O R T  
 

de expertiză metrologică a documentelor solicitată de ________________________________ 
                                         (denumirea solicitantului, adresa juridică) 

Institutul Naţional de Metrologie a efectuat expertiza metrologică a documentelor  
referitoare la  _____________________________________________________________ 

(denumirea şi tipul mijloacelor de măsurare, producătorul) 
 

pentru efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model 
 

1 La expertiza metrologică au fost prezentate: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____(lista documentelor prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice) 
 

În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la 
_____________________________________________________________________s-a 
constatat: 

(denumirea şi tipul mijloacelor de măsurare) 

 
1.1 Caracteristicile tehnice ale 

________________________________________________ 
                                                                                                ( denumirea şi tipul mijloacelor de măsurare) 

sînt prezentate în conformitate cu    
 __________________________________________________ 
                                                    (indicativul şi titlul  documentului normativ aplicabil din domeniul metrologiei) 

 
1.2 Caracteristicile metrologice ale 

 ____________________________________________ 
(denumirea şi tipul mijloacelor de măsurare) 

sînt prezentate în conformitate cu 
____________________________________________________ 

(indicativul şi titlul  documentului normativ aplicabil) 
 

1.3 ______________________________________sînt asigurate cu metode şi mijloace de                      
          (denumirea şi tipul mijloacelor de măsurare) 

verificare metrologică în conformitate cu 
 ______________________________________________ 

(indicativul şi titlul Regulamentului general de metrologie legală)  

 
2 În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor au fost depistate următoarele 

neconformităţi:___________________________________________________________ 
                                                                   (enumerarea tuturor neconformităţilor depistate în urma efectuării expertizei metrologice) 

 
NOTĂ – În cazul rezultatelor negative ale expertizei metrologice se indică motivele de bază şi condiţiile prezentării 

repetate a documentelor la expertiză. 
 



3 Concluzii şi 
recomandări:__________________________________________________ 
 

Expertiza metrologică a fost efectuată de către: 
______________________________________________      __________________________ 
                 (funcţia)                                                            (semnătura)                                                             (prenumele, numele) 
 

Am primit  
     (semnătura şi data)                          (prenumele, numele) 
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                                                                                       RGML 16:2016 „ Aprobarea de model a mijloacelor de                 
                                                                                 măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie "  

 
APROB 

 
Director general al INM 

_________ ________________ 
                                                                                                                                                                 (semnătura)      (prenumele, numele) 

 
L.Ş.                     "_______" ________________ 

 
 

	

	

PROGRAMUL	
 

de	încercări	metrologice	în	scopul	aprobrii	de	model	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare, producătorul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorul __________________________________________________________ 
(denumirea secţiei, laboratorului) 

 
 

___________         ________________________ 
    (semnătura)   (prenumele, numele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mijlocul de măsurare:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Producător: ___________________________________________________________________ 
 
Solicitant: ____________________________________________________________________ 
 
Descrierea mijlocului de măsurare:_________________________________________________ 
 
 
Domeniu de utilizare:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

1 Caracteristici tehnice de bază: 
 
 

2 Programul reglementează metodele şi conţinutul încercărilor metrologice la care sînt 
supuse _____________________________________________________________________, 
precum şi mijloacele de măsurare utilizate în procesul încercărilor. 
 

În caz de necorespundere în procesul încercărilor metrologice a mijloacelor de măsurare 
doar la una din cerinţele înaintate, se consideră că mijloacele de măsurare specificate nu au  
susţinut încercările . 

 
Etaloanele, mijloacele de măsurare auxiliare, materialele şi echipamentele utilizate la 

încercările metrologice sînt deţinute de _________________________________________ 
(denumirea organizaţiei) 

 
3 Examinarea documentaţiei tehnice: 

 
Conţinutul cerinţelor de examinare a 

documentaţiei tehnice 
Indicaţii privind procedura de examinare 

a documentaţiei tehnice 
 
 

4 Încercările metrologice la care se supun modelele de mijloace de măsurare: 
 

Conţinutul  
încercării 

Cerinţele înaintate 
mijlocului de măsurare 

Metoda de  
încercare 

 
 

5 Prezentarea rezultatelor încercărilor 
 
Rezultatele încercărilor se vor prezenta în formă de raport de încercări, care va conţine 

evaluarea conformităţii caracteristicilor metrologice conform prevederilor specificate în 
documentele normative aplicabile. 
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APROB 

 
Director general al INM 

_________ ________________ 
(semnătura) (prenumele, numele) 

 
L.Ş.           "_____" __________________ 

 
 

R A P O R T    nr. ________________ 
 

de încercări metrologice în scopul aprobării de model 
_________________________________________ 

(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare) 

producător _________________________________________  
solicitate de _________________________________________ 

(denumirea) 

 
1 Comisia în componenţa: 

Preşedintele comisiei: 
 _____________________________________________ 

(prenumele, numele, funcţia) 

 
Membrii comisiei:  ______________________________________________ 

(prenumele, numele, funcţia) 

_____________________________________________ 
      

În conformitate cu Ordinul Institutului Naţional de Metrologie nr. ___________ 
din"____" _____________ s-au efectuat încercările metrologice în scopul  aprobării  
de model____________________________________________________________ 

(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare, producătorul) 

solicitate de _________________________________________________________________ 
(denumirea solicitantului) 

cu scopul ___________________________________________________________________ 
(se indică scopul încercărilor) 

 

Încercările au fost efectuate în perioada de la "  " ___________________ 
pînă la "  " ________________________________________________________ 

(se indică locul efectuării încercărilor) 

Comisiei i-au fost prezentate mostrele mijloacelor de măsurare: 
________________________________________________________________________________________________________________     

(numărul mostrelor, numerele de producere ale mostrelor prezentate) 
 

2 Mijloacele de măsurare supuse încercărilor _________________________________ 
                                                                                                                                               (denumirea, tipul)  

au următoarele caracteristici tehnice: 
 

Caracteristica tehnică Modelul 
      

 
3 Examinînd mostrele şi documentaţia prezentată, comisia a conchis că sînt   

      pentru efectuarea încercărilor. 
                                    (suficiente, insuficiente) 



 
4 Comisia a efectuat încercările metrologice prin aprobare de model în conformitate cu 

____________________________________________________________________ 
(titlul şi indicativul  documentului normativ aplicabil mijlocului de măsurare) 

____________________________________________________________________ 
şi utilajul utilizat etc.) 

 
5 În urma încercărilor metrologice efectuate comisia a constatat că mostrele  

__________________________________________________________________________________________ 
(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare) 

     condiţiilor _______________________________________ 
(corespund, nu corespund)    (documentelor normative aplicabile) 

_____________________________________________________________________ 
 

Comisia a constatat ______________________________________________________ 
(concluzie privind asigurarea mijlocului de măsurare cu 

___________________________________________________________________                 
   mijloace de verificare metrologică la introducerea pe piaţă, darea în folosinţă  şi acelor aflate în exploatare, 

____________________________________________________________________________________________________________________
__            
                                                               indicarea documentelor normative aplicabile din  domeniul metrologiei) 

_____________________________________________________________________________ 
 

6 În baza rezultatelor pozitive ale încercărilor efectuate comisia propune: 
____________________________________________________________________________________________________________________      

(se fac propuneri referitor la legalizarea/nelegalizarea  mijlocului de măsurare,  
____________________________________________________________________________________________________________________
__       

                                    la stabilirea obligatorie a verificării metrologice şi a perioadei de verificare metrologică) 
________________________________________________ _______________________________ 
 

7 În procesul încercărilor au fost depistate următoarele neconformităţi: 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(enumerarea neconformităţilor depistate, inclusiv cele referitoare la documentele prezentate 
____________________________________________________________________________________________________________________

_-    la încercări) 

 
Neconformităţile depistate          trebuie să le 

(denumirea organizaţiei elaboratoare) 

lichideze şi pînă la     să prezinte la 
_____________INM______________________ 

       (data)       

darea de seamă referitoare la lichidarea neconformităţilor. 
 
NOTĂ – În cazul rezultatelor negative ale încercărilor se specifică motivele de bază şi condiţiile 

prezentării repetate a mijloacelor de măsurare la încercările metrologice. 
 
La prezentul raport se anexează: 
 
1 Tabelul de conformitate (întocmit în formă liberă) 
 
2 Buletinul măsurărilor (întocmit în formă liberă) 

 
 

Preşedintele comisiei   ____________ _____________________ 
(semnătura)   (prenumele, numele) 

 

 
Membrii comisiei   ____________ _____________________ 

(semnătura)    (prenumele, numele) 
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 

 
 

CERTIFICAT  DE  APROBARE  DE  MODEL 
 

Nr. ___________ Data ____________________ 
 

Valabil pînă la “_________” ________________ 
 
În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 la recomandarea 

Consiliului Tehnico Ştiinţific din cadrul Institutului Naţional de Metrologie prin Hotarîrea 

Institutului Naţional de Metrologie Nr.      punct.       din „___” __________ 

se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă că mijlocul de măsurare aprobat 
poate fi utilizat în Republica Moldova în domeniile de interes public  _____

 _____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (denumirea şi tipul mijlocului de măsurare) 

producător ____________________________________________________________________ 
(denumirea, forma organizatorico-juridică, adresa juridică, telefonul) 

 
 cu nr._______________ din „ Registrul de stat al mijloacelor de măsurare”, (partea I). 

Producător _______________________________________________________ 
(denumirea, forma organizatorico-juridică, adresa juridică, telefonul) 

_____________________________________________________________________________________________
_ 

 
Pentru modelul aprobat se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi 

periodică cu perioada de verificare    luni. 
 

Acest certificat atestă conformitatea modelelor cu nr. de fabricaţie 
_____________________________________________________________________________
_ 
cu cerinţele prevăzute în 
__________________________________________________________ 

(documentul normativ aplicabil din domeniul metrologiei) 
 

 
Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice în scopul aprobării de model 

descrise în raportul parte componentă a dosarului nr.   , care cuprinde 
__________file. 

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul 
aprobării de model, care atestă conformitatea acestuia modelul aprobat. 

 
__________________________ ____________ ______________________ 
            (Director general al INM)           (semnătura)                    (prenumele, numele) 

Stema de Stat 
a Republicii Moldova 
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DESCRIEREA  MODELULUI  MIJLOCULUI  DE  MĂSURARE  PENTRU  „REGISTRUL DE  STAT  AL  

MIJLOACELOR  DE  MĂSURARE” 
 
 
APROB 

Director general al INM 
                                                                                    _________ _______________ 

(semnătura)        (prenumele, numele) 
L.Ş.     "_______" ___________________ 

 
 
 
Fabricat conform_____________________________________________________ 

  (se specifică indicativul documentului normativ,  
            ______ 

indicativul documentaţiei tehnice a firmei producătoare, ţara) 
 

DESTINAŢIE  ŞI  DOMENIU  DE  APLICARE 
_____________________________________________________________________________________________________________               

(se specifică destinaţia modelului mijlocului de măsurare şi domeniul de aplicare preconizat) 

DESCRIERE______________________________________________________________________________ 
                                              (se descrie principiul de funcţionare, componenţa şi particularităţile constructive ale mijlocului 

            ______ 
de măsurare, se specifică modificările şi executările) 

CARACTERISTICILE  TEHNICE  ŞI  METROLOGICE  DE  BAZĂ 
_______________________________________________________________________________________________________________ (se 

descriu caracteristicile tehnice şi metrologice de bază ale mijlocului de măsurare) 

MARCAJUL  APROBĂRII  DE  MODEL 
_________________________________________________________________ 

(se indică locul şi metoda de aplicare a marcajului aprobării de model) 

COMPLETARE         ____________ 
(se specifică completul de livrare a mijlocului de măsurare, simbolizarea părţilor componente sau 

            ______ 
a elementelor (după caz)) 

 

VERIFICARE METROLOGICĂ       ____________ 
                                                                (cerinţe faţă de rezultatele verificării metrologice (schema de sigilare, buletin de  

            ______ 
verificare metrologică, marcajul  de verificare metrologică, etc.) 

DOCUMENTE NORMATIVE      ___________________________ 
                                (se specifică indicativul şi titlul documentului normativ aplicabil din domeniul metrologiei cu care este în conformitate 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
mijlocul de măsurare;se specifică indicativul şi titlul normei de metrologie legală privind procedura de verificare metrologică) 

 

CONCLUZIE                     _____ 
                                          (se prezintă concluzia privind conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele  

documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei) 

PRODUCĂTOR         ____________ 
                                     (se specifică denumirea şi datele de identificare ale întreprinderii producătoare) 

 
Conducătorul  _______________________________________________________________ 

(denumirea secţiei, laboratorului) 

________          __________________________ 
(semnătura)   (prenumele, numele) 

Executor                                                                           
                                                       (semnătura)                                             (prenumele, numele) 
Solicitantul            
                  (semnătura)                                              (prenumele, numele)  

__________________________ 
(denumirea şi simbolizarea  
modelului) 

Inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare 
Nr. de înregistrare __________________ 
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ACT 
de prelevare a mostrelor din "   " ___________________ 

 
La ________________________________________________________________________ 

(denumirea solicitantului, adresa) 

Locul prelevării ______________________________________________________________ 
(adresa) 

Prelevarea a fost efectuată de către ______________________________________________ 
(funcţia, prenumele, numele) 

în prezenţa __________________________________________________________________ 
(funcţia, prenumele, numele) 

Prelevarea mostrelor conform ___________________________________________________ 
(indicativul şi titlul  documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei) 

pentru efectuarea încercărilor metrologice _________________________________________
 ______________________________________________________________________ 

(tipul încercărilor) 

 

Denumirea mijlocului de 
măsurare 

Data fabricării 
Numărul de fabricaţie a 
mijloacelor de măsurare 

prelevate 
   
   
   

 
Mijloacele de măsurare prelevate sînt sigilate şi expediate pentru încercări____________ 
_____________________________________________________________________ 

(denumirea laboratorului de încercări) 

 
Lotul mijloacelor de măsurare, din care au fost prelevate mostrele pentru efectuarea 

încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, nu poate fi comercializat pînă la 
finalizarea încercărilor. 
 
 
 
 
 
Reprezentantul  _______________________ __________ _____________________ 

         (Institutului Naţional de Metrologie)     (semnătura)          (prenumele, numele) 
 

 
Reprezentantul  _______________________ __________ _____________________ 

   (denumirea agentului economic)   (semnătura)  (prenumele, numele) 
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Forma şi dimensiunile marcajului aprobării de model 
 

Forma şi dimensiunile marcajului cu înălţimea 125 mm trebuie să corespundă cu cele din 
desen. 

Valorile nominale ale înălţimilor trebuie alese din şirul: 11; 15; 22; 31; 44; 63; 88; 125 
mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spaţiu pentru înscrierea 
numărului de înregistrare 
în Registrul de stat al mijloacelor de  
măsurare  
      
Caractere B 20 

Figura H.1 



                                                                                                 Anexa 9 
                                                                                               la Regulamentul general de metrologie legală  

                                                                                     RGML 16:2016 „ Aprobarea de model a mijloacelor    
                                                                                de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie " 

 
 

Forma de prezentare a certificatului de aprobare de model a mijloacelor de măsurare 
produse/importate în exemplare unice sau loturi mici 

 
 
 
 
 

  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 

 
CERTIFICAT  DE  APROBARE  DE  MODEL 

 
a mijloacelor de măsurare produse/importate în exemplare unice sau loturi mici 

 
Nr. XXXXXX U  Data înregistrării  ________________ 

 
În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016  prin Hotarîrea Institutului 

Naţional de Metrologie   N      punctul         din „....:”           20 

se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă că mijlocul de măsurare poate fi 
utilizat în Republicii Moldova în domeniile de interes 

public___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare) 

producător /importator          
                           (denumirea, forma organizatorico-juridică, adresa juridică, telefonul) 

cu nr.                    din Registrul de stat al mijloacelor de măsurare (partea III ) 

Pentru modelul aprobat se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică 
cu perioada de verificare metrologică     luni. 

 
Prezentul certificat atestă conformitatea mijloacelor de măsurare cu nr. de fabricaţie 

_____________________________________________________________ 

cu cerinţele prevăzute în __________________________________________________________. 
(documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei) 

Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice descrise în raportul nr.  
 , care cuprinde     pagini. 

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul aprobării 
de model, care atestă conformitatea acestuia modelul aprobat. 

 
 
 

__________________________ ___________  ______________________ 
              (Director general al INM)           (semnătura)   (prenumele, numele) 

 

 
 
 

Stema de Stat 
a Republicii Moldova 



OMEM116/2014
ID intern unic:  353859 
Версия на русском

Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN Nr. 116 
din  30.06.2014 

cu privire la aprobarea Regulamentului general 
de metrologie legală 

Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 955 

MODIFICAT
OME117 din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152

NOTĂ:
    Pe întreg parcursul textului:
    - cuvintele ”mijloc de măsurare legal” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele 
”mijloc de măsurare utilizat în domeniul de interes public” la forma gramaticală 
corespunzătoare;
    - cuvintele ”mijloc de măsurare permis spre utilizare în Republica Moldova” la orice formă 
gramaticală se substituie cu cuvintele ”mijloc de măsurare care deține certificat de aprobare de 
model” la forma gramaticală corespunzătoare;
    - cuvintele ”tipurilor aprobate de mijloace de măsurare legale” la orice formă gramaticală se 
substituie cu cuvintele ”tipurilor de mijloace de măsurare utilizate în domeniul de interes public 
care dețin certificate de aprobare de model” la forma gramaticală corespunzătoare prin OME117 
din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152

    În temeiul art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007 şi 
a recomandărilor Grupului de lucru tehnic permanent, constituit prin ordinul Ministerului 
Economiei nr. 4 din 20 ianuarie 2011,

ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 19:2014 „Sistemul Naţional 
de Metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care deține certificat de aprobare de 
model, conform anexei.
    2. Se abrogă documentul normativ RG 29-03-19-99 “Registrul de stat al mijloacelor de 
măsurare”  la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3.  Se transmite prezentul ordin:



    - spre plasare pe pagina web a Ministerului Economiei;
    - Institutului Naţional de Metrologie spre publicare în revista “Metrologie”, publicaţie 
periodică de specialitate şi plasare pe pagina web.
    4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcină viceministrului dlui Dumitru 
Godoroja.

VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                             Valeriu LAZĂR

    Nr. 116. Chişinău, 30 iunie 2014.

REGULAMENTUL GENERAL DE METROLOGIE LEGALĂ
Registru de stat al mijloacelor de măsurare 
care deține certificat de aprobare de model

[Titlul modificat prin OME117 din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152]
    [Preambulul exclus prin OME117 din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152]

I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Prezentul regulament stabileşte principiile de bază şi modul de ţinere a Registrului de stat al 
mijloacelor de măsurare care deține certificat de aprobare de model (în continuare – Registru de 
stat). 
    2. Prevederile prezentului regulament se aplică atît mijloacelor de măsurare utilizat în 
domeniul de interes public importate sau fabricate, inclusiv în loturi mici sau exemplare unice, 
cît şi materialelor de referinţă pentru care s-a eliberat certificat de aprobare de model (în 
continuare - materiale de referinţă certificate).

II. TERMINOLOGIE
    3. Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei 
nr.19 din 4 martie 2016, Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre şi SM SR Ghid 
ISO/CEI 99:2012 Vocabularul Internaţional de Metrologie (VIM) cu următoarele completări:
    Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care deține certificat de aprobare de model 
(Registrul de stat) – totalitatea informaţiilor documentate (document de evidenţă) ţinute manual 
şi în sisteme informaţionale automatizate (în format electronic), în care se înregistrează 
mijloacele de măsurare şi materialele de referinţă certificate permise spre utilizare pe teritoriul 
Republicii Moldova, utilizate în domeniul de interes public;
    înregistrare – introducerea în Registru de stat a datelor cu privire la mijloacele de măsurare 
legale şi materialelor de referinţă certificate permise spre utilizare pe teritoriul Republicii 
Moldova care au susţinut încercările metrologice în scopul aprobării de model şi deţin 
Certificatul de aprobare de model.

[Pct.3 modificat prin OME117 din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152]
III. GENERALITĂŢI

    4. Registru de stat este sursa oficială de date, destinat înregistrării mijloacelor de măsurare 
utilizat în domeniul de interes public şi a materialelor de referinţă certificate în cadrul Sistemului 
Naţional de Metrologie.
    5. Proprietar al Registrului de stat este statul.
    6. Posesor al Registrului de stat este Autoritatea Centrală de Metrologie, organul central de 
specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii din cadrul Guvernului 
– Ministerul Economiei.
    7. Deţinător şi registrator al Registrului de stat este Institutul Naţional de Metrologie (în 
continuarea INM).
    8. Registru se creează şi se ţine cu scopul:
    1) de a ţine evidenţa tipurilor de mijloace de măsurare utilizate în domeniul de interes public 
care dețin certificate de aprobare de model şi materialelor de referinţă certificate, fabricate sau 
importate în Republica Moldova;
    2) de a forma baza de date informative oficiale în variantă manuală şi electronică referitor 
la mijloacelor de măsurare utilizat în domeniul de interes public şi materialele de referinţă 



certificate;
    3) de a asigura cu date informative oficiale persoanele fizice şi juridice precum şi instituţiile 
naţionale de metrologie ale ţărilor semnatare ale acordurilor de recunoaştere reciprocă a 
rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de model;
    9. Registru de stat este compus din trei părţi:
    1) Partea I. Mijloace de măsurare incluse în „Registru de stat al mijloacelor de măsurare care 
deține certificat de aprobare de model”;
    1) Partea II. Materiale de referinţă certificate incluse în „Registru de stat al mijloacelor de 
măsurare care deține certificat de aprobare de model”;
    2) Partea III. Mijloace de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, incluse în 
„Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care deține certificat de aprobare de model”.

IV. ŢINEREA REGISTRULUI DE STAT AL MIJLOACELOR
DE MĂSURARE PERMISE SPRE UTILIZARE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA
    10. Ţinerea Registrului de stat se efectuează de către INM care este responsabil de:
    1) înregistrarea tipurilor de mijloace de măsurare utilizate în domeniul de interes public care 
dețin certificate de aprobare de model şi materialelor de referinţă certificate, permise spre 
utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;
    2) crearea bazei de date informative oficiale referitoare la mijloacele de măsurare utilizat în 
domeniul de interes public şi materialele de referinţă certificate, incluse în Registru de stat;
    3) păstrarea documentelor Registrului de stat, precum şi a materialelor în baza cărora s-a 
efectuat înregistrarea;
    4) asigurarea persoanelor fizice şi juridice interesate cu date informative oficiale din Registru 
de stat;
    5) introducerea modificărilor în Registru de stat;
    6) publicarea informaţiei cu privire la mijloacele de măsurare utilizat în domeniul de interes 
public şi materialele de referinţă certificate incluse în/excluse din Registrul de stat, în revista 
„Metrologie”, publicaţia periodică de specialitate şi pe pagina web a acestuia.
    11. Registrul de stat se ţine în limba de stat. Registrul poate fi tradus în altă limbă în 
conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii 
Moldova.
    12. Înregistrarea manuală în Registrul de Stat trebuie executată astfel încît să excludă 
posibilitatea de a fi radiată (ştearsă, distrusă) în mod mecanic, chimic sau în orice alt mod, fără a 
lăsa urme vizibile ale radierii (ştergerii, distrugerii).
    13. Înscrierile în Registrul de stat trebuie făcute citeţ şi clar, fără prescurtări pentru a evita 
diferite interpretări.

[Pct.13 modificat prin OME117 din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152]
    14. Cărţile Registrului de stat (în formă manuală) pentru înregistrările propriu zise, trebuie să 
fie şnuruite, iar filele numerotate. Numărul de file se indică pe ultima pagină şi se autentifică prin 
semnătura olografă a conducătorului INM.
    15. Înlocuirea filelor din cartea Registrului de stat prin extragerea lor şi încleierea unor file noi 
este interzisă.
    16. Toate înregistrările, modificările şi completările din Registrul de stat manual, se vor 
introduce în Registru de stat în formă electronică, publicat pe pagina web al INM, în 2 zile 
lucrătoare de la înregistrările, din Registru de stat manual.

V. MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI RADIERE DIN 
REGISTRU DE STAT A TIPURILOR DE MIJLOACE DE MĂSURARE 

UTILIZATE ÎN DOMENIUL DE INTERES PUBLIC CARE DEȚIN 
CERTIFICATE DE APROBARE DE MODEL ŞI 

MATERIALELOR DE REFERINŢĂ CERTIFICATE
    17. Înregistrarea şi radierea din Registrul de stat a tipurilor de mijloace de măsurare utilizate în 
domeniul de interes public care dețin certificate de aprobare de model şi materialele de referinţă 
certificate se efectuează în bază hotărârii emise de INM la recomandarea Consiliului Naţional de 
Metrologie.



    18. Înregistrarea se efectuează în Registrul de stat (forma de prezentare conform anexei A) în 
decurs de 5 zile lucrătoare din ziua emiterii hotărîrii cu privire la aprobarea de model a 
mijloacelor de măsurare;
    19. Fiecărui tip de mijloace de măsurare legale sau materiale de referinţă certificate i se 
atribuie un număr de înregistrare, care constă din numărul părţii Registrului de stat (I, II sau III) 
urmat de cratimă, de numărul curent de înregistrare, divizat prin semnul „:” (două puncte) urmat 
de anul aprobării modelului.
    20. Numărul de înregistrare din Registrul de stat are următoarea structură:

                                                                                                        X  -  XXXX     :     XXXX

Numărul părţii Registrului de stat

Numărul curent din Registru de stat

Anul aprobării modelului mijlocului de măsurare legal 
şi/sau
a materialului de referinţă certificat

    Exemplu: I-0425:2014 
[Pct.20 modificat prin OME117 din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152]

    21. Denumirea mijlocului de măsurare sau a materialului de referinţă certificat, precum şi 
termenul de valabilitate a Certificatului de aprobare de model se înscriu în Registrul de stat 
conform hotărîrii INM cu privire la aprobarea de model.
    22. În Registrul de stat, conform prevederilor hotărîrii de aprobare de model a INM, vor fi 
introduse unele modificări ca schimbarea denumirii tipului mijlocului de măsurare utilizat în 
domeniul de interes public sau materialului de referinţă certificat aprobat anterior, din motivul 
aplicării unor documente noi.
    23. În termen de cinci zile de la data adoptării hotărîrii INM cu privire la excluderea unor 
tipuri de mijloace de măsurare utilizat în domeniul de interes public sau materiale de referinţă 
certificate, în Registrul de stat se va înregistra:
    1) remarca privind excluderea tipului mijlocului de măsurare utilizat în domeniul de interes 
public sau materialului de referinţă certificat;
    2) indicaţia privind limitarea domeniului de utilizare a tipului mijlocului de măsurare utilizat 
în domeniul de interes public sau materialului de referinţă certificat, de tipul aprobat anterior.
    24. Numărul de înregistrare din Registru de stat pentru tipul mijlocului de măsurare utilizat în 
domeniul de interes public şi al materialului de referinţă certificat exclus din Registru de stat nu 
se atribuie altor tipuri de mijloace de măsurare şi materiale de referinţă certificate.
    25. Documentaţia mijloacelor de măsurare utilizat în domeniul de interes public şi materialelor 
de referinţă certificate excluse din Registru de stat trebuie să fie păstrate în arhiva INM în decurs 
de 5 ani.

VI. PREVEDERI FINALE
    26. Ţinerea Registrului de stat se supune controlului intern şi extern.
    1) Controlul intern se efectuează de posesorul Registrului de stat şi anume de Ministerul 
Economiei.
    2) Controlul extern privind crearea, ţinerea, reorganizarea şi lichidarea Registrului de stat este 
exercitat de către instituţii abilitate în domeniul auditului informatic.
    27. Serviciile informaţionale ce ţin de Registru de stat sînt prestate de INM gratuit.

anexa A
[Anexa modificată prin OME117 din 13.06.16, MO193-203/08.07.16 art.1152]



Anexa A 
(normativă) 

Forma de prezentare a Registrului de stat 

MIJLOACELE DE MĂSURARE INCLUSE ÎN  
“REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE 
CARE DEȚINE CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL” 

(partea I) 

MATERIALELE DE REFERINŢĂ CERTIFICATE INCLUSE ÎN  
“REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE  
CARE DEȚINE CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL”  

(partea II) 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
materialului 
de referinţă 
certificate 

(MRC) 

Tipul 
MRC 

Producătorul, 
ţara unde se 

produce MRC 

Solicitantul 
(Importatorul/ 
Distribuitorul) 

Nr. de 
înregistrare în 
Registrul de 

stat 

Nr. 
hotărârii, 

certificatul 
şi data 

eliberării 

Perioada de 
verificare sau 

etalonare 

Remarcă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
mijlocului 

de măsurare 
(MM) 

Tipul 
MM 

Producăt
orul, ţara 
unde se 
produce 

MM 

Solicitantul 
(Importatorul/ 
Distribuitorul) 

Nr. de 
înregistrare 
în Registrul 

de stat 

Nr. 
hotărârii, 

certificatul 
şi data 

eliberării 

Perioada 
de 

verificare 

Termenul de 
valabilitate 

a 
certificatului 

Anularea 
/prelungirea 

certificatului şi 
cauza anulării/ 

prelungirii 

R
em

ar
că

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
MIJLOACELE DE MĂSURARE IMPORTATE ÎN LOTURI MICI SAU EXEMPLARE UNICE, INCLUSE ÎN  

“REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE CARE DEȚINE CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL”  
(partea III)  

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea 
mijlocului 

de măsurare 
(MM) 

Tipul 
MM 

Numărul 
de 

fabricaţie 

Producătorul, 
ţara unde se 
produce MM 

Solicitantul 
(Importatorul/ 
Distribuitorul) 

Nr. de 
înregistrare în 
Registrul de 

stat 

Nr. hotărârii, 
certificatul şi 
data eliberării 

Perioada 
de 

verificare 
sau 

etalonare 

R
em

ar
că

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 
 
 



HGC1042/2016
ID intern unic:  366685 
Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1042 
din  13.09.2016 

cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare 
şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal 

Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1130    Data intrarii in 
vigoare : 15.10.2016 

    În temeiul art.5 alin. (1) lit.d) şi art. 11 alin. (3) din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului
metrologic legal (se anexează).

2. Se abrogă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic
al statului  L.O. – 2004, aprobată prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr. 
1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 35-38, art. 81).

3. Dispozitivele medicale cu funcţie de măsurare specificate la poziţiile 1.1.4, 2.8, 3.4, 4.6,
5.2.4.2, 5.2.6, 8.3.4, 9.3.2, 9.3.3, 9.5, 10.1.5, 11.5 ale tabelului din anexă, indiferent de 
modalitatea de introducere pe piaţă, nu se vor supune verificărilor metrologice periodice  la 
expirarea termenului de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.

4. Ministerul Sănătăţii, în termenul prevăzut în pct. 3, va elabora cerinţe şi proceduri pentru
verificarea periodică a dispozitivelor medicale cu funcţie de măsurare aflate în utilizare, precum 
şi criterii pentru organismele de evaluare a conformităţii care desfăşoară activităţi de verificare 
periodică a acestor dispozitive.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 15 octombrie 2016.

    PRIM-MINISTRU      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,  
    ministrul economiei     Octavian Calmîc
    Ministrul sănătăţii       Ruxanda Glavan

    Nr. 1042. Chişinău, 13 septembrie 2016.



 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042

din 13 septembrie 2016

LISTA
oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor

supuse controlului metrologic legal
    1. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal  
(în continuare – Lista oficială) stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 
din 4 martie 2016:
    1) categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal 
(indicate în coloanele 1-4 din tabel);
    2) modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment de mijloace de măsurare, 
intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive (indicate în coloanele 5-6 din 
tabel);
    3) categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1) 
din legea menţionată.
    2. În sensul prezentei Liste oficiale sînt utilizate noţiunile din Legea metrologiei, cu 
următoarele completări:
    categorie de mijloace de măsurare – grup de mijloace de măsurare cărora li se impun, prin 
unul sau mai multe documente normative de metrologie legală, aceleaşi cerinţe metrologice şi 
tehnice;
    sortiment de mijloace de măsurare – grup de mijloace de măsurare aparţinînd aceleiaşi 
categorii de mijloace de măsurare, asociate pe baza similitudinii principiilor de funcţionare, 
soluţiilor constructive, domeniilor de utilizare, condiţiilor de funcţionare şi/sau 
domeniilor/intervalelor de măsurare. 
    3. La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosinţă a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal conform art. 13 alin. (1) din Legea metrologiei, cu excepţia 
mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa 
nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 
conformităţii, controlul metrologic legal se exercită, conform prevederilor regulamentelor 
generale de metrologie legală, prin următoarele modalităţi: 
    1) aprobarea de model; 
    2) verificarea metrologică iniţială; 
    3) verificarea iniţială CE;
    4) supravegherea pieţei.
    4. Prezenţa, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare iniţială CE corespunzător 
demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate (aprobarea de model CE, verificarea 
iniţială CE) şi, în consecinţă, atunci cînd mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosinţă 
în Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. 
Verificarea iniţială CE este valabilă, din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor 
celui în care a fost aplicat marcajul de verificare iniţială CE. 
    5. Condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de dare în folosinţă a mijloacelor de măsurare şi 
aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 
decembrie 2011 se stabilesc prin Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 16 iunie 2015 „Pentru 
aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de 
măsurare” (mijloacele de măsurare prevăzute în tabel cu indicele 1)) şi prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 267  din  8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit 
neautomate” (mijloacele de măsurare prevăzute în tabel cu indicele 2)).
    6. Pînă la intrarea în vigoare a Reglementărilor tehnice menţionate în pct. 5 din prezenta listă,  
mijloacele de măsurare respective se supun controlului metrologic legal conform prevederilor 
legislaţiei metrologice naţionale aplicabile anterior intrării în vigoare a acestor reglementări 
tehnice (aprobări de model, verificări metrologice iniţiale, verificări metrologice periodice, 
verificări metrologice după reparare).



    7. După intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice, mijloacele de măsurare vizate care 
posedă certificat de aprobare de model în termen sînt supuse verificării metrologice iniţiale.
    8. Mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public, aflate în exploatare la 
persoane fizice sau juridice, indiferent de modalitatea de introducere pe piaţă, se supun în mod 
obligatoriu controlului metrologic legal, care, conform documentelor normative aplicabile, se 
realizează prin următoarele modalităţi: 
    1) verificarea metrologică periodică; 
    2) verificarea metrologică după reparare; 
    3) supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare.
    9. Prima verificare metrologică periodică a mijloacelor de măsurare şi a aparatelor de cîntărit 
cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 se 
efectuează la expirarea intervalului de timp specificat în coloana 5 din tabel, calculat începînd cu 
anul indicat pe marcajul metrologic suplimentar. Verificarea metrologică periodică respectivă se 
va efectua în prima lună a anului următor celui în care a expirat intervalul de timp menţionat.
    10.  La efectuarea verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparaţie a mijlocului 
de măsurare se eliberează, în mod obligatoriu, un buletin de verificare metrologică.
    11.  Mijloacele de măsurare din categoriile şi sortimentele specificate în tabel se supun 
controlului metrologic legal în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea metrologiei, dacă sînt 
utilizate în următoarele măsurări din domeniile de interes public: 
    1) măsurările privind sănătatea publică: 
    a) determinarea masei şi volumului pentru prepararea medicamentelor în farmacii, conform 
prescripţiilor medicale;
    b)  măsurările efectuate de către personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor 
abilitate în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia muncii, 
siguranţa antiincendiară, inclusiv monitorizarea expunerii profesionale şi a populaţiei la radiaţii 
ionizante şi la alţi factori nocivi;
    2) măsurările efectuate în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice: 
    a) măsurările efectuate în cadrul inspecţiilor tehnice ale autovehiculelor pentru certificarea 
stării tehnice a acestora; 
    b) măsurările efectuate de agenţii de circulaţie în scopul aplicării legislaţiei în vigoare privind 
circulaţia pe drumurile publice; 
    c) măsurările efectuate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă în transporturile auto şi pe 
calea ferată; 
    d) măsurările efectuate de personalul din cadrul organismelor abilitate pentru protecţia 
drumurilor publice;
    3) măsurările efectuate pentru asigurarea protecţiei mediului: 
    a) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate în 
activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia mediului şi pentru siguranţa 
antiincendiară; 
    b) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice competente în activităţi de 
constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor la legislaţia privind protecţia mediului şi pentru 
siguranţa antiincendiară; 
    4) măsurările efectuate în scopul asigurării corectitudinii tranzacţiilor comerciale şi a 
protecţiei consumatorilor: 
    a) măsurările efectuate în transferurile de utilităţi publice; 
    b) măsurările efectuate în cadrul activităţilor de comercializare directă a produselor şi 
mărfurilor către populaţie; 
    c) măsurările de masă în tranzacţii comerciale; 
    d) măsurările referitoare la preambalate, precum şi la produsele care au gramajul declarat; 
    e) măsurările efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru transportul de persoane şi de 
mărfuri; 
    f) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate în 
scopul determinării concentraţiei de zahăr şi a concentraţiei de alcool în băuturi, a concentraţiei 
de grăsimi în produsele alimentare etc.; 



    g) măsurările efectuate în scopul determinării masei hectolitrice a cerealelor; 
    h) măsurările efectuate pentru determinarea umidităţii grăunţelor de cereale, seminţelor 
oleaginoase, eşantioanelor de lemn sau de tutun; 
    i) măsurările efectuate pentru stabilirea sumelor de plată pentru trimiterile poştale; 
    5) măsurările efectuate pentru asigurarea perceperii taxelor şi impozitelor: 
    a) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate 
pentru stabilirea unor impozite, taxe, amenzi, penalizări sau altor tipuri similare de plăţi. 
    12. Dispozitivele medicale cu funcţie de măsurare (prevăzute în tabel cu indicele 3)), inclusiv 
cele utilizate la măsurările din procesul diagnosticării, care fac subiectul Hotărîrii Guvernului nr. 
418 din 5 iunie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a 
dispozitivelor medicale”, marcate cu marcajul european de conformitate CE, la introducerea pe 
piaţă nu se supun aprobării de model şi verificării metrologice iniţiale. 
Prima verificare metrologică periodică a acestora va fi efectuată la expirarea intervalului de timp 
specificat în coloana 5 din tabel, calculat începînd cu data introducerii mijlocului de măsurare pe 
piaţă.
    Dispozitivele medicale cu funcţie de măsurare, indiferent de modalitatea de introducere pe 
piaţă, nu se vor supune verificărilor metrologice periodice la expirarea termenului de 3 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.
    13.  Instalaţiile etalon (inclusiv etaloanele încorporate) utilizate la verificarea metrologică a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se supun etalonării la un interval de 
maximum 24 de luni.
Etaloanele utilizate la verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, supuse controlului 
metrologic legal, se supun etalonării la un interval de maximum 12 luni, cu excepţia celor 
indicate mai jos:
    1) greutăţi etalon clasa E1, E2; traductoare de temperatură etalon; manometre cu piston şi 
greutăţi; micromanometre cu lichid etalon – 24 de luni;
    2) balanţe de cereale etalon de 1 L; set filtre neutre şi spectrale etalon; prisme etalon pentru 
verificarea refractometrelor; plăci etalon ale unghiului de polarizare a luminii – 36 de luni;
    3) transformatoare pentru măsurare de curent şi tensiune etalon – 60 sw luni.

tabel



 
Tabel  

CATEGORIILE ŞI SORTIMENTELE  
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal 

 
 

Nr. 
poziţiei 

Categoriile mijloacelor de 
măsurare 

Numărul  
poziţiei 

Sortimentele mijloacelor de măsurare 

Intervalul 
maxim admis 

între două 
verificări 

metrologice 
succesive, luni 

Modalitatea 
de control 
metrologic 
aplicabil 

 

1 2 3 4 5 6 

1. MĂRIMI ACUSTICE 
1.1. Mijloace de măsurare a nivelului de 

presiune acustică utilizate în 
măsurări privind protecţia muncii şi 
protecţia mediului 

1.1.1. Sonometre 12 VI, VP 

1.1.2. Dozimetre de zgomot 12 VI, VP 
1.1.3. Expozimetre sonore individuale 12 VI, VP 

1.1.43). Sisteme de testare a protezelor auditive 24 VP 

2. MĂRIMI FIZICO-CHIMICE 
2.1. Analizoare şi semnalizoare de gaze 2.1.1. Aparat de măsurare a etanolului din aerul 

expirat (etilometre) 
12 AM, VI, VP 

2.1.2. Analizoare de gaze, inclusiv cu funcţie de 
semnalizare 

12 AM, VI, VP 

2.21). Analizoare pentru gaze de 
eşapament 

2.2.1. Analizoare pentru gaze de eşapament 12 VP 

2.3. Aparate electrochimice 2.3.1. pH-metre  12 AM, VI, VP 

2.3.2. Ionometre şi nitratometre 12 AM, VI, VP 

2.3.3. Conductometre 12 AM, VI, VP 

2.4. Densimetre şi alcoolmetre 2.4.1. Densimetre şi alcoolmetre din sticlă  60 AM, VI, VP 
2.4.2. Densimetre şi alcoolmetre digitale 12 AM, VI, VP 
2.4.3. Analizoare digitale ale concentraţiei de 

etanol 
12 AM, VI, VP 

2.5. Cromatografe 2.5.1. Cromatografe cu gaz sau lichid  12 AM, VI, VP 

2.6. Aparate de determinare a 
concentraţiei elementelor chimice 

2.6.1. Spectrometre de absorbţie/emisie atomică 12 AM, VI, VP 

2.6.2. Alte aparate de determinare a 
concentraţiei elementelor chimice  

12 AM, VI, VP 

2.7. Viscozimetre 2.7.1. Viscozimetre de toate tipurile 12 AM, VI, VP 

2.83). Aparate pentru măsurare în 
domeniul sănătăţii publice 

2.8.1. Aparate pentru măsurarea echilibrului 
acido-bazic,  presiunii parţiale a gazelor în 
sînge şi lichide biologice 

24 VP 

2.8.2. Analizoare de toate tipurile, inclusiv 
biochimice, imunologice, hematologice 

2.8.3. Coagulometre 

2.8.4. Urometre  

2.8.5. Hemoglobinometre 

3. ULTRASUNET ŞI VIBRAŢII 
3.1. Aparate de măsurat vibraţiile 3.1.1. Aparate de măsurat vibraţiile de toate 

tipurile 
12 AM, VI, VP 

3.2. Defectoscoape 3.2.1. Defectoscoape 12 AM, VI, VP 

3.3. Aparate pentru măsurarea vitezei 3.3.1. Aparate/sisteme pentru măsurarea vitezei 
de mişcare a autovehiculelor  

12 AM, VI, VP 

3.3.2. Sisteme pentru măsurarea vitezei medii de 
mişcare a autovehiculelor 

12 AM, VI, VP  

3.3.3. Tahometre şi tahografe mecanice şi 
electronice 

12 AM, VI, VP 

3.3.4. Vitezometre pentru locomotive 12 VI, VP 

3.43). Aparate ultrasonografice 
diagnostice  

3.4.1. Aparate ultrasonografice diagnostice şi cu 
efect doppler 

24 VP 

4. MĂRIMI ELECTROMAGNETICE 
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4.1. Transformatoare pentru măsurare 4.1.1. Transformatoare pentru măsurare de 

curent 
 

48 AM, VI, VP 

4.1.2. Transformatoare pentru măsurare de 
tensiune  

48 AM, VI, VP 

4.2. Aparate pentru măsurarea 
caracteristicilor electrice 

4.2.1. Aparate pentru măsurarea caracteristicilor 
contururilor de tip „faza-zero” şi a 
curentului de scurtcircuit 

12 VI, VP 

4.2.2. Aparate pentru măsurarea sarcinii 
electrostatice 

12 VI, VP 

4.31). Contoare de energie electrică activă  4.3.1. Contoare de energie electrică activă 
trifazate 

48 VP 

4.3.2. Contoare de energie electrică activă 
monofazate 

96 VP 

4.4. Contoare de energie electrică 
reactivă 

4.4.1.  Contoare de energie electrică reactivă 
trifazate 

48 AM, VI, VP 

4.4.2. Contoare de energie electrică reactivă 
monofazate 

96 AM, VI, VP 

4.5. Aparate electrice indicatoare 4.5.1. Ampermetre, voltmetre, wattmetre, 
multimetre, ohmmetre, RLC-metre 

12 AM, VI, VP 

4.5.2. Punţi 12 VI, VP 

4.63). Aparate cu semnale electrice 
utilizate în sănătatea publică 

4.6.1. Electroencefalografe şi encefaloscoape 24 VP 
4.6.2. Electrocardiografe şi cardiomonitoare 24 VP 

5. DEBIT ŞI VOLUM 

5.1. Debit al lichidelor şi gazelor 
5.1.1. Debitmetre pentru fluide  5.1.1.1. Debitmetre pentru fluide (lichide, gaze, 

aburi), inclusiv cu dispozitive de 
strangulare 

12 AM, VI, VP  

5.1.21). Contoare de gaz 5.1.2.1. Contoare de gaz cu debitul maxim pînă la 
2500 m3/h (cu excepţia celor cu pereţi 
deformabili) 

24  VP 

5.1.2.2. Contoare de gaz cu pereţi deformabili 60 VP 

5.1.31). Contoare de apă 5.1.3.1. Contoare de apă rece şi caldă de la DN 25 
pînă la DN 200 

24 VP 

5.1.3.2. Contoare de apă rece şi caldă cu DN 15 şi 
DN 20 

60 VP 

5.1.4. Complexe de măsurare 5.1.4.1. Complexe de măsurare a cantităţilor de 
fluide, gaze cu dispozitive de strangulare 

12 AM, VI, VP 

5.1.5. Sisteme de măsurare şi înregistrare 
a cantităţii produselor petroliere şi 
gazelor lichefiate livrate cu 
amănuntul 

5.1.5.1. Sisteme de măsurare şi înregistrare a 
cantităţii produselor petroliere şi gazelor 
lichefiate livrate cu amănuntul  

6  AM, VI, VP 

5.1.6. Distribuitoare de gaz comprimat 5.1.6.1. Distribuitoare de gaz comprimat 6 AM, VI, VP 

5.1.71).  Sistemele de măsurare pentru 
măsurarea continuă şi dinamică a 
cantităţilor de lichide, altele decît 
apa 

5.1.7.1. 
 

Sisteme de măsurare dinamică a 
cantităţilor de lichide, altele decît apa 

12 
 

 VP 
 

5.1.7.2. Contoare pentru lichide, altele decît apa, 
pînă la DN 400 mm 

12 VP  

5.1.7.3. Calculatoare (de debit), traductoare de 
presiune, traductoare de temperatură 
(termorezistenţe)/adaptoare de 
temperatură şi traductoare de debit pentru 
sisteme de măsurare a cantităţilor de 
lichide, altele decît apa 

12 VP 

5.1.7.4. Distribuitoare de produse petroliere şi 
gaze lichefiate 

6 VP 

5.2 VOLUM 
5.2.1. Cisterne  5.2.1.1. Cisterne auto pentru petrol şi produse 

alimentare 
12 VI, VP 

5.2.1.2. Cisterne feroviare pentru produse 
petroliere şi produse alimentare 

12 VI, VP 

5.2.21). Măsuri de capacitate de servire  5.2.2.1. Măsuri de volum pentru comercializarea 12 VP 
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lichidelor (în afară de măsurile de volum 
din sticlă) 

5.2.3. Măsuri de volum 5.2.3.1. Măsuri cu plutitor pentru lapte 12 VI, VP 

5.2.4. Dozatoare 5.2.4.1. Dozatoare volumetrice 12 AM, VI, VP 
5.2.4.23). Pipete 24 VP 

5.2.5. Rezervoare metalice staţionare 5.2.5.1. Rezervoare metalice staţionare pentru 
stocarea produselor petroliere şi gazelor 
lichefiate 

60 VI, VP 

5.2.5.2. Rezervoare metalice staţionare pentru 
stocarea produselor alimentare lichide 

120 VI, VP 

5.2.5.3. Rezervoare metalice staţionare pentru 
stocarea altor produse lichide 

60 VI, VP 

5.2.63). Aparate pentru măsurarea 
volumului respirator 

5.2.6.1. Spirometre şi spirotahometre 24 VP 

6. RADIAŢII IONIZATE 

6.1. Dozimetre şi expozimetre 6.1.1. Dozimetre de măsurare a radiaţiilor 
ionizante 

12 VI, VP 

6.1.2. Debitmetre de măsurare a radiaţiilor 
ionizante 

12 AM, VI, VP 

6.1.3. Rentghenometre 12 AM, VI, VP 
6.1.4. Expozimetre pentru radiaţii 12 AM, VI, VP 

6.1.5. Detectoare de radioactivitate 12 AM, VI, VP 

6.2. Spectrometre 6.2.1. Spectrometre de măsurare a energiilor 
radiaţiilor ionizante 

12 AM, VI, VP 

6.3. Radiometre şi contaminometre 6.3.1. Radiometre şi contaminometre 12 AM, VI, VP 

7. MĂRIMI GEOMETRICE 
7.11). Măsuri materializate ale lungimii, 

gradate  
7.1.1. Rigle gradate 12 VP 

7.1.2. Tije metrice 12 VP 

7.1.3. Rulete şi panglici de măsurare 12 VP 

7.21). Mijloace de măsurare a 
dimensiunilor 

7.2.1. Aparate de măsurat lungimi 12 VP 

7.2.2. Aparate de măsurat arii 12 VP 

7.2.3. Aparate de măsurat multidimensioanale 12 VP 

7.3. Aparate şi măsuri de măsurat 
dimensiuni 

7.3.1. Rulete şi panglici de măsurare electronice 12 AM, VI, VP 

7.3.2. Aparate de măsurat grosimi 

7.3.3. Aparate de măsurat unghiul 

7.3.4. Măsuri terminale de lungime şi unghi 

7.3.5. Mire topografice şi de nivelment 

7.3.6. Teodilite şi lunete topografice 

7.4. Diafragme 7.4.1. Diafragme (dispozitive de strangulare) 12 VI, VP 

7.5. Aparate pentru reglarea farurilor la 
autovehicule 

7.5.1. Aparate pentru reglarea farurilor la 
autovehicule 

12 VI, VP 

7.6. Standuri pentru reglarea dezaxării şi 
convergenţei roţilor autovehiculelor 

7.6.1. Standuri pentru reglarea dezaxării şi 
convergenţei roţilor autovehiculelor 

12 VI, VP 

7.7. Standuri pentru verificarea 
sistemului de frînare al 
autovehiculelor 

7.7.1. Standuri pentru verificarea sistemului de 
frînare al autovehiculelor 

12 VI, VP 

7.8. Taximetre 7.8.1. Taximetre electronice cu memorie fiscală 12  VP 

7.9. Centrifugi 7.9.1. Centrifugi 12 VI, VP 

7.10. Standuri pentru balansarea roţilor la 
autovehicule 

7.10.1. Standuri pentru balansarea roţilor la 
autovehicule 

12 VI, VP 

7.11. Aparate pentru măsurarea jocului 
volanului autovehiculelor 

7.11.1. Aparate pentru măsurarea jocului 
volanului autovehiculelor 

12 VI, VP 

8. MASA ŞI MĂRIMI DERIVATE 

8.1. MASA 
8.1.1. Greutăţi  8.1.1.1. Greutăţi de lucru 12 VI, VP 

8.1.22). Aparate de cîntărit cu funcţionare 
neautomată 

8.1.2.1. Aparate de cîntărit cu funcţionare 
neautomată 

12 VP 

8.1.31). Aparate de cîntărit cu funcţionare 8.1.3.1. Aparate de cîntărit cu funcţionare 12 VP 
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automată automată pentru sortare-etichetare a 

masei/preţului 
8.1.3.2. Dozatoare gravimetrice cu funcţionare 

automată 
12 VP 

8.1.3.3. Aparate de cîntărit cu totalizare 
discontinuă (aparat de cîntărit cu dozare) 

12 VP 

8.1.3.4. Aparate de cîntărit cu totalizare continuă 12 VP 
8.1.3.5. Bascule-pod feroviare cu funcţionare 

automată 
 

12 VP 

8.1.4. Aparate pentru măsurarea masei 
hectolitrice a cerealelor 

8.1.4.1. Balanţe de cereale de 1 L 12 AM, VI, VP 

8.1.5. Aparate de cîntărire în mers a 
autovehiculelor 

8.1.5.1. Aparate de cîntărire în mers a 
autovehiculelor 

12 AM, VI, VP 

8.2. FORŢĂ ŞI DURITATE 
8.2.1. Chei şi mînere dinamometrice 8.2.1.1. Chei şi mînere dinamometrice 12 VI, VP 

8.2.2. Aparate de măsurare a deformaţiei 
glutenului 

8.2.2.1. Aparate de măsurare a deformaţiei 
glutenului 

12 VI, VP 

8.3. PRESIUNE 
8.3.1. Manometre 8.3.1.1. Manometre de toate tipurile 12 AM, VI, VP 

8.3.1.2. Aparate pentru măsurarea presiunii cu 
semnalul de ieşire unificat 

12 AM, VI, VP 

8.3.2. Traductoare de presiune  8.3.2.1. Traductoare de presiune şi diferenţă de 
presiune  

12 AM, VI, VP 

8.3.31). Dispozitive de conversie a 
volumului 

8.3.3.1. Corectoare electronice de volum de gaze 24 VP 
8.3.3.2. Corectoare electronice de volum de gaze 

încorporate în contoare cu pereţi 
deformabili (vezi poziţia 5.1.2.2) 

60 VP 

8.3.43). Sfigmomanometre noninvazive 8.3.4.1. Sfigmomanometre noninvazive (Aparate 
pentru măsurarea presiunii arteriale cu 
manometru mecanic sau electronic) 

24 VP 

Traductoarele de presiune (poziţia 8.3.2)  care fac parte din componenţa corectoarelor electronice de volum de gaze au perioada 
maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a corectorului electronic de volum de gaze (vezi poziţia 5.1.2.2). 

9. FOTOMETRIE ŞI RADIOMETRIE 
9.1. Fotometre 9.1.1. Luxmetre 12 AM, VI, VP 

9.2. Colorimetre 9.2.1. Opacimetre (Fummetre) 12 AM, VI, VP 

9.3. Refractometre 9.3.1. Refractometre analogice, digitale 12 AM, VI, VP 
9.3.23). Dioptrimetre (frotifocometre) 24 VP 
9.3.33). Refractometre oftalmologice 24 VP 

9.4. Polarimetre 9.4.1. Polarimetre analogice şi digitale 12 AM, VI, VP 

9.53). Set de lentile de testare 
oftalmologică 

9.5.1. Set de lentile de testare oftalmologică 24 VP 

10. TERMOMETRIE 
10.1. Termometre 10.1.1. Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv 

cu contacte electrice 
36 AM, VI, VP 

10.1.2. Termometre manometrice şi bimetalice 12 VI, VP 
10.1.3. Termometre cu infraroşu şi pirometre 12 VI, VP 
10.1.4. Termometre digitale 12 VI, VP 
10.1.53). Termometre digitale medicale 24 VP 

10.2. Traductoare de temperatură 10.2.1. Termorezistenţe 24 AM, VI, VP 

10.2.2. Termocupluri 12 VI, VP 

10.2.3. Aparate de măsurare şi/sau înregistrare a 
temperaturii 

12 VI, VP 

10.3. Incinte termostatate 10.3.1. Camere climatice 12 VI, VP 
10.3.2. Termostate şi cuptoare de calcinare 12 VI, VP 
10.3.3. Sterilizatoare cu aburi şi aer uscat 12 VI, VP 

10.41). Contoare de energie termică  10.4.1. Perechi de termorezistenţe pentru 
contoare de energie termică 

60 VP 

10.4.2. Traductoare de debit pentru contoare de 
energie termică pînă la DN 200 

60 VP 
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10.4.3. Calculator de energie termică 60 VP 

10.5. Aparate de măsurare a umidităţii 10.5.1. Higrometre şi psihrometre 24 AM, VI, VP 
10.5.2. Umidimetre (pentru seminţe, cereale, 

lemn şi tutun) 
12 AM, VI, VP 

11. FRECVENŢĂ ŞI TIMP 
11.1. Cronometre 11.1. Cronometre 12 VI, VP 

11.2. Aparate pentru măsurarea 
frecvenţei 
 

11.2.1. Frecvenţmetre, osciloscoape şi oscilografe 12 AM, VI, VP 

11.3. Echipamente de evidenţă a timpului 
legăturilor telefonice şi a volumului 
informaţiei 

11.3.1. Echipamente de evidenţă a timpului 
legăturilor telefonice 

24 AM, VI, VP 

11.3.2. Echipamente de evidenţă a volumului 
informaţiei transmise/recepţionate sau a 
duratei legăturilor la prestarea serviciilor 
de transmitere a pachetelor de informaţie 
şi accesului la internet 

12 AM, VI, VP 

11.4. Receptoare ale sistemului satelitar 
global de navigaţie 

11.4.1. Receptoare ale GNSS (sistem satelitar de 
navigaţie globală) 

12 VI, VP 

11.53). Aparate pentru măsurarea 
frecvenţei în domeniul sănătăţii 
publice 

11.5.1. Aparate pentru măsurarea, inclusiv 
continuă, şi analiza frecvenţei 
contracţiilor cardiace 

24 VP 

11.5.2. Pulsoximetre, pulsometre 24 VP 

 
Abrevieri utilizate: 
AM – aprobare de model; 
VI – verificare iniţială;   
VP – verificare periodică (inclusiv după reparare) 
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Fişa actului juridic

Republica Moldova

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN Nr. 143 
din  08.07.2016 

cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie 
legală RGML 02:2016 ”Condiţii pentru acordarea avizului

tehnic de înregistrare”

Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 1717    Data intrarii in 
vigoare : 15.10.2016 

    În temeiul art. 6 alin. (2) și art. 16 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190),

ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 02:2016 ”Condiţii pentru

acordarea avizului tehnic de înregistrare”, conform anexei.
2. Se abrogă alineatul 2 pct. 1 din Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 2 iulie 2012

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1377). 
3. Se abrogă Regulamentul general de metrologie legală „Sistemul naţional de metrologie.

Acordarea avizului tehnic de înregistrare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 
din 2 iulie 2012.

4. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a
Ministerului Economiei.

5. A transmite prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie pentru plasarea pe pagina
web şi publicare în revista “Metrologie”.

6. Prezentul ordin intră în vigoare odată cu intrarea în vigoare a Legii metrologiei nr. 19 din 4
martie 2016.

    VICEPRIM -MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI         Octavian CALMÎC

    Nr. 143. Chişinău, 8 iulie 2016.

anexa



Anexa  
la Ordinul nr.143 din 08.07.2016 

 
 

RGML 02:2016  
Condiții pentru acordarea avizului tehnic de înregistrare 

 
 

I. OBIECTUL ȘI DOMENIU DE APLICARE 
1. Prezentul regulament general de metrologie legală (în continuare – regulament) este 

elaborat în baza Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 și stabileşte modul de eliberare, suspendare 
şi retragere a avizelor tehnice de înregistrare (în continuare - aviz), precum şi modalitatea de 
extindere/restrîngere a domeniului de activitate şi/sau a sortimentelor mijloacelor de măsurare, a 
sortimentului produselor preambalate sau a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură din anexa la 
avizul tehnic de înregistrare pentru activităţile de:  

1)  reparare, montare, dare în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de 
interes public;  

2)  efectuarea preambalării produselor, producere și/sau importul sticlelor utilizate ca 
recipiente de măsură.  

2. Prezentul regulament este destinat pentru a fi utilizat de persoanele juridice şi persoanele 
fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător care repară, montează, dau în folosință, mijloace 
de măsurare utilizate în domeniile de interes public, efectuează preambalarea produselor, producere 
și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură. 

 
II. TERMINOLOGIE 

3. Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică noțiunile interpretate conform 
Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 cu următoarele completări: 

aviz tehnic de înregistrare: Document eliberat unei persoane fizice sau juridice de către 
Institutul Naţional de Metrologie prin care se acordă dreptul pentru exercitarea unor activităţi ce fac 
obiectul controlului metrologic legal (repararea, montarea, darea în folosință a mijloacelor de 
măsurare utilizate în domeniul de interes public, precum şi efectuarea preambalării produselor și 
sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare);  

 
III. GENERALITĂŢI 

4. Avizul tehnic de înregistrare (în continuare – aviz) este documentul eliberat de Institutul 
Naţional de Metrologie (INM) în baza înregistrării prin declaraţie pe propria răspundere (anexa B şi 
anexa C), pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:  

1)  repararea, montarea, darea în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de 
interes public;  

2)  efectuarea preambalării produselor, producere și/sau importul sticlelor utilizate ca 
recipiente de măsură.  

5. Înregistrarea la INM în vederea primirii avizului a persoanelor juridice sau a persoanelor 
fizice este una din modalitățile controlului metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare utilizate în 
domeniul de interes public, produselor preambalate și sticlelor utilizate ca recipiente de măsură şi are 
ca scop efectuarea controlului respectării de către entităţi a cerinţelor prescrise în documentele 
normative din domeniul metrologiei legale aplicabile referitoare la repararea, montarea și darea în 
folosință a  mijloacelor de măsurare  utilizate în domeniul de interes public, precum şi efectuarea 
preambalării produselor, producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.  

6. Prin declararea pe proprie răspundere solicitantul afirmă competenţa legală, organizatorică 
şi tehnică de desfăşurare a activităţii metrologice solicitate, care face obiectul controlului metrologic 
legal al unei persoane juridice sau fizice, autorizate pentru activitatea de întreprinzător.  

7. Avizul se eliberează în urma examinării declaraţiei pe proprie răspundere prezentate la INM 
în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

  
IV. Cerinţe pentru primirea avizului tehnic de înregistrare 



8. În vederea obţinerii avizului pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal , solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  

1) să deţină condiţii tehnico-organizatorice adecvate reparării mijloacelor de măsurare, pentru 
care se solicită avizul:  

a)  încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal şi condiţiilor de păstrare a lor;  

b)  utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţia de reparare;  
c)  cadre calificate pentru executarea lucrărilor de reparare;  
2)  să dețină acordul cu producătorul/reprezentantul autorizat al acestuia în vederea asigurării 

cu piese de schimb, pe o perioadă egală cu cel puţin durata de exploatare a mijloacelor de măsurare 
declarată de producător;  

3)  să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 
legal, pentru care se solicită avizul;  

4) să asigure garanţia reparaţiei;  
5) să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare în condiţiile prevăzute de 

documentele normative aplicabile;  
6) să prezinte la solicitarea laboratorului de metrologie, în care urmează să se  efectueze 

verificarea metrologică după reparare, fişa de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate;  
7) să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare reparate;  
8) să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;  
9) îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 9) se confirmă de către solicitant prin 

prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere.  
9. Solicitantul avizului pentru activitatea de reparare a mijloacelor de măsurare utilizate în 

domeniul de interes public nu este în drept să solicite desemnarea pentru efectuarea verificării 
mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public respective.  

10. Se acordă avize pentru activitatea de montare și/sau dare în folosință a mijloacelor de 
măsurare, caracteristicile tehnice şi metrologice ale cărora pot fi influenţate de corectitudinea montării 
și/sau dării în folosință.  

11. În vederea obţinerii avizului pentru activitatea de montare și/sau dare în folosință a 
mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, solicitantul trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe:  

1) să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de montare 
şi/sau dare în folosinţă; 

2) să dispună de personal calificat pentru executarea lucrărilor de montare şi dare în folosinţă; 
3)  să asigure şi să execute montarea şi/sau darea în folosință numai a mijloacelor de măsurare 

verificate metrologic în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;  
4)  să asigure executarea cerinţelor producătorului şi, după caz, a prevederilor specificate în 

certificatul aprobării de model pentru mijloacele de măsurare montate și/sau date în folosință; 
5)  să asigure garanţia lucrărilor efectuate pentru fiecare mijloc de măsurare montat și/sau dat 

în folosinţă, în condiţiile prevăzute de documentele producătorului; 
6)  să efectueze înregistrări referitor la mijloacele de măsurare montate și/sau date în folosință;  
7) să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;  
8) îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 8) se confirmă de către solicitant prin 

prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere.  
12. Avizul pentru efectuarea preambalării produselor, producerii și/sau importului sticlelor 

utilizate ca recipiente de măsură este necesar să-l deţină persoanele juridice sau persoanele fizice 
autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care efectuează preambalarea produselor, producerea 
și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.  

13. În vederea obţinerii avizului tehnic de înregistrare pentru activitatea de preambalare a 
produselor, de producere şi/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, solicitantul trebuie 
să îndeplinească următoarele cerinţe: 

1) să deţină un sistem de management documentat pertinent domeniului şi volumului lucrărilor 
efectuate; 

2) să dispună de condiţii tehnico-organizatorice pentru preambalarea produselor pentru care se 
solicită avizul, inclusiv încăperi adecvate care să corespundă condiţiilor de ambalare a produselor;  



3) să dispună de condiții tehnico-organizatorice pentru producerea sticlelor utilizate ca 
recipiente de măsură pentru care se solicită avizul, inclusiv de încăperi adecvate care să corespundă 
condiţiilor de păstrare a acestora; atît pentru sticlele utilizate ca recipiente de măsură produse cît și 
pentru cele importate; 

4) să preambaleze produse, să producă şi/sau să importe sticlele utilizate ca recipiente de 
măsură conform documentelor normative aplicabile;  

5) să asigure condiţii de exercitare a controlului metrologic legal;  
6) îndeplinirea cerinţelor de la enumerările 1) – 6) se confirmă de către solicitant prin 

prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere. 
  

V. Eliberarea avizului tehnic de înregistrare 
14.  Persoanele juridice sau fizice (în continuare – solicitant), care solicită eliberarea avizului 

pentru unul sau cîteva genuri de activitate, prezintă la INM o cerere conform anexei A.  
La cerere se anexează declaraţia pe proprie răspundere care se îndeplineşte în două exemplare 

(conform anexei B, C sau D în funcţie de activitatea solicitată). După examinarea declaraţiei, un 
exemplar se avizează şi se restituie solicitantului.  

15. INM efectuează expertiza setului de documente prezentat în vederea verificării 
completivităţii şi constatării conformităţii informaţiei declarate cu cerinţele documentelor normative.  

16.  După expertiza setului de documente, INM adoptă decizia referitor la înregistrarea 
solicitantului.  

17. În cazul în care decizia este pozitivă, INM emite un ordin privind înregistrarea şi eliberarea 
avizului respectiv. Avizul este însoţit de anexa în care este indicat domeniul de activitate înregistrat. 
Forma de prezentare a avizului este expusă în anexa E, forma de prezentare a domeniului de activitate 
înregistrat, conform anexelor F şi G (conform domeniului de activitate solicitat) ale prezentului 
regulament. Avizul se eliberează pe un termen de 5 ani.  

 
18. Avizul se înregistrează în baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de 

înregistrare, care conţine următoarea informaţie:  
1) data înregistrării avizului;  
2)  data expirării termenului de valabilitate a avizului;  
3) seria (XX), numărul de înregistrare a avizului, indicativul de identificare – INM pentru 

Intstitutul Național de Metrologie ;  
4) genul de activitate;  
5) numărul ordinului privind înregistrarea;  
6) sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente 

de măsură);  
7) semnătura solicitantului de primire a avizului;  
8) înscrierea privind retragerea avizului;  
9) note.  
19. Se stabilesc seriile pentru următoarele activităţi:  
R – reparare a mijloacelor de măsurare;  
M – montare și/sau dare în folosință a mijloacelor de măsurare;  
PP – efectuarea preambalării produselor; 
S – producerea şi/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.  
Numărul de înregistrare este numărul de ordine din baza de date a entităţilor deţinătoare de avize 

tehnice de înregistrare, cu care a fost înregistrat avizul.  
20. Termenul de eliberare a avizelor este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării 

solicitării la INM, în situaţia în care, în urma expertizei, nu sînt constatate neconformităţi.  
21. În cazul refuzului de eliberare a avizului tehnic de înregistrare, Institutul Naţional de 

Metrologie, în termen de 3 zile lucrătoare, informează în scris solicitantul despre decizia adoptată, cu 
motivarea clară a refuzului, conform Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de 
bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 

22. Drept temei pentru  refuzul eliberării avizului servesc următoarele:  
1) solicitantul nu este înregistrat în Republica Moldova;  



2)  Institutul Naţional de Metrologie a depistat date neautentice în informaţia prezentată de 
către solicitantul de aviz tehnic de înregistrare.  

23. Suspendarea sau retragerea avizului se efectuează de către INM în conformitate cu 
prevederile Legii nr.235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii 
de întreprinzător prin emiterea ordinului respectiv în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia 
cazului cînd suspendarea sau retragerea avizului tehnic de înregistrare este solicitată de titularul 
acestuia. INM este obligat să informeze în scris titularul de aviz despre suspendarea sau retragerea 
avizului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului.  

24. Drept temei pentru suspendarea valabilităţii avizului servesc:  
1)  cererea titularului avizului privind suspendarea acestuia ca urmare a unor schimbări în 

competenţa titularului avizului;  
2)  constatările Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor referitoare la încălcarea de către 

titularul avizului a cerinţelor prevăzute la punctele 8, 11 și 13, în baza cărora a fost permisă 
desfăşurarea activităţii, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral activitatea 
desfăşurată; 

3) nerespectarea condiţiilor de mediu sau de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a 
documentelor de evidenţă pentru mijloacele de măsurare reparate, montate și/sau date în folosinţă, 
pentru preambalatele sau sticlele utilizate ca recipiente de măsură, produse ori importate;  

4) neînlăturarea de către titularul avizului a neconformităţilor în termen de 30 de zile.  
25. Suspendarea avizului tehnic de înregistrare are drept urmare încetarea executării activităţilor 

metrologice indicate în acesta pe perioada de suspendare. Perioada maximă de suspendare a avizului 
tehnic de înregistrare este de 30 de zile calendaristice.  

26. În cazul înlăturării în termen de 30 de zile a neconformităţilor depistate, suspendarea poate 
fi ridicată (retrasă). Suspendarea avizului se consideră retrasă după adoptarea deciziei corespunzătoare 
de către instanţa de judecată, fapt despre care INM informează în scris titularul avizului, nu mai tîrziu 
de 3 zile din ziua primirii de către INM a acesteia.  

27. În cazul în care suspendarea nu a fost retrasă în termen de 30 de zile, INM informează 
instanţa de judecată în scopul emiterii hotărîrii judecătoreşti pentru retragerea avizului.  

28. Suspendarea avizului are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate 
în aviz pe perioada de suspendare.  

29. Drept temei pentru retragerea avizului servesc:  
1) cererea titularului avizului privind retragerea acestuia ca urmare a unor schimbări în 

competenţele titularului;  
2) încheierea activităţii titularului avizului;  
3) suspendarea de către titularul avizului a activității pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile 

calendaristice, confirmată printr-un document oficial;  
4) nesoluţionarea de către titularul avizului, în termenul stabilit, a neconformităţilor ce au dus 

la suspendarea activităţii desfăşurate;  
5) încălcarea de către titularul avizului a cerinţelor şi regulilor Sistemului naţional de 

metrologie stabilite în baza cărora a fost eliberat avizul; 
6) încălcarea repetată de către titularul avizului tehnic de înregistrare a cerinţelor prevăzute la 

punctele 8, 11 și 13, în baza cărora a fost eliberat avizul tehnic de înregistrare, inclusiv depistarea de 
neconformităţi care afectează integral activitatea desfăşurată, nerespectarea condiţiilor de mediu sau 
de desfăşurare a activităţii, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele de 
măsurare reparate, montate ori date în folosinţă, pentru preambalate sau sticlele utilizate ca recipiente 
de măsură, produse sau importate;  

7) decizia de radiere a titularului actului permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice şi 
din Registrul întreprinzătorilor individuali;  

8) depistarea unor date neautentice introduse intenționat în documentele prezentate autorităţii 
emitente;  

9) constatarea transmiterii intenționate a avizului sau a copiei de pe el către o alta persoană 
pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.  

30. Retragerea avizului are drept urmare încetarea executării activităţilor metrologice indicate în 
aviz.  



31. Restrîngerea genului de activitate, a sortimentelor mijloacelor de măsurare incluse în 
domeniul de activitate sau a sortimentului produselor supuse preambalării sau sticlelor utilizate ca 
recipiente de măsură produse şi/sau importate se efectuează de către INM.  

32. Drept temei pentru restrîngerea genului de activitate, a sortimentelor mijloacelor de 
măsurare incluse în domeniul de activitate, a sortimentului produselor supuse preambalării sau 
sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate serveşte:  

1) cererea titularului avizului referitor la restrîngere;  
2) constatările Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor de neconformităţi cerinţelor şi 

regulilor Sistemului naţional de metrologie care afectează parţial activitatea desfăşurată şi a 
nesoluționării acestora, nerespectarea limitelor sau condiţiilor de desfăşurare a activităţii de către 
titularul avizului.  

33. Titularul avizului elaborează şi coordonează cu INM, măsuri corective precum şi termenul 
de realizare a măsurilor corective.  

34. Restrîngerea genului de activitate se efectuează prin emiterea de către INM a unui nou aviz 
şi unei noi anexe la acesta şi întoarcerea de către titular a avizului precedent. În cazul restrîngerii 
sortimentelor mijloacelor de măsurare, a sortimentului produselor supuse preambalării sau a sticlelor 
utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate se emite numai o nouă anexă la aviz.  

35. Entităţile pot solicita extinderea genului de activitate (cu introducerea în actul de constituire 
a genului de activitate solicitat) şi a sortimentelor de mijloace de măsurare, produselor supuse 
preambalării sau sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate. Extinderea 
genului de activitate, a sortimentului de mijloace de măsurare sau produse preambalate se efectuează 
conform prevederilor  punctului 14.  

36. În cazul rezultatelor pozitive ale examinării documentelor prezentate, INM emite ordin 
referitor la extinderea genurilor de activitate cu emiterea unui nou aviz, care înlocuieşte avizul 
precedent, iar în cazul extinderii sortimentelor mijloacelor de măsurare, a sortimentului produselor sau 
sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate supuse preambalării se eliberează 
doar o anexă suplimentară la aviz, prin care se confirmă extinderea activităţii desfăşurate. Termenul de 
valabilitate a anexei suplimentare este identic cu termenul de valabilitate al avizului.  

37. În cazul adoptării deciziei privind suspendarea, retragerea, restrîngerea sau extinderea 
genurilor de activitate şi/sau a sortimentelor mijloacelor de măsurare, a sortimentului produselor 
supuse preambalării sau sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse şi/sau importate titularului 
avizului, în termen de 3 zile, în baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de înregistrare se 
introduc modificările respective.  

38. Indicativul avizului exclus din baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de 
înregistrare nu se atribuie altor entităţi.  

39. Setul de documente al deţinătorului de aviz, exclus din baza de date a entităţilor deţinătoare 
de avize tehnice de înregistrare trebuie sa fie păstrat în arhiva bazei de date a entităţilor deţinătoare de 
avize tehnice de înregistrare timp de cinci ani.  

40. Titularul avizului este obligat în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei 
de retragere a avizului să depună la INM originalul avizului.  

41. Dacă titularul avizului îşi schimbă denumirea sau activează, avînd alte date decît cele 
indicate în declaraţie, el este obligat să informeze INM, în termen de 15 zile, despre modificările 
respective.  

42. Avizul devine nul de drept după suspendare sau retragere, precum şi după depăşirea 
perioadei de valabilitate. Continuarea activităţii metrologice menţionate în aviz, după expirarea 
termenului de valabilitate al acestuia, este interzisă.  

43. Termenul de valabilitate a avizului tehnic de înregistrare poate fi prelungit pentru o nouă 
perioadă de 5 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii desfăşurate în baza avizului, titularul va 
depune o cerere la INM cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de 
valabilitate al avizului precedent.  

44. În cazul pierderii sau deteriorării avizului, titularul este în drept să solicite la INM  , în 
termen de 15 zile, eliberarea unui duplicat al acestuia.  

INM este obligat să elibereze duplicatul avizului în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
depunerii cererii de eliberare a duplicatului.  



45. Termenul de valabilitate al duplicatului avizului nu poate depăşi termenul indicat în avizul 
pierdut sau deteriorat. În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului titularul de aviz 
deteriorat sau pierdut îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei pe proprie răspundere, depusă 
la INM odată cu cererea de eliberare a duplicatului. 

  
VI. Transparenţa informaţiei metrologice 

46.  INM creează şi gestionează, pe suport electronic şi pe hîrtie, baza de date referitor la 
entităţile înregistrate în Sistemul naţional de metrologie.  

47. Forma de prezentare a informaţiei respective, conform bazei de date a entităţilor deţinătoare 
de avize tehnice de înregistrare. De asemenea, pentru gestionarea bazei de date este necesar de a 
prezenta la INM informaţia referitor la modificările care apar pe parcurs.  

48. INM prezintă trimestrial informaţia din baza de date respectivă către:  
1)  Autoritatea centrală de metrologie -Ministerul Economiei  
2)  Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor; 
3) asigură publicarea ei pe pagina WEB. INM va asigura, de asemenea, la solicitare, 

persoanele interesate cu informaţie din baza de date a entităţilor deţinătoare de avize tehnice de 
înregistrare. 

  
VII. Supravegherea metrologică a entităţilor înregistrate 

49. Controlul respectării cerinţelor documentelor normative aplicabile și a condiţiilor de 
desfăşurare a activităţilor metrologice se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor 
pe parcursul la toată perioada de valabilitate a avizului în procesul evaluării periodice a titularilor 
avizelor. Rezultatele controalelor efectuate se publică pe site-ul www.controale.gov.md .  

  



 
 

Anexa A  
(normativă)  

   
Forma de prezentare a cererii  

   
Conducătorului ___________________________  

(prenumele, numele) 
___________________________ 

________________________________________ 
(denumirea, forma organizatorico-juridică) 
________________________________________  
____________(adresa)  
c. f. ____________________________________  
__________(codul fiscal)  
   

Cerere  
   
Solicit eliberarea avizului tehnic de înregistrare 

_____________________________________________________  
___________________________________________________________________________________

______________  
(denumirea genului de activitate: reparare, montare, punere în funcţiune,  

___________________________________________________________________________________
______________  

a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, efectuarea preambalării produselor, de producere şi/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente 

de măsură)  
   
La prezenta anexez:  
- declaraţia pe proprie răspundere, în care sînt incluse datele veridice referitor la activitatea metrologică 

pe care o desfăşor.  
   
De condiţiile eliberării avizului tehnic de înregistrare am luat cunoştinţă şi îmi asum obligaţia să le 

respect.  
   
Prin prezenta, declar pe proprie răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sînt copiile 

conforme cu originalele lor.  
   
În total materiale pe _________ foi.  
  
  
_________________________

_ 
(solicitantul)  

   
   
L.Ş. 

_______________________
_  
(semnătura) 

_______________________
_  

(numele, prenumele)  
   
   

_____ 
__________________ 

  
  



 
 

Anexa B  
(normativă)  

   
Forma de prezentare a declaraţiei  

   
DECLARAŢIE  

pe proprie răspundere  
   
pentru 

________________________________________________________________________________________
____ 

(denumirea activităţii metrologice –repararea, montarea, darea în folosință)  
  
a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public 
   
Prin prezenta, eu, 

___________________________________________________________________________________  
(conducătorul sau reprezentantul împuternicit, numele şi prenumele)  

al 
________________________________________________________________________________________
________  

(denumirea, forma organizatorico-juridică, sediul)  
 

confirm că în actul de constituire al entităţii este declarată activitatea de 
______________________________________  

___________________________________________________________________________________
_______________  

(reparare, montare, dare în folosință,)  
   
a mijloacelor de măsurare. Sortimentul de mijloace de măsurare utilizate în domeniul de interes public  

pentru care este solicitată activitatea menţionată  
  
este următorul: 

_____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________

_______________  
___________________________________________________________________________________

_______________  
   
Declar pe proprie răspundere că 
  
I. Deţin:  
1.1 Condiţii tehnico-organizatorice  sunt adecvate:  
a) încăperi de lucru, care să corespundă cerinţelor de organizare:  
___________________________________________________________________________________

__________  
(caracteristica încăperilor pentru: reparare, montare, dare în folosință 

_________________________________________________________________________________ a mijloacelor 

de măsurare legale)  
   
b) dispun de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţia tehnică: 
___________________________________________________________________________________

__________  
(tipul şi caracteristicile utilajului, mijloacelor de măsurare şi lista documentaţiei tehnice pentru: reparare,  

___________________________________________________________________________________
__________  

montare, dare în folosință, a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public)  
   
c) dispun de cadre calificate pentru executarea lucrărilor de efectuare a activităţii metrologice: 
 ___________________________________________________________________________________

_________  
(numele, prenumele cadrelor care efectuează activitatea de metrologie  

___________________________________________________________________________________



__________  
şi denumirea actelor ce confirmă competenţa tehnică)  

   
1.2 Acordul, după caz, cu producătorul mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public , 

cu reprezentantul autorizat al acestuia sau cu intermediarul 
_________________________________________________________________________________  

(nr. acordului şi data)  
   
II. Asigur:  
2.1 Pentru activitatea de reparare a mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public :  
a) repararea mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public , conform condiţiilor avizului;  
b) garanţia reparării;  
c) prezentarea la solicitarea laboratorului de metrologie ce urmează să efectueze verificarea metrologică 

după reparare,  fişei de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate;  
d) respectarea şi menţinerea cerinţelor privind asigurarea metrologică (dotarea tehnică) pentru repararea 

mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public ;  
e) condiţii de exercitare a controlului metrologic legal.  
   
2.2 Pentru activitatea de montare, dare în folosință a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de 

interes public :  
a) montarea, darea în folosință a mijloacelor de măsurare verificate metrologic, conform prevederilor 

avizului;  
b) respectarea cerinţelor producătorului, cerinţelor din certificatul aprobării de model: 

________________________  
(nr. certificatului şi data)  
c) garanţia lucrărilor de montare, dare în folosință pentru fiecare mijloc de măsurare legal, montat sau dat 

în folosință;  
d) înregistrările privind mijloacele de măsurare montate, date în folosință.  
Avizul în cauză se acordă numai pentru mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public , 

ale căror caracteristici tehnice şi metrologice sînt influenţate de corectitudinea montării.  
   
   

________________________  
(solicitantul)  

   
   
L.Ş. 

________________________  
(semnătura) 

_______________________  
(numele, prenumele)  

   
   

_____ 
__________________ 

 



 
Anexa C  

(normativă)  
   

Forma de prezentare a declaraţiei  
   

DECLARAŢIE  
pentru efectuarea preambalării produselor  

   
Prin prezenta, eu, 

_____________________________________________________________________________  
(conducătorul sau reprezentantul împuternicit, numele şi prenumele)  

al 
________________________________________________________________________________________
________  

(denumirea, forma organizatorico-juridică, adresa)  
  
confirm că în actul constitutiv al entităţii este declarată activitatea  
                                                                                                                  (de preambalare a produselor, 

                    de producere și/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură) 

. Sortimentul  

                                                                                               (de produse preambalate, de sticle utilizate ca recipiente de măsură 

produse și/sau importate) 

pentru care este solicitată activitatea menţionată este următorul: 

__________________________________  

___________________________________________________________________________________
_______________  

___________________________________________________________________________________
_______________  

   
Declar pe proprie răspundere că  
I. Deţin:  
1.1 Un sistem de management al calităţii documentat, funcţional şi adecvat domeniului şi volumului 

lucrărilor efectuate 
________________________________________________________________________________________
__  

(denumirea şi numărul documentului sistemului de management al calităţii)  
 

care prevede condiţii tehnico-organizatorice:  
a) încăperi de lucru, care să corespundă cerinţelor de organizare a lucrărilor 
  
(de preambalare a produselor, de producere și/sau import a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură) 

___________________________________________________________________________________
__________  

(caracteristica încăperilor pentru efectuarea preambalării produselor:  
___________________________________________________________________________________

__________  
suprafaţa, temperatura, presiunea atmosferică, umiditatea)  

   
b) mijloace de măsurare adecvate sortimentelor de produse ce necesită preambalare, conform 

documentelor normative aplicate:  
___________________________________________________________________________________

__________  
(tipul şi caracteristicile mijloacelor de măsurare utilizate la preambalarea produselor)  

___________________________________________________________________________________
__________  

c) mijloace de măsurare adecvate pentru producerea sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, 
produse  

   
c) cadre calificate pentru executarea lucrărilor de preambalare a produselor/ producerea sticlelor ca 

recipiente de măsură:  
___________________________________________________________________________________

__________  



(numele, prenumele cadrelor care efectuează activitatea de metrologie şi denumirea actelor ce confirmă competenţa tehnică) 
   
1.2 Acordul, după caz, cu producătorul produsului/ reprezentantul autorizat al acestuia  
___________________________________________________________________________________

__________  
(nr. acordului şi data)  

  
II. Asigur:  
a) preambalarea produselor, conform condiţiilor avizului;  
b) marcarea produselor preambalate, conform documentelor noprmative aplicabile;  
c) corespunderea masei nominale, volumului nominal, (sau altele) valorilor prescrise în documente 

normative în domeniul metrologiei legale ;  
d) înregistrări privind sortimentele şi conţinutul produsului preambalat;  
e) condiţii de exercitare a controlului metrologic legal.  
 
III. Asigur: 
a) producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură conform condițiilor avizului; 
b) marcarea sticlelor utilizate ca recipiente de măsură produse, conform documentelor noprmative aplicabile; 
c) înregistrări privind producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură; 
d) condiții de exercitare a controlului metrologic legal. 
    
_______________________

_  
(solicitantul)  

   
   
L.Ş. 

_______________________
_  
(semnătura) 

_______________________
_  

(numele, prenumele)  
   
   
_____ __________________ 

   
  



 
Anexa D  

(normativă)  
   

Forma de prezentare a avizului tehnic de înregistrare  
   

(recto)  
  

Stema de Stat 
a Republicii 

Moldova 
   

REPUBLICA MOLDOVA  
   
   

___________________________________________________________  
(denumirea întreprinderii)  

   
   

AVIZ TEHNIC DE ÎNREGISTRARE  
   

Seria XX/C nr. _________ data _______________ 
   

Valabil pînă la _______________  
   
Agentul economic 

_____________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________

_________   
  
Sediul sau domiciliul 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________

_________ 
  
Genul de activitate 

____________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________

_________    
  
Condiţiile de activitate, conform RGML 02:2016  
   
Sortimentele mijloacelor de măsurare, produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură 

sînt prezentate în anexă, care este parte integrantă a prezentului aviz tehnic de înregistrare.  
   
NOTĂ – Avizul tehnic de înregistrare nu este valabil fără anexa la aviz.  
  
________________________ 
__(conducătorul IMN)  
   
   
L.Ş. 

_______________________
_  
(semnătura) 

_______________________
_  

(numele, prenumele)  
   
   
_____ __________________ 

  
  



 
Anexa E  

(normativă)  
   

Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare  
pentru mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public 

   
   

Anexa la avizul tehnic de înregistrare  
   

seria ______________ nr. ________  
din ______ ____________________  

   
_____________________________________________________________  

(denumirea solicitantului)  
  

r. 
crt. 

Genul 
de activitate 

Denumirea, tipul 
mijlocului de 

măsurare 

Caracteristici metrologice N
Note Interval 

de măsurare 
Clasa, ordinul, 

valoarea unei diviziuni, 
eroarea 

2 3 4 5 6

   
___________________

_____ 
(funcţia)  

   
   
L.Ş. 

___________________
_____  

(semnătura) 

___________________
_____  

(numele, prenumele)  
   
   

_____ 
__________________ 

   



 
Anexa F  

(normativă)  
   

Forma de prezentare a anexei la avizul tehnic de înregistrare 
pentru efectuarea preambalării produselor  

   
Anexa la avizul tehnic de înregistrare  

   
seria ______________ nr. ________  
din ______ ____________________  

   
_____________________________________________________________  

(denumirea solicitantului)  
  

r. 
crt. 

Genul de 
activitate 

Denumirea produsului preambalat/  
sticlelor utilizate ca recipiente de 

măsură 

Caracte
ristici ote 

2 3 4 

  
 
_______________________ 

(funcţia)  
   
   
L.Ş. 

   
________________________  

(semnătura) 

        
________________________  

(numele, prenumele)  
   
   
 
 

  
 

 



Cartea întîi. DREPTUL MATERIAL 

    Titlul. I PARTEA GENERALĂ 

 Capitolul I. DISPOZIŢII COMUNE 

 Capitolul II. CONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA 
    CONTRAVENŢIONALĂ 

  Capitolul III. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL 
 CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI    RĂSPUNDEREA 
CONTRAVENŢIONALĂ 

 Capitolul IV. SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE 

 Capitolul V. APLICAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE 

Titlul II. PARTEA SPECIALĂ 

      Capitolul VI. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE 
POLITICE, DE MUNCĂ ŞI LA ALTE DREPTURI 
CONSTITUŢIONALE ALE PERSOANEI FIZICE 

 Capitolul VII. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA SĂNĂTATEA 
POPULAŢIEI, SĂNĂTATEA PERSOANEI, LA STAREA 
 SANITAR-EPIDEMIOLOGICĂ 

 Capitolul VIII. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE REALE 

 Capitolul IX. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI 

  Articolul 109. Încălcarea regimului de protecţie a apelor 

   Articolul 110. Încălcarea regulilor de folosire a apei 

   Articolul 111. Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind 
 exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi aparatelor 
 de măsurat hidrotehnice, de gospodărire şi de 
 protecţie a apelor 

 Articolul 112.  Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor 
 hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor 

      Articolul 113. Încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţii              
economice în zonele de protecţie a apelor 

 Articolul 114. Încălcarea regulilor de protecţie  a resurselor  piscicole şi a 
regulilor de pescuit 

        Articolul 115. Degradarea terenurilor, falsificarea informaţiei despre 
starea  şi folosirea lor 



Articolul 116. Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a 
teritoriului sau de folosinţă a terenului 

 Articolul 117. Neîndeplinirea obligaţiei de a adduce terenurile într-o stare 
care să asigure folosirea lor conform destinaţiei 

Articolul 118. Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii 
de ameliorare a acestora, de protecţie a solului contra 
eroziunii provocate de vînt şi de apă, de prevenire a altor 
procese care deteriorează starea solului 

Articolul 119. Încălcarea modului de protecţie şi de folosire a subsolului 

Articolul 120. Decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii 
vii şi a stratului superior de sol fertil 

Articolul 121. Efectuarea unor exploatări  forestiere contrar scopurilor 
sau cerinţelor prevăzute de legislaţie 

Articolul 122. Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor și arbuştilor 

Articolul 123. Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, a arboretului 
tînăr provenit prin regenerare naturală, a seminţişului 
natural şi preexistent  

Articolul 124. Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere 
şi plantaţii silvice   

Articolul 125. Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a 
parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite 

Articolul 126. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată 
 a fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de desecare din păduri, a 
sistemelor de drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor  
 inginereşti de pe terenurile  fondului forestier persoanei 
juridice. 

Articolul 1261. Păşunatul ilegal al animalelor 

Articolul 127. Încălcarea regulilor de folosire a obiectelor fondului 
forestier 

Articolul 128. Încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea 
şi protecţia fondului cinegetic 

Articolul 129. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată 

Articolul 130. Amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor pe 
terenurile fondului forestier sau nerespectarea 
prescripţiilor din biletul silvic privind amplasarea lor 

Articolul 131. Încălcarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţii 
în apicultură 



Articolul 132. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a semnelor de 
restricţie, a indicatoarelor de  amenajament silvic, a 
barierelor şi parapetelor, a obiectelor de agitaţie şi 
informaţie  vizuală 

Articolul 133. Darea în exploatare a obiectivelor de producţie fără 
instalaţiile de prevenire a impactului negativ asupra 
pădurilor  

Articolul 134. Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier şi 
spaţiile verzi pentru defrişare, construcţie de clădiri 
administrative, depozite şi alte obiective 

Articolul 135. Circulaţia şi parcarea vehiculelor pe terenurile  fondului 
forestier, în spaţiile verzi din afara drumurilor publice şi în 
locuri interzise.  

Articolul 136. Încălcarea regulilor sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini 
publice, rezervaţii şi ocoale silvice  

Articolul 137. Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în 
păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale 
silvice  

Articolul 138. Încălcarea modului stabilit de creare 
şi de folosire a colecţiilor zoologice 

Articolul 139. Încălcarea modului de folosire a regnului 
animal în rezervaţiile naturale şi în alte arii naturale 
protejate de stat  

Articolul 140. Colectarea sau nimicirea plantelor,  capturarea sau 
nimicirea animalelor  incluse în Cartea Roşie a Republicii 
Moldova şi în anexele la Convenţia  privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie (CITES) 

Articolul 141. Încălcarea regimului de protecţie a obiectelor şi 
complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat 

Articolul 142. Încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare,  
de recoltare, de transportare  şi de export al lemnului  

Articolul 143. Neefectuarea plăţii pentru poluarea mediului 

Articolul 144. Încălcarea cerinţelor ecologice la construcţia, la punerea în 
funcţiune, la exploatarea întreprinderilor,  
instalaţiilor, altor obiective 

Articolul 145. Neadmiterea inspectării obiectivelor sau neprezentarea 
informaţiei despre starea mediului  



Articolul 146. Nefolosirea instalaţiilor pentru purificarea de poluanţi şi 
controlul emisiilor în atmosferă, pentru epurarea apelor 
uzate 

Articolul 147. Depăşirea normativelor gradului admisibil de acţiune 
dăunătoare asupra mediului şi emisia de poluanţi fără 
autorizaţie 

Articolul 148. Încălcarea regimului şi modului de utilizare a 
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul  de ozon 

Articolul 149. Poluarea mediului cu cauzarea de prejudicii  

Articolul 150. Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare în actele de bord  
a operaţiunilor cu substanţe şi amestecuri nocive 

Articolul 151. Încălcarea regulilor de testare tehnică şi ecologică 

Articolul 152. Darea în exploatare a vehiculelor  terestre, a navelor şi 
aeronavelor care depăşesc normativele admise  
de emisia poluanţilor şi de emitere a zgomotului 

Articolul 153. Exploatarea vehiculelor terestre, a navelorşi aeronavelor 
care depăşesc normativele  admise de emisie a poluanţilor 
şi de emitere a zgomotului 

Articolul 154. Încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  

Articolul 155. Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare, 
utilizare şi înhumare a preparatelor biologice, chimice şi a 
altor substanţe toxice 

Articolul 1551. Încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţilor nucleare 
şi radiologice 

Articolul 156. Neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza 
ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului 

Articolul 157. Cruzimea faţă de animale  

Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi 
altor animale 

Articolul 1581. Încălcarea regulilor privind identificarea şi înregistrarea 
animalelor, precum şi a regulilor zootehnice                  

        Capitolul X. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI,  
CONSTRUCŢIILOR, ENERGETICII, GOSPODĂRIEI  
COMUNALE, LOCUINŢELOR ŞI AMENAJĂRII  
TERITORIULUI 

       Articolul 159. Încălcarea prevederilor actelor normative,  ale   
documentelor normativ-tehnice cu privire la efectuarea în 



condiții de securitate a lucrărilor care pot provoca situații 
de avarii sau incidente  

Articolul 160. Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire 
la păstrarea, transportul, folosirea şi evidenţa materialelor 
explosive 

 Articolul 161. Deconectarea neautorizată a energiei electrice, a energiei 
termice sau a gazelor naturale 

 Articolul 162. Provocarea intenţionată a unui deranjament în reţelele 
electrice cu tensiune pînă la 1000 de volţi 

Articolul 163. Încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor 
electrice 

 Articolul 1631.  Neîndeplinirea prescripțiilor emise de Inspectoratul 
Energetic de Stat 

Articolul 164. Folosirea ilegală a energiei electrice, a energiei termice 
sau a gazelor naturale 

Articolul 165. Încălcarea dreptului de acces la echipamentele de măsurare 

Articolul 166. Folosirea fără autorizaţie a instalaţiilor ce funcţionează cu 
gaze 

Articolul 167. Deteriorarea rețelelor termice la efectuarea lucrărilor 

Articolul 168. Încălcarea regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze 
naturale sau a rețelelor termice 

Articolul 169.  Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii de către 
participanţii la piaţa energiei electrice,  la piaţa 
gazelor  naturale şi la piaţa produselor petroliere 

Articolul 170. Conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă şi 
la sistemul de canalizare 

Articolul 171. Deteriorarea intenţionată a sistemului de alimentare cu apă 
şi a sistemului de canalizare la efectuarea de lucrări 

Articolul 172. Încălcarea regulilor privind zonele de protecţie a reţelelor 
de conducte de apă şi a instalaţiilor de alimentare cu apă şi 
de canalizare 

 Articolul 173. Deconectarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul 
de alimentare cu apă şi de la sistemul de canalizare 

Articolul 174. Deteriorarea intenţionată a aparatelor de evidenţă a 
consumului de apă potabilă şi a volumului de apă uzată 
evacuate 



Articolul 175. Prezentarea datelor eronate privind consumul de apă 
potabilă şi volumul de apă uzată evacuată  în sistemul 
public de canalizare 

Articolul 176. Neasigurarea accesului liber al reprezentantului 
prestatorului de servicii de alimentare cu apă şi de 
canalizare în locuinţe şi pe teritoriul agenţilor economici 

Articolul 177. Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în 
construcţii 

Articolul 178. Încălcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în 
localităţile rurale şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile 
pomicole 

Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la 
construcţiile existente 

Articolul 180. Încălcarea legislaţiei cu privire la locuinţe 

Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile 
urbane şi rurale 

Articolul 182. Vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele 
verzi ale localităţilor 

Capitolul XI. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL AGRICOL ŞI SANITAR-
VETERINAR 

Capitolul XII. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA 
REGIMUL DIN TRANSPORTURI 

Capitolul XIII. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL 
CIRCULAŢIEI RUTIERE 

Capitolul XIV. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR 
ELECTRONICE, COMUNICAŢIILOR POŞTALE ŞI AL 
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 

Capitolul XV. CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA DE 
ÎNTREPRINZĂTOR, FISCALITATEA, ACTIVITATEA 
VAMALĂ  ŞI VALORILE MOBILIARE 

Capitolul XVI. CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA 
AUTORITĂŢILOR PUBLICE 

Capitolul XVII. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL 
FRONTIEREI DE STAT ŞI REGIMUL DE ŞEDERE PE 
TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 



Capitolul XVIII. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA MODUL DE 
ADMINISTRARE. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL 
SUPRAVEGHERII PIEŢEI, METROLOGIEI, 
STANDARDIZĂRII ŞI PROTECŢIEI CONSUMATORILOR 

Capitolul XIX. CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA 
PUBLICĂ ŞI LA SECURITATEA PUBLICĂ 

Capitolul XX. CONTRAVENŢII ÎN  DOMENIUL EVIDENŢEI MILITARE 

Cartea a doua. PROCESUL CONTRAVENŢIONAL 

     Titlul I. PARTEA GENERALĂ 
   Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 

   Capitolul II. PARTICIPANŢII LA PROCESUL CONTRAVENŢIONAL 

Capitolul III. AUTORITĂŢILE COMPETENTE SĂ SOLUŢIONEZE 
CAUZELE CONTRAVENŢIONALE 

Capitolul IV. PROBELE 

Capitolul V. MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE 

Capitolul V1. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ 

Titlul II. PARTEA SPECIALĂ 

     Capitolul VI. CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENŢIONALE 

Capitolul VII. JUDECAREA CAUZEI CONTRAVENŢIONALE 
ÎN INSTANŢĂ 

Capitolul VIII. CALEA ORDINARĂ DE ATAC. RECURSUL 

Capitolul IX. CALEA EXTRAORDINARĂ DE ATAC. 
REVIZUIREA 

Capitolul X. TRIMITEREA SPRE EXECUTARE A HOTĂRÎRII 
JUDECĂTOREŞTI. PROBLEMELE CE URMEAZĂ A 
FI SOLUŢIONATE LA EXECUTAREA  SANCŢIUNII 
CONTRAVENŢIONALE 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
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    RMO247 din 05.08.16, MO247-255/05.08.16 pag.18
    LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 05.08.16
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16
    HCC10 din 10.05.16, MO204-205/12.07.16 art.58; în vigoare 10.05.16
    LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439
    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP124 din 02.06.16, MO184-192/01.07.16 art.397
    LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306
    LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291
    LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272
    LP70 din 14.04.16, MO128-133/13.05.16 art.270
    LP60 din 07.04.16, MO123-127/06.05.16 art.246
    LP51 din 31.03.16, MO114-122/29.04.16 art.229
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    LP9 din 26.02.16, MO90-99/08.04.16 art.166; în vigoare 08.04.16
    LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48
    LP230 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.19; în vigoare 15.07.16
    LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16
    LP218 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.679; în vigoare 31.01.16
    LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675
    LP195 din 19.11.15, MO340-346/18.12.15 art.652
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
    LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15
    LP95 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.261
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15
    LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15
    LP34 din 19.03.15, MO93/14.04.15 art.132
    LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632
    LP184 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.620; în vigoare 10.10.14
    LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559
    LP159 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.549; în vigoare 15.02.15
    LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14
    LP117 din 03.07.14, MO209-216/25.07.14 art.453
    LP113 din 03.07.14, MO209-216/25.07.14 art.451
    LP100 din 12.06.14, MO169-173/27.06.14 art.383
    LP87 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.353
    LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247
    LP41 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.245
    LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP22 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.181
    LP321 din 23.12.13, MO27-34/07.02.14 art.67; în vigoare 07.08.14
    LP287 din 05.12.13, MO27-34/07.02.14 art.63
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801
    LP262 din 01.11.13, MO284-289/06.12.13 art.778
    LP255 din 01.11.13, MO276-280/29.11.13 art.762
    LP233 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.707
    LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705
    LP203 din 12.07.13, MO191-197/06.09.13 art.621; în vigoare 06.03.14
    HCC12 din 04.06.13, MO167-172/02.08.13 art.22; în vigoare 04.06.13
    LP175 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.538
    LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516; în vigoare 26.10.13
    LP142 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.512
    LP139 din 14.06.13, MO152-158/19.07.13 art.477
    LP147 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.464; în vigoare 12.08.13
    LP117 din 23.05.13, MO146-151/12.07.13 art.458
    LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13
    LP41 din 21.03.13, MO75-81/12.04.13 art.235
    LP39 din 21.03.13, MO82/12.04.13 art.254
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104
    LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102
    LP101 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.41
    LP279 din 07.12.12, MO1-5/04.01.13 art.12
    LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777
    LP221 din 19.10.12, MO228/31.10.12 art.732; în vigoare 01.11.12
    LP198 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.648
    LP192 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.646; în vigoare 01.10.12
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    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP184 din 11.07.12, MO166-169a/16.08.12 art.571; în vigoare 16.11.12
    LP169 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.545
    LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488
    LP93 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.482; în vigoare 20.09.12
    LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473
    LP33 din 06.03.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP67 din 05.04.12, MO92/15.05.12 art.310
    LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290
    LP19 din 23.02.12, MO82-84/27.04.12 art.272
    LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
    LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172; în vigoare 23.06.12
    LP277 din 27.12.11, MO25-28/03.02.12 art.85; în vigoare 01.02.12
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP225 din 25.11.11, MO227-232/23.12.11 art.641
    LP209 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.621; în vigoare 01.07.12
    LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în vigoare 16.06.12
    LP206 din 21.10.11, MO197-202/18.11.11 art.571
    LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
    LP140 din 28.07.11, MO146/28.08.11 art.446; în vigoare 01.01.12
    LP148 din 15.07.11, MO131/133/12.08.11 art.401
    LP147 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.399
    LP126 din 07.07.11, MO131-133/12.08.11 art.397
    LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363
    LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
    LP60 din 01.04.11, MO91-94/03.06.11 art.232
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11
    LP22 din 17.02.11, MO43-45/25.03.11 art.90
    LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634
    LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590
    LP173 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.553
    LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517
    LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492
    LP102 din 28.05.10, MO135-137/03.08.10 art.476; în vigoare 01.01.12
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP25 din 04.03.10, MO41-43/26.03.10 art.114
    LP14 din 26.02.10, MO39-40/23.03.10 art.95
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP16-XVI din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.132

    Parlamentul adoptă prezentul cod.

Cartea întîi
DREPTUL MATERIAL

Titlul I
PARTEA GENERALĂ

Capitolul I
DISPOZIŢII COMUNE

Articolul 1. Legea contravenţională a Republicii Moldova 
    (1) Prezentul cod este lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc 
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principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce 
constituie contravenţii şi prevede procesul contravenţional şi sancţiunile contravenţionale.
    (2) În cazurile expres prevăzute în prezentul cod, dispoziţia articolului din cod poate să 
conţină o normă de trimitere la un alt act cu caracter normativ, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. În asemenea cazuri, exigenţele aplicabile normei legii contravenţionale, 
inclusiv exigenţa de previzibilitate, sînt aplicabile şi actului normativ respectiv.
    (3) Dacă în procesul aplicării unui alt act normativ se constată că prevederile acestuia 
contravin principiilor stabilite în prezentul cod, se aplică prevederile prezentului cod.

Articolul 2. Scopul legii contravenţionale
    Scopul legii contravenţionale constă în apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale 
persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea 
cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvîrşirii de noi contravenţii.

Articolul 3. Acţiunea legii contravenţionale în timp
    (1) Caracterul contravenţional al faptei şi sancţiunea ei contravenţională se stabilesc de 
prezentul cod în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.
    (2) Legea contravenţională care înăspreşte sancţiunea sau înrăutăţeşte situaţia persoanei 
vinovate de săvîrşirea unei contravenţii nu are efect retroactiv.
    (3) Fapta care, printr-o lege nouă, nu mai este considerată contravenţie nu se sancţionează, iar 
sancţiunea stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi nu se execută. 
    (4) Dacă legea nouă prevede o sancţiune contravenţională mai blîndă, se aplică această 
sancţiune. În cazul aplicării sancţiunii din legea veche, această sancţiune se execută în limita 
maximului sancţiunii din legea nouă. Dacă legea nouă nu mai prevede o anumită categorie a 
sancţiunii, sancţiunea de o astfel de categorie, stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a 
noii legi, nu se mai execută.
    (5) Dacă legea nouă prevede o sancţiune mai aspră, contravenţia continuă a cărei săvîrşire a 
început anterior intrării în vigoare a noii legi se sancţionează în conformitate cu legea în vigoare 
la momentul consumării ei.
    (6) Timpul săvîrşirii contravenţiei este considerat timpul săvîrşirii acţiunii ilicite, iar în cazul 
inacţiunii, timpul în care trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care contravenientul a omis să o 
efectueze, independent de timpul survenirii urmărilor.
    Articolul 4. Acţiunea legii contravenţionale asupra

persoanei şi în spaţiu 
    (1) Contravenţia săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în conformitate cu 
prezentul cod.
    (2) Contravenţia săvîrşită în afara teritoriului Republicii Moldova de un cetăţean al ei sau de 
un apatrid care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în conformitate cu 
prezentul cod dacă fapta este prevăzută şi de legea ţării în care a fost săvîrşită, iar persoana nu a 
fost trasă la răspundere în acea ţară.
    (3) Nu pot fi supuşi răspunderii contravenţionale reprezentanţii diplomatici ai statelor străine 
sau alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte sau în conformitate cu legile Republicii Moldova, nu cad sub incidenţa jurisdicţiei 
contravenţionale a Republicii Moldova sau în cazul cărora este înlăturată răspunderea 
contravenţională
    (4) Contravenţia săvîrşită în apele teritoriale sau în spaţiul aerian al Republicii Moldova se 
consideră săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) Contravenția săvîrşită la bordul unei nave maritime sau unei aeronave înregistrate conform 
legislației Republicii Moldova și aflate în afara spaţiului ei acvatic sau aerian se sancţionează în 
conformitate cu prezentul cod dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte 
nu dispun altfel.
    (6) În temeiul prezentului cod se sancţionează contravenţiile săvîrşite la bordul unei nave 
militare maritime sau aeriene aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de locul aflării navei.
    (7) Se consideră loc al săvîrşirii acţiunii locul în care a fost săvîrşită acţiunea prejudiciabilă, 
indiferent de timpul survenirii urmărilor. În caz de inacţiune, loc al săvîrşirii faptei se consideră 
locul unde trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care persoana a omis să o efectueze, indiferent de 
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timpul survenirii urmărilor.
Articolul 5. Principiul legalităţii

    (1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii 
contravenţionale decît în conformitate cu legea contravenţională.
    (2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii contravenţionale sînt 
interzise
    (3) Legea contravenţională nu urmăreşte cauzarea de suferinţe fizice sau lezarea demnităţii 
omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori 
degradante.

Articolul 6. Principiul egalităţii în faţa legii
    (1) Persoanele care au săvîrşit contravenţii sînt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice şi 
sînt supuse răspunderii contravenţionale fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex, 
apartenenţă politică, avere, origine socială sau de orice altă situaţie.
    (2) Conform prevederilor Constituţiei, ale altor legi şi/sau ale tratatelor internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, anumite categorii de persoane pot beneficia de condiţii speciale 
de urmărire contravenţională sau de garanţia de a nu fi supuse urmăririi şi răspunderii 
contravenţionale.
    Articolul 7. Principiul dreptăţii
    Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită 
vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.
    Articolul 8. Principiul caracterului personal al răspunderii 

contravenţionale
    (1) Persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai pentru fapte săvîrşite cu 
vinovăţie.
    (2) Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din 
imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

Articolul 9. Principiul individualizării răspunderii
contravenţionale şi sancţiunii contravenţionale

    (1) La aplicarea legii contravenţionale se ţine cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al 
contravenţiei, de persoana făptuitorului şi de circumstanţele atenuante ori agravante.
    (2) Nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contravenţionale pentru una şi aceeaşi 
faptă.

Capitolul II
CONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA 

CONTRAVENŢIONALĂ
    Articolul 10. Contravenţia
    Constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social 
mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de 
lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.
    Articolul 11. Contravenţia continuă
    (1) Se consideră contravenţie continuă fapta care se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă, 
timp nedeterminat, a activităţii contravenţionale. În cazul contravenţiei continue nu există 
pluralitate de contravenţii. 
    (2) Contravenţia continuă se consumă în momentul încetării acţiunii sau inacţiunii 
contravenţionale sau al survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.
    Articolul 12. Contravenţia prelungită
    (1) Se consideră contravenţie prelungită fapta săvîrşită cu o unică intenţie, caracterizată prin 
două sau mai multe acţiuni şi/sau inacţiuni contravenţionale identice comise cu un singur scop, 
alcătuind în ansamblu o contravenţie.
    (2) Contravenţia prelungită se consumă în momentul săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni 
contravenţionale

Articolul 13. Tentativa 
    Se consideră tentativă de contravenţie acţiunea sau inacţiunea intenţionată, îndreptată 
nemijlocit spre săvîrşirea unei contravenţii care, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
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nu şi-a produs efectul.
Articolul 14. Vinovăţia

    (1) Contravenţia se săvîrşeşte cu intenţie sau din imprudenţă.
    (2) Contravenţia se consideră săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea 
seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei 
prejudiciabile, a dorit sau a admis în mod conştient survenirea acestor urmări.
    (3) Contravenţia se consideră săvîrşită din imprudenţă dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea 
seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei 
prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate, ori nu îşi dădea seama de 
caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii 
urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă.
    (4) Dacă, drept rezultat al săvîrşirii cu intenţie a contravenţiei, se produc urmări mai grave 
care, conform legii, atrag înăsprirea sancţiunii contravenţionale şi care nu erau cuprinse de 
intenţia persoanei care a săvîrşit-o, răspunderea contravenţională pentru atare urmări survine 
numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor 
putea fi evitate, sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări, deşi 
trebuia şi putea să le prevadă. În consecinţă, contravenţia se consideră intenţionată.

Articolul 15. Răspunderea pentru contravenţia
                         săvîrşită în stare de ebrietate produsă
                         de alcool sau de alte substanţe
    Starea de ebrietate produsă de consumarea voluntară a alcoolului sau a altor substanţe nu 
înlătură caracterul contravenţional al faptei. Cauzele ebrietăţii, gradul şi influenţa ei asupra 
săvîrşirii contravenţiei se iau în considerare la stabilirea pedepsei.

Articolul 16. Răspunderea contravenţională
                         a persoanei fizice
    (1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică responsabilă care, în 
momentul săvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani.
    (2) Persoana fizică cu vîrsta între 16 şi 18 ani este pasibilă de răspundere contravenţională 
pentru săvîrşirea faptelor prevăzute la art. 69 alin. (1), art. 78, 85, 87, art. 88 alin. (1), art. 89, art. 
91 alin. (1), art. 104, 105, 203, art. 204 alin. (1), (2) și (3), art. 228–245, 336, 342, 352–357, 363, 
365, art. 366 alin. (1), art. 367, 368, 370, art. 372 alin. (2).
    (3) În cazul minorului care a săvîrşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia normei din partea 
specială a cărţii întîi, agentul constatator, procurorul sau instanţa de judecată expediază 
materialele cauzei contravenţionale autorităţii administraţiei publice locale pentru problemele 
minorilor. La demersul agentului constatator, instanţa de judecată poate aplica faţă de minor 
măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform art.104 din Codul penal.
    (4) Pentru săvîrşirea contravenţiilor în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, militarii 
răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale. 
    (5) – abrogat.
    (6) Persoana cu funcţie de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere, instituţie, 
organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, într-o autoritate 
publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere 
sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor 
autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice ori economice) 
este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea unei fapte prevăzute de prezentul 
cod în cazul:
    a) folosirii intenţionate a atribuţiilor sale contrar obligaţiilor de serviciu;
    b) depăşirii vădite a drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege;
    c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.
    (7) În lipsa condiţiilor enunţate la alin.(6), persoana cu funcţie de răspundere vinovată de 
săvîrşirea unei contravenţii răspunde conform dispoziţiilor generale. 

Articolul 17. Răspunderea contravenţională
                         a persoanei juridice
    (1) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere 
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contravenţională pentru o faptă prevăzută de prezentul cod dacă:
    a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce 
stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități sau a efectuat o 
activitate ce nu corespunde actelor sale de constituire sau scopurilor sale declarate; 
    b) fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică 
împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al 
persoanei juridice;
    c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită 
cu funcții de conducere;
    d) fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei 
împuternicite cu funcții de conducere.
    (11) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin 
una din următoarele funcții:
    a) de reprezentare a persoanei juridice;
    b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice; 
    c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.
    (2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazul în care norma materială din partea 
specială a cărţii întîi prevede expres sancţionarea ei.
    (3) Dacă în partea specială a cărţii întîi este prevăzută răspunderea contravenţională a 
persoanei juridice, întreprinderea individuală răspunde ca persoană juridică.
    (4) Răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice 
sau, după caz, a persoanei cu funcție de răspundere pentru contravenţia săvîrşită.

Articolul 171. Responsabilitatea
    Responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înțelege 
caracterul prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi manifesta voința şi de a-şi dirija 
acțiunile.

Articolul 18. Proporţiile mici
    Se consideră de mici proporţii valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, 
distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală sau 
valoarea pagubei pricinuite care, la momentul săvîrşirii contravenţiei, nu depăşeşte 20% din 
cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs 
la data săvîrșirii faptei.

Capitolul III
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL 

CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA 
CONTRAVENŢIONALĂ

    Articolul 19. Cauzele care înlătură caracterul 
                         contravenţional al faptei 
    Se consideră cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei:
    a) – abrogată;
    b) legitima apărare;
    c) starea de extremă necesitate;
    d) constrîngerea fizică şi/sau psihică;
    e) riscul întemeiat;
    f) cazul fortuit.

Articolul 20. – abrogat
    Articolul 21. Legitima apărare
    Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte o faptă pentru a respinge un atac 
direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, împotriva unei alte persoane sau 
împotriva unui interes public. 
    Articolul 22. Starea de extremă necesitate 
    Este în stare de extremă necesitate persoana care săvîrşeşte acţiuni pentru a salva viaţa, 
integritatea corporală ori sănătatea sa, precum şi viaţa, integritatea corporală ori sănătatea unei 
alte persoane, un bun preţios al său ori al unei alte persoane, sau interesele publice de la un 
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pericol grav iminent, care nu poate fi înlăturat altfel.
    Articolul 23. Constrîngerea fizică şi/sau psihică
    (1) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută de prezentul cod săvîrşită din cauza unei 
constrîngeri fizice căreia persoana nu i-a putut rezista şi care nu putea fi înlăturată în alt mod. 
    (2) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, săvîrşită din cauza unei 
constrîngeri psihice exercitată prin ameninţare cu un pericol iminent, pentru sine ori pentru o altă 
persoană, care nu putea fi înlăturat în alt mod.
    Articolul 24. Riscul întemeiat
    (1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, care a cauzat daune 
intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat în atingerea unor scopuri socialmente utile.
    (2) Se consideră întemeiat riscul fără de care scopul socialmente util nu a putut fi atins, iar 
persoana care a riscat a luat măsuri de prevenire a cauzării de daune intereselor ocrotite de lege.
    (3) Nu poate fi considerat întemeiat riscul îmbinat cu bună ştiinţă cu pericolul pentru viaţa 
persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.
    Articolul 25. Cazul fortuit 
    (1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, al cărei rezultat este 
consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. 
    (2) Nu constituie caz fortuit împrejurările create prin concursul contravenţiilor.

Articolul 26. Înlăturarea răspunderii contravenţionale
    Înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale 
contravenţiei are loc în cazul:
    a) renunţării benevole la săvîrşirea contravenţiei;
    a1) stării de iresponsabilitate;
    b) contravenției neînsemnate sau al tentativei de contravenție neînsemnată;
    c) împăcării victimei cu făptuitorul;
    c1) încheierii tranzacţiei conform Legii cu privire la mediere;
    d) prescripţiei răspunderii contravenţionale;
    e) amnistiei.
    Articolul 27. Renunţarea benevolă la săvîrşirea 
                         contravenţiei
    Este renunţare benevolă la săvîrşirea contravenţiei încetarea acţiunii îndreptată nemijlocit spre 
săvîrşirea contravenţiei dacă persoana este conştientă de posibilitatea finalizării faptei.

Articolul 271. Starea de iresponsabilitate 
    (1) Se consideră în stare de iresponsabilitate persoana care săvîrşeşte o faptă prejudiciabilă 
aflîndu-se în imposibilitatea de a-și conştientiza sau de a-și dirija acțiunile din cauza unei boli 
psihice cronice, a unei tulburări temporare a activității psihice, a alienării mintale sau a unei alte 
stări psihice patologice.
    (2) Nu este pasibilă de răspundere contravențională persoana care a săvîrşit o faptă în stare de 
responsabilitate, dar care, pînă la pronunțarea hotărîrii de sancționare, s-a îmbolnăvit de o boală 
psihică, fiind lipsită de posibilitatea de a-și conştientiza sau de a-și dirija acțiunile sale.

Articolul 28. Contravenția neînsemnată, tentativa 
                         de contravenție neînsemnată
    (1) Se consideră neînsemnată contravenția pentru care prezentul cod prevede în calitate de 
sancțiune maximă amenda de pînă la 10 unități convenționale. 
    (2) În cazul contravenției neînsemnate sau a tentativei de contravenție neînsemnată, autoritatea 
(persoana cu funcție de răspundere) competentă să examineze cauza contravențională poate 
înlătura răspunderea contravențională, limitîndu-se la adresarea unei observații verbale 
făptuitorului.

Articolul 29. Împăcarea victimei cu făptuitorul
    Procesul contravenţional pornit încetează în cazul împăcării victimei cu făptuitorul în 
contravenţiile prevăzute la art. 69, 78, art. 96 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), art. 97, art. 971 alin. (1), 
art. 972–105, art. 242 alin. (1). Împăcarea este personală. Pentru persoanele lipsite de capacitate 
de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Persoanele cu capacitate de exerciţiu 
limitată se pot împăca cu încuviinţarea reprezentanţilor lor legali.
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Articolul 30. Prescripția răspunderii contravenționale
    (1) Prescripția înlătură răspunderea contravențională.
    (2) Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an.
    (3) Termenul special de prescripție  pentru  contravențiile  prevăzute la art. 179 este de 18 
luni.
    (4) Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale se reduce la jumătate pentru 
persoanele care la data săvîrşirii contravenției erau minore.
    (5) Termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii contravenției şi pînă la data rămînerii 
definitive a hotărîrii cu privire la cauza contravențională.
    (6) În cazul săvîrşirii unei noi contravenții de către aceeași persoană, termenul de prescripție 
se calculează pentru fiecare contravenție separat.
    (7) Curgerea termenului de prescripție se suspendă dacă persoana care a săvîrşit contravenția 
se sustrage de la procesul contravențional. În acest caz, curgerea termenului de prescripție se reia 
de la data reținerii persoanei sau autodenunțării.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (6), persoana nu poate fi trasă la răspundere contravențională 
dacă de la data săvîrşirii contravenției a trecut un an şi în această perioadă nu a fost săvîrşită o 
nouă contravenție.
    (9) În cazul contravenției continue şi al contravenției prelungite, termenul de prescripție curge 
de la data săvîrşirii ultimei acțiuni sau a inacțiunii.
    (10) Termenul de prescripție a punerii în executare a sancțiunii contravenționale este de un an, 
calculat din data la care decizia sau hotărîrea prin care aceasta a fost aplicată a rămas definitivă.
    (11) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenționale contravenientul:
    a) a cărui răspundere contravențională a fost înlăturată;
    b) care a executat integral sancțiunea;
    c) în a cărui privință procesul contravențional a încetat.

Articolul 31. Amnistia
    (1) Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii contravenţionale şi a executării 
sancţiunii contravenţionale, reducerea sau comutarea sancţiunii contravenţionale.
    (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi nici asupra drepturilor victimei.

Capitolul IV
SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE

    Articolul 32. Sancţiunea contravenţională
    (1) Sancţiunea contravenţională este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare 
şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrşit o contravenţie.
    (2) Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei fizice sînt:
    a) avertismentul;
    b) amenda;
    c) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
    d) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii; 
    e) aplicarea punctelor de penalizare; 
    f) privarea de dreptul special (dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi de 
portarmă);
    g) munca neremunerată în folosul comunităţii;
    h) arestul contravenţional.
    (3) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, privarea de dreptul de a deţine 
anumite funcţii şi punctele de penalizare pot fi aplicate şi ca sancţiuni complementare. 
    (4) Minorii pot fi sancţionaţi complementar doar cu privarea de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate.
    (5) Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei juridice sînt:
    a) amenda; 
    b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.
    (6) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi aplicată şi ca sancţiune 
complementară.

Articolul 33. Avertismentul
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    (1) Avertismentul constă în atenţionarea contravenientului asupra pericolului faptei săvîrşite şi 
în recomandarea de a respecta pe viitor dispoziţiile legale.
    (2) Avertismentul se aplică în scris. 
    (3) Sancţiunea avertismentului, prevăzută la art.198 alin.(3), (4), art.247 alin.(1), art.249 alin.
(1), art.250 alin.(1), art.251 alin.(4), (5), art.319, art.366 alin.(1), se aplică de către agentul 
constatator în condiţiile art.446 alin.(1), fără remiterea cauzei contravenţionale în instanţa de 
judecată.

Articolul 34. Amenda
    (1) Amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de 
prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală 
cu 50 lei.
    (2) Amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 500 de unităţi convenţionale, iar 
persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale.
    (21) Amenda se aplică persoanelor juridice în limitele stabilite de articolul din partea specială 
a cărţii întîi a prezentului cod, după caz: 
    a) amendă de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale;
    b) amendă în mărimea valorii produsului, serviciului respectiv care constituie obiectul 
contravenţiei, dar nu mai puţin de valoarea limitei maxime în unităţi convenţionale, în cazul în 
care acest fapt este prevăzut expres de norma materială din partea specială a cărţii întîi.
    (22) Comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul unui an calendaristic, a 
încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se sancţionează cu 
amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea 
specială a cărţii întîi.
    (23) Comiterea de către persoana juridică a treia oară şi mai mult, în decursul unui an 
calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se 
sancţionează cu amendă în mărime triplă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată 
în partea specială a cărţii întîi.
    (24) Amenda se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data 
stabilirii acesteia.
    (3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel 
mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este 
executată integral. 
    (31) Evidența executării sancțiunilor amenzilor se ține în Registrul debitorilor. Conținutul 
Registrului debitorilor, modul de ținere a acestuia și modul de evidență a executării sancțiunilor 
amenzilor se reglementează de către Guvern.
    (4) Dacă persoana fizică sau juridică nu a achitat amenda în decursul a 30 de zile de la data 
stabilirii acesteia, se va proceda conform reglementărilor Codului de executare. În cazul în care 
achitarea amenzii nu este posibilă din cauza lipsei ori a insuficienței bunurilor sau din cauza 
eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia, instanța de judecată poate 
înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu:
    a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda 
prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol; 
    b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an;
    c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se o oră de muncă pentru o unitate 
convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;
    d) arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata 
arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 
alin.(4).
    (5) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite pentru contravențiile 
prevăzute la art. 228–245 poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un 
termen de la 6 luni la un an.
    (6) Pentru situaţiile enumerate la alin.(4) lit.a), c) şi d), privarea de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an poate fi aplicată ca sancţiune 
complementară.
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    (7) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite persoanei juridice 
poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 
luni la un an.
    (8) Amenda se înlocuieşte de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul 
autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau 
al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care sancțiunea este aplicată de către instanța 
de judecată, înlocuirea se efectuează de către instanța care a judecat cauza în fond, la demersul 
executorului judecătoresc.

Articolul 35. Privarea de dreptul de a desfăşura o 
                         anumită activitate. Privarea de dreptul
                         de a deţine anumite funcţii
    (1) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în interzicerea temporară 
persoanei fizice de a desfăşura o anumită activitate. Sancţiunea privării de dreptul de a desfăşura 
o anumită activitate poate fi aplicată în cazul în care activitatea a fost folosită la săvîrşirea 
contravenţiei sau în cazul în care contravenţia reprezintă o încălcare a regulilor de desfăşurare a 
acestei activităţi.
    (2) – abrogat.
    (3) Privarea de dreptul de a desfăşura anumită activitate sau privarea de dreptul de a deţine 
anumite funcţii poate fi aplicată de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an. 
Această sancţiune se aplică în cazurile în care, ţinînd cont de caracterul contravenţiilor comise de 
persoana vinovată, legea declară ca fiind inadmisibilă desfăşurarea unei anumite activităţi sau 
deţinerea unei anumite funcţii de către aceasta.
    (4) – abrogat.

Articolul 36. Aplicarea punctelor de penalizare.
                          Privarea de dreptul special 
    (1) În cazurile şi în mărimea prevăzute de sancţiunea normei contravenţionale din capitolul 
XIII al cărţii întîi, conducătorului de vehicul declarat vinovat de săvîrşirea contravenţiei, odată 
cu aplicarea sancţiunii principale, i se aplică un număr de puncte de penalizare ca sancţiune 
complementară.
    (2) Dacă aplicarea sancţiunii în modul prevăzut la alin.(1) condiţionează acumularea a 15 
puncte de penalizare, agentul constatator remite cauza contravenţională spre examinare în 
instanţa de judecată competentă, care, odată cu sancţiunea principală şi cu aplicarea punctelor de 
penalizare, aplică privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 
un an ca sancţiune complementară.
    (3) Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării 
contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin hotărîre judecătorească, de 
dreptul de a conduce vehicule.
    (4) Modul de evidenţă a punctelor de penalizare şi modul de asigurare a accesului titularului 
de permis de conducere la informaţia despre punctele de penalizare se stabilesc de Guvern.
    (41) Privarea de dreptul de a conduce vehicule se aplică de instanța de judecată pe un termen 
de la 6 luni la 3 ani, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2).
    (42) Privarea de dreptul de a conduce vehicule nu poate fi aplicată persoanei cu dizabilități 
care foloseşte vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepția cazurilor în care l-a condus 
atribuindu-i cu bună ştiință un număr de înmatriculare fals ori l-a condus în stare de ebrietate 
produsă de alcool sau de alte substanțe, ori s-a eschivat de la examenul medical de constatare a 
acestei stări, ori a părăsit locul accidentului rutier la care a fost participant.
    (5) Privarea de dreptul de a deţine armă şi de portarmă se dispune de instanţa de judecată 
pentru un termen de la 3 luni la un an în funcţie de gravitatea contravenţiei prevăzute în partea 
specială a cărţii întîi.
    (6) La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce vehicule sau de dreptul de a 
deţine armă şi de portarmă, persoana este repusă în acest drept. 

Articolul 37. Munca neremunerată în folosul comunităţii
    (1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea contravenientului 
persoană fizică, în afara timpului de serviciu de bază sau de studii, la munca stabilită de 
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autoritatea administraţiei publice locale.
    (2) Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe o durată de la 10 la 60 de ore şi 
se execută în 2–4 ore pe zi. În cazul contravenientului care nu este angajat în cîmpul muncii, nu 
este antrenat în activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau cu acordul acestuia, pedeapsa 
poate fi executată pînă la 8 ore pe zi.
    (3) Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă 
să execute o asemenea sancţiune.
    (4) După pronunţarea hotărîrii judecătoreşti, preşedintele şedinţei de judecată explică esenţa 
sancţiunii muncii neremunerate în folosul comunităţii, fapt care se consemnează în procesul-
verbal al şedinţei de judecată.
    (5) Contravenientului sancţionat cu muncă neremunerată în folosul comunităţii i se ia în scris 
un angajament prin care se obligă să se prezinte în termen de 10 zile la organul de probaţiune în 
a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.
    (6) În caz de eschivare de la munca neremunerată în folosul comunităţii, această sancţiune se 
înlocuieşte cu arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii.
    (7) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată militarilor prin contract și 
persoanelor care nu au atins vîrsta de 16 ani.
    (8) Munca neremunerată în folosul comunităţii se prestează în cel mult 6 luni, timp care curge 
de la data luării în evidenţă a contravenientului şi punerii în executare a hotărîrii judecătoreşti.
    (9) Militarii în termen și militarii cu termen redus sancționați cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii execută această sancțiune contravențională în unitatea militară.

Articolul 38. Arestul contravenţional
    (1) Arestul contravenţional este o sancţiune contravenţională excepţională care constă în 
privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărîre judecătorească şi care se execută în 
condiţiile prevăzute de Codul de executare.
    (2) Arestul contravenţional se aplică, de regulă, pentru săvîrşirea unei fapte care ameninţă sau 
pune în pericol real sănătatea ori integritatea corporală a persoanei.
    (3) Arestul contravenţional poate fi aplicat şi în cazul neexecutării intenţionate a unei alte 
sancţiuni contravenţionale.
    (4) Durata arestului contravenţional este de la 3 la 15 zile. În cazul concursului de contravenţii 
sau al cumulului de hotărîri de sancţionare, pentru care, conform legii, se prevede în calitate de 
sancţiune arestul contravenţional, instanţa de judecată poate aplica această sancţiune pe un 
termen de pînă la 30 de zile. 
    (5) Durata reţinerii contravenţionale se include în durata arestului contravenţional.
    (6) Arestul contravenţional nu poate fi aplicat persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, 
militarilor în termen, militarilor şi angajaţilor cu statut special ai Ministerului Afacerilor Interne, 
angajaţi în bază de contract, minorilor, femeilor gravide, femeilor care au copii cu vîrsta de pînă 
la 8 ani, persoanei care este unicul întreţinător al copilului cu vîrsta de pînă la 16 ani şi nici 
persoanelor care au împlinit vîrsta generală de pensionare.

Articolul 39. Privarea persoanei juridice de dreptul 
                          de a desfăşura o anumită activitate
    (1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în 
stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, 
de a primi subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi.
    (2) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi limitată la un anumit 
teritoriu al unităţii administrativ-teritoriale sau/şi la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte 
pentru un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 40. – abrogat 
Capitolul V

APLICAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE
    Articolul 41. Criteriile generale de individualizare
                          a sancţiunii
    (1) Sancţiunea contravenţională se aplică în funcţie de caracterul şi de gradul prejudiciabil al 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

12



contravenţiei, de caracteristica persoanei şi de circumstanţele atenuante şi agravante.
    (2) Faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se aplică o sancţiune echitabilă, în limitele 
şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod.
    (3) La stabilirea sancțiunii muncii neremunerate în folosul comunității sau arestului 
contravențional pentru săvîrșirea contravențiilor prevăzute la art. 78–782,  art. 85, art. 91 alin. 
(1), art. 199 alin. (1), art. 233 alin. (1) și alin. (21), art. 355,  art. 361 alin. (5), instanța de judecată 
poate obliga contravenientul să participe la programe probaţionale în modul prevăzut de lege.
    Articolul 42. Circumstanţele atenuante 
    (1) La aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se 
consideră circumstanţe atenuante:
    a) prevenirea consecinţelor prejudiciabile sau repararea benevolă a prejudiciului;
    b) contribuţia la descoperirea contravenţiei;
    c) săvîrşirea contravenţiei într-un concurs de împrejurări personale sau familiale;
    d) săvîrşirea contravenţiei de către un minor, o femeie gravidă sau o persoană care întreţine 
copil cu vîrsta de pînă la 8 ani;
    e) acţiunile ilegale sau imorale ale victimei care au provocat contravenţia.
    (2) Se pot considera atenuante şi alte circumstanţe decît cele prevăzute la alin.(1).
    Articolul 43. Circumstanţele agravante 
    (1) La aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se 
consideră circumstanţe agravante:
    a) continuarea comportării ilicite, contrar somaţiei de a se pune capăt unei astfel de 
comportări;
    b) săvîrşirea contravenției de către o persoană care anterior a fost sancționată pentru o 
contravenție similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză;
    c) instigarea sau atragerea minorilor la săvîrşirea contravenţiei;
    d) săvîrşirea contravenţiei de către un grup de persoane;
    e) săvîrşirea contravenţiei profitîndu-se de condiţiile unor calamităţi naturale sau ale altor stări 
excepţionale;
    f) săvîrşirea contravenţiei în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe. Instanţa 
de judecată este în drept, în funcţie de caracterul contravenţiei, să nu considere această 
circumstanţă ca agravantă; 
    g) săvîrşirea contravenţiei faţă de un minor, de o femeie, de o persoană în etate sau faţă de o 
persoană care se află în imposibilitatea de a se apăra din cauza bolii, dizabilităţii ori altui factor.
    (2) Circumstanţa agravantă prevăzută în partea specială a cărţii întîi ca element constitutiv al 
contravenţiei nu poate fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.
    (3) Enumerarea circumstanţelor agravante din prezentul articol este exhaustivă.

Articolul 431. Aplicarea sancțiunii contravenționale
                           în cazul tentativei de contravenție 
    (1) La aplicarea sancțiunii pentru tentativa de contravenție se ține cont de circumstanțele în 
virtutea cărora fapta nu şi-a produs efectul.
    (2) Mărimea sancțiunii pentru tentativa de contravenție nu poate depăşi trei sferturi din 
maximul celei mai aspre sancțiuni prevăzute la articolul corespunzător din partea specială a cărții 
întîi pentru contravenția consumată.

Articolul 44. Aplicarea sancţiunii contravenţionale
                          în cazul pluralităţii de contravenţii 
    (1) În cazul în care una şi aceeaşi persoană săvîrşeşte două sau mai multe contravenţii, se 
aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte.
    (2) Dacă persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multe contravenţii, se 
aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru 
concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin 
cumulul sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă.

Articolul 45. Repararea prejudiciului
    (1) Dacă prin contravenţie a fost cauzat un prejudiciu, persoana prejudiciată este în drept să-şi 
valorifice pretenţiile civile în procedură civilă.
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    (2) Soluţionînd cauza contravenţională, autoritatea competentă este în drept, la cererea 
victimei, să dispună repararea prejudiciului cauzat prin contravenţie în cazul în care nu există 
divergenţe asupra întinderii lui.

Articolul 46. Executarea obligaţiei a cărei neîndeplinire
                          este sancţionată 
    Sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei 
neîndeplinire a fost aplicată.

Titlul II
PARTEA SPECIALĂ

Capitolul VI
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE POLITICE, 

DE MUNCĂ ŞI LA ALTE DREPTURI CONSTITUŢIONALE 
ALE PERSOANEI FIZICE

Articolul 47. Împiedicarea exercitării dreptului electoral 
    Împiedicarea accesului în localul de votare 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an.

Articolul 48. Utilizarea fondurilor nedeclarate, neconforme 
                         sau venite din străinătate pentru finanţarea 
                         partidelor politice
    (1) Utilizarea de către partidele politice a unor fonduri nedeclarate, neconforme sau venite din 
străinătate
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Mijloacele băneşti utilizate în modul prevăzut la alin. (1) se confiscă şi se fac venit la 
bugetul de stat.
    Articolul 481. Încălcarea legislaţiei privind gestionarea 
                            mijloacelor financiare ale partidelor politice 
                            şi ale fondurilor electorale 
    (1) Neprezentarea de către concurenţii electorali a rapoartelor privind finanţarea campaniei 
electorale în termenul şi în formatul stabilite
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale. 
    (2) Încălcarea modului de evidenţă şi utilizare a patrimoniului partidelor politice şi a 
mijloacelor din fondul electoral, inclusiv neprezentarea datelor de identificare a donatorilor, 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere. 
    (3) Neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în 
termenul şi formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor 
date incomplete în raport,
    se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere.
    (4) Utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau 
a mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă în mărime de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere şi cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a 
desfăşura anumite activităţi pe un termen de pînă la un an.
    (5) Utilizarea ilicită de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau 
consimţirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative (bunurilor publice), în campaniile 
electorale, dacă aceasta nu constituie 
infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere şi cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

14



anumite activităţi pe un termen de pînă la un an.
    Articolul 482. Neexecutarea somaţiei Comisiei
                           Electorale Centrale
    Neexecutarea somaţiei Comisiei Electorale Centrale privind vărsarea la bugetul de stat a 
sumelor primite de partidele politice sau de concurenţii electorali cu încălcarea legii sau peste 
plafoanele stabilite
    se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere şi cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 
luni la un an.
    Articolul 49. Împiedicarea activităţii organului 
                         electoral 
    (1) Nefurnizarea de către persoane cu funcţie de răspundere a datelor şi materialelor solicitate 
de organul electoral, precum şi neîndeplinirea hotărîrii acestuia luate în limitele competenţei 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale. 
    (2) Distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a afişei 
electorale, sau a listelor de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale. 
    (3) Refuzul de a executa dispoziţiile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare privind 
asigurarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul aferent 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 
    (4) Scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului de vot înmînat pentru votare 
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale. 

Articolul 50. Afişajul electoral neautorizat
    (1) Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului 
în alt loc decît cel stabilit
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.
    (2) Producerea şi/sau difuzarea materialelor publicitare de agitaţie electorală care nu conţin 
denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialelor şi denumirea tipografiei care 
le-a tipărit
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 51. Înscrierea în mai multe liste de candidaţi 
    Acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de candidaţi 
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale. 

 Articolul 52. Agitaţia electorală în ziua imediat anterioară
                          zilei votării ori în ziua votării
    Continuarea agitaţiei electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea referendumului în ziua imediat 
anterioară zilei votării ori în ziua votării 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau 
candidatului electoral.
    Articolul 53. Încălcarea legislaţiei electorale de către 
                          membrii organului electoral 
    (1) Neaducerea la cunoştinţa publică de către membrii comisiilor electorale a propunerilor de 
desemnare a candidaţilor sau a problemelor supuse referendumului 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 
    (2) Părăsirea nemotivată a localului de votare înainte de începerea totalizării rezultatelor 
alegerilor sau rezultatelor referendumului şi pînă la semnarea procesului-verbal
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
    (3) Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista electorală sau 
înmînarea către un singur alegător a mai multe buletine decît este prevăzut de lege 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
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    Articolul 54. Încălcarea legislaţiei cu privire la cultele 
                          religioase 
    (1) Împiedicarea libertăţii de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite 
convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia ori convingerile în mod 
individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, de cult şi 
prin îndeplinirea riturilor
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
    (2) Intoleranţa confesională manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult 
religios sau prin acţiuni de propagare a urii religioase
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
    (3) Exercitarea, în numele unui cult religios ori în nume propriu, a unor practici şi ritualuri 
care contravin Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiință, de gîndire şi 
de religie
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.
    (4) Desfăşurarea activităţii religioase de către cetăţeni străini în locuri publice fără anunţarea 
prealabilă a primăriei localităţii respective
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
    (5) Ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanelor fizice, profanarea obiectelor 
venerate de acestea, a localurilor, monumentelor, a simbolicii lor conceptuale 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (6) Încălcarea dreptului exclusiv al cultelor religioase de editare, tipărire şi confecţionare, 
comercializare sau răspîndire în alt mod a obiectelor de cult 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
    (7) Divulgarea tainei mărturisirii de către un deservent al cultului religios
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale. 

Articolul 541. Practicarea fără drept a unei profesii 
                           sau a unei activități
    Practicarea unei profesii sau a unei activități, alta decît activitatea de întreprinzător, fără 
deținerea licenței sau a altei autorizații, dacă legea prevede ca obligatorie deținerea acesteia, 
    se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 48 la 72 de 
unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de 
unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Articolul 542. Încălcarea egalităţii în domeniul muncii
    (1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalităţii 
de şanse sau de tratament la angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea 
profesională, săvîrşită prin:
    a) plasarea de anunţuri de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau 
favorizează anumite persoane;
    b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei;
    c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;
    d) remunerarea diferenţiată pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă;
    e) distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea 
unui statut mai puţin favorabil unor persoane,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
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    (2) Hărţuirea, adică manifestarea de către angajator a oricărui comportament, bazat pe criteriu 
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă
    se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire 
                          la securitatea şi la sănătatea   în muncă
    (1) Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la sănătatea în muncă
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorului 
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 288 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 551. Utilizarea muncii nedeclarate
    Utilizarea muncii nedeclarate 
    se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice.
    Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor plăți fără 
                           reflectarea acestora în evidența contabilă
    Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă
    se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 56. Încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei 
                         de muncă şi protecţia socială a persoanelor 
                         aflate în căutarea unui loc de muncă
    (1) Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor 
oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor 
din Republica Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarul de ajutor de şomaj 
şi/sau de alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională agenţiei teritoriale de ocupare a 
forţei de muncă la care este înregistrat a oricărei modificări din condiţiile care au condus la 
stabilirea dreptului de beneficiar
    se sancţionează cu amendă de la 2 la 6 unităţi convenţionale.
    (3) Neoferirea de către autoritatea publică, instituţia publică sau întreprinderea de stat a 
locurilor planificate pentru stagii de practică de cel puţin 10% din efectivul de personal
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
    Articolul 561.  Încălcarea legislaţiei privind încadrarea
                             în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi
    (1) Eschivarea sau refuzul de a încheia contract de muncă cu o persoană cu dizabilităţi care 
dispune de recomandări privind plasarea în cîmpul muncii din partea instituţiei abilitate prin 
legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 180 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice. 
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    (2) Eschivarea sau refuzul de a repartiza locurile de muncă disponibile sau de a crea locuri noi 
de muncă pentru plasarea în cîmpul muncii a persoanelor care şi-au pierdut parţial capacitatea de 
muncă în urma unui accident de muncă sau au căpătat o boală profesională, la angajatorul 
respectiv, în urma cărui fapt au fost recunoscute ca persoane cu dizabilităţi,
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale. 
    (3) Eschivarea sau refuzul de a rezerva locuri de muncă şi de a angaja în cîmpul muncii 
persoane cu dizabilităţi în proporţie de cel puţin 5 la sută din numărul total al salariaţilor, pe 
parcursul unui an financiar, dacă, conform statelor de personal sunt 20 de salariaţi şi mai mult,
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    (4) Necomunicarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de către angajatori, în 
termenul stabilit de legislaţie, a informaţiei privind locurile de muncă rezervate pentru angajarea 
în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a informației privind angajările 
persoanelor cu dizabilităţi efectuate la locurile de muncă rezervate, 
    se sancţionează cu amendă de la 180 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    (5) Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare privind integrarea în cîmpul 
muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin amenajarea şi adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă 
pentru a asigura accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilităţi 
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    Articolul 57.  Încălcarea termenelor de plată a salariilor,
                          pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de
                          efectuare a altor plăţi cu caracter permanent,
                          stabilite prin legislaţie 
    (1) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, 
achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin 
legislaţie, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata pensiilor, 
burselor, indemnizaţiilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite 
prin legislaţie, 
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 66 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 132 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 58.  Admiterea minorului la locuri de muncă care
                           prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui
                           sau atragerea minorului la munci care prezintă 
                           pericol pentru viaţa şi sănătatea lui
    Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui sau 
atragerea minorului la executarea unei munci interzise de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Articolul 59. Eschivarea de la negocieri asupra 
                          încheierii contractului colectiv de muncă 
                          sau încălcarea termenului de încheiere a 
                          acestuia
    Eschivarea reprezentanţilor părţilor de la negocieri asupra încheierii, modificării sau 
completării contractului colectiv de muncă sau încălcarea termenului de negocieri, neasigurarea 
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activităţii comisiei în vederea încheierii în termen a contractului colectiv de muncă
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.
    Articolul 60. Refuzul neîntemeiat de a încheia 
                          contract colectiv de muncă 
    Refuzul neîntemeiat al angajatorului de a încheia contract colectiv de muncă 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.

Articolul 61. Împiedicarea exercitării dreptului de întemeiere
                          a sindicatelor şi de afiliere lor
    Împiedicarea exercitării dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se afilia lor pentru 
a-şi apăra interesele profesionale, economice şi sociale şi de a se înscrie în ele 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul 62. – abrogat 
Articolul 63. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, 

                          de educare şi de instruire a copilului
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele 
care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de la 15 la 25 de ore.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1), dacă au avut ca urmare lipsa de supraveghere a copilului, 
vagabondajul, cerşitul ori săvîrşirea de către acesta a unei fapte socialmente periculoase, 
    se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de la 40 la 60 de ore.

Articolul 631. Admiterea aflării persoanelor care nu
                           au împlinit vîrsta de 16 ani în localurile 
                           de agrement fără însoțire în afara orelor 
                           stabilite 
    Admiterea aflării persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani fără însoțirea părinților sau a 
persoanelor care îi înlocuiesc în baruri, cafenele, restaurante, cinematografe, discoteci, disco-
cluburi, cluburi de noapte, saune, săli de Internet sau în alte localuri de agrement după ora 22.00
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului de a 
                         comunica cu copilul şi de a-l educa 
    Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să comunice cu copilul ori 
să ia parte la educarea lui, precum şi împiedicarea copilului să comunice cu bunicii, fraţii şi 
surorile 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 
    Articolul 65. Necomunicarea despre existenţa unui
                          pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului
    Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoana cu funcţie de răspundere şi de către alte 
persoane despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului sau despre încălcarea 
drepturilor şi intereselor lui legitime 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 651. Discriminarea în domeniul învăţămîntului
    Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică 
sau pe orice alt criteriu, manifestată:
    a) la oferirea accesului la instituţiile de învăţămînt de orice tip şi nivel;
    b) prin stabilirea de principii de admitere la studii, bazate pe anumite restricţii, cu încălcarea 
prevederilor legislaţiei în vigoare;
    c) în procesul educaţional, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate;
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    d) în activitatea ştiinţifico-didactică,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 66. Încălcarea regulilor înfierii, instituirii tutelei (curatelei)
                         asupra copiilor rămaşi fără  îngrijire părintească
    (1) Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile curative, de 
instruire, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a termenului de 3 zile pentru 
comunicare autorităţii tutelare despre copiii rămaşi fără îngrijire părintească care pot fi transmişi 
ulterior spre adopţie sau sub tutelă (curatelă) pentru îngrijire şi educare 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale. 
    (2) Prezentarea de date false despre copilul rămas fără îngrijire părintească de către persoana 
cu funcţie de răspundere de la casa (secţia) de naştere, de la instituţia curativă, de profilaxie sau 
de alt gen 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale. 

Articolul 67. Încălcarea legislaţiei privind întrunirile
    (1) Desfăşurarea întrunirii fără depunerea declarației prealabile de către organizatorul acesteia 
în modul stabilit de legislație 
    se sancționează cu amendă de la 18 la 24 de unități convenționale.
    (2) Împiedicarea organizării ori a desfăşurării întrunirilor conforme legii, precum şi 
împiedicarea participării ori constrîngerea de a participa la ele 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale. 
    (3) Neîndeplinirea de către organizatorul întrunirii a obligaţiilor prevăzute de lege 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale. 
    (4) Participarea la întrunire cu deținerea armei asupra sa 
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de 
deținere a armei şi de portarmă pe un termen de la 3 luni la un an.
    (41) Participarea la întrunire cu deținerea asupra sa a substanțelor explozive, a oricăror 
substanțe interzise sau a altor obiecte ce pot pune în pericol viața ori sănătatea oamenilor 
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale sau cu arest contravențional 
de la 5 la 15 zile.
    (5) Împiedicarea sub orice formă a accesului în clădirile din imediata apropiere a locului de 
desfăşurare a întrunirii 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.

Articolul 671. – abrogat
Articolul 68. Constrîngerea sau împiedicarea de a 

                          participa la grevă
    Constrîngerea sau împiedicarea de a participa la grevă prin ameninţarea de a aplica forţa ori 
prin profitarea de dependenţa celui constrîns 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.

Articolul 69. Injuria
    (1) Injuria adusă în public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei 
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 10 la 20 de ore.
    (2) Injuria adusă în mass-media 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 15 la 30 de ore.

Articolul 70. Calomnia
    Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă 
persoană, însoţită de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional 
de grave ori soldată cu urmări grave 
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 72 la 150 de 
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unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a 
deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la 
un an.
    Articolul 71. Încălcarea legislaţiei privind accesul
                         la informaţie şi cu privire la petiţionare
    (1) Încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu 
privire la petiţionare
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 15  unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate 
    se sancţionează cu amendă de la 27 la 33 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
    Articolul 711. Discriminarea privind accesul la serviciile 
                           şi bunurile disponibile publicului
    Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică 
sau pe orice alt criteriu, manifestată în domeniul accesului persoanelor la serviciile oferite de 
autorităţile publice, la cele de asistenţă medicală, reabilitare medicală şi la alte servicii de 
sănătate, la serviciile de protecţie socială, bancare şi financiare, de transport, culturale şi de 
agrement, de vînzare sau de închiriere de bunuri mobile sau imobile, precum şi la alte servicii şi 
bunuri disponibile publicului, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 712. Împiedicarea activităţii Consiliului pentru
                            prevenirea şi eliminarea discriminării şi 
                            asigurarea egalităţii 
    Împiedicarea activităţii Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii cu scopul de a influenţa deciziile acestuia, neprezentarea în termenul prevăzut de lege a 
informaţiilor relevante solicitate pentru examinarea plîngerilor, ignorarea intenţionată şi 
neexecutarea recomandărilor date de consiliu, împiedicarea sub orice altă formă a activităţii 
acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 72. Împiedicarea ilegală a accesului la documentele 
                          din Fondul arhivistic
    Împiedicarea ilegală a accesului la documentele din Fondul arhivistic 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 73. Încălcarea modului de predare a exemplarelor 
                          depozitului legal, distrugerea sau deteriorarea 
                          intenţionată a fondului bibliotecii
    (1) Încălcarea modului de predare Bibliotecii Naţionale şi altor centre biblioteconomice a 
exemplarelor depozitului legal pentru control bibliografic naţional şi evidenţă statistică 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 20 la 60 de ore.
    (2) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii 
    se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 74. Încălcarea legislaţiei cu privire la patrimoniul 
                         cultural și monumentele de for public
    (1) Încălcarea regimului de protecţie şi de folosire a bunurilor de patrimoniu cultural și a 
monumentelor de for public
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    se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Edificarea monumentelor de for public fără aprobări legale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Demontarea, strămutarea sau modificarea monumentelor de for public fără aprobări legale
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Intervenţiile de construcție neautorizate în zonele de protecţie a monumentelor de for 
public 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Neîndeplinirea atribuţiilor legate de întreţinerea, îngrijirea, conservarea și restaurarea 
monumentelor de for public
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Nerespectarea de către primarul unităţii teritorial-administrative a prevederilor legale cu 
privire la asigurarea pazei patrimoniului arheologic şi  semnalarea Agenţiei Naţionale 
Arheologice referitor la nerespectarea legislaţiei privind protejarea patrimoniului arheologic
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 300 de unităţi convenţionale.
    (7) Eliberarea de către emitent a autorizaţiei de construire în lipsa certificatului de descărcare 
de sarcină arheologică pentru terenurile cu patrimoniu arheologic sau în lipsa avizului 
Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice pentru intervenţii la monumente de istorie şi 
cultură de categorie naţională, dacă aceasta nu constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere sau cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de pînă 
la 1 an.
    (8) Împiedicarea de către proprietarii terenurilor cu patrimoniu arheologic sau de către titularii 
dreptului de posesiune a acestora a accesului personalului autorizat, conform legislației, de către 
autoritatea responsabilă de protejarea și valorificarea patrimoniului arheologic, în vederea 
prospectării arheologice, cercetării şi protejării patrimoniului arheologic şi asigurării măsurilor 
de protecţie şi pază a bunurilor de patrimoniu arheologic
    se sancţionează cu amendă în mărime de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Înstrăinarea de către proprietarii privați a terenurilor cu patrimoniu arheologic sau a 
monumentelor înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat fără 
notificarea prealabilă a Ministerului Culturii
    se sancţionează cu amendă în mărime de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persanei juridice.
    Articolul 741.  Prelucrarea datelor cu caracter personal
                            cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor 
                            cu caracter personal
    (1) Nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la 
prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de 
control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, atunci cînd notificarea sau obţinerea 
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autorizării este obligatorie, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal de un operator 
neînregistrat în modul stabilit
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la 
datele cu caracter personal, de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a 
nu fi supus unei decizii individuale
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Încălcarea regulilor de stocare şi utilizare a datelor cu caracter personal
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (5) Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind 
protecţia datelor cu caracter personal
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 742. Refuzul de a furniza informaţii sau împiedicarea 
                           accesului personalului Centrului Naţional pentru 
                           Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    (1) Refuzul de a furniza informaţiile sau documentele solicitate de Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal în procesul exercitării atribuţiilor de control, prezentarea 
unor informaţii neautentice sau incomplete, precum şi neprezentarea în termenul stabilit de lege a 
informaţiilor şi a documentelor solicitate
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Împiedicarea accesului personalului abilitat cu funcţii de control al Centrului Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în încăperile şi pe teritoriul amplasării sistemelor 
de evidenţă a datelor cu caracter personal, la datele cu caracter personal prelucrate de operatori 
şi/sau de persoanele împuternicite de operatori, la echipamentul de prelucrare, la programe şi 
aplicaţii, la orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 743. Neîndeplinirea deciziilor Centrului Naţional 
                            pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    Neîndeplinirea în termenul stabilit a deciziei Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal privind repunerea în drepturi a subiectului datelor cu caracter personal, 
inclusiv privind suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, privind 
blocarea, distrugerea parţială ori integrală a datelor cu caracter personal prelucrate cu încălcarea 
legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Capitolul VII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA SĂNĂTATEA 
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POPULAŢIEI, SĂNĂTATEA PERSOANEI, LA STAREA
 SANITAR-EPIDEMIOLOGICĂ

    Articolul 75.  Divulgarea informaţiei confidenţiale privind 
                           examenul medical de depistare a contaminării 
                           cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) 
                           ce provoacă maladia SIDA
    Divulgarea informaţiei confidenţiale despre examenele medicale de depistare a contaminării 
cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA de către personalul medical 
sau de către alte persoane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin astfel de informaţii
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale.
    Articolul 76. Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator 
                         de bacili de la tratament sau încălcarea regimului
                         prescris 
    Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la tratament sau încălcarea 
regimului prescris 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale.
    Articolul 77. Practicarea ilicită a activităţii medicale 
                         şi farmaceutice 
    (1) Practicarea ca profesie a activităţii medicale şi farmaceutice de către o persoană care nu are 
studiile medicale şi farmaceutice corespunzătoare 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale. 
    (2) Practicarea de către persoana autorizată să desfăşoare activităţi farmaceutice a unor genuri 
de activitate neindicate în licenţă 
    se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Desfăşurarea activităţii farmaceutice în locuri neautorizate de Ministerul Sănătăţii 
    se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (4) Păstrarea neconformă a medicamentelor, păstrarea, utilizarea, publicitatea şi 
comercializarea medicamentelor neautorizate de Ministerul Sănătăţii spre utilizare, a 
medicamentelor cu termenul de valabilitate expirat, precum şi a celor fără documentul şi/sau 
informaţia ce atestă calitatea şi fără denumirea şi adresa producătorului, 
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (5) Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a medicamentelor 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale.
    (6) Producerea, modificarea formulei de producţie, a fluxului tehnologic, a marcării 
medicamentelor, a altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi a documentaţiei 
tehnico-normative, de către întreprinderile care produc medicamente, alte produse farmaceutice 
şi parafarmaceutice fără autorizarea respectivă a Ministerului Sănătăţii 
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (7) Practicarea activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional de evidenţă a 
circulaţiei medicamentelor, utilizarea acestui sistem cu încălcarea cerinţelor stabilite
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an.
    (8) Îndeletnicirea cu medicina populară fără autorizaţie specială, eliberată în modul stabilit de 
lege, 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.
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    Articolul 771. Nerespectarea angajamentelor privind 
                           asigurarea instituţiei medico-sanitare cu
                           medicamente
    Nerespectarea angajamentelor asumate de părţi privind asigurarea instituţiei medico-sanitare 
publice ori private cu medicamente conform contractului de achiziţii publice sau altui contract de 
vînzare-cumpărare 
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 78. Vătămarea integrității corporale
    (1) Maltratarea sau alte acţiuni violente care au cauzat vătămare neînsemnată a integrității 
corporale
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional de la 5 la 10 zile.
    (2) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale care a provocat o dereglare de scurtă 
durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a capacităţii de muncă 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.

 Articolul 781. Violența în familie
    Maltratarea sau alte acţiuni violente, comise de un membru al familiei în privinţa altui 
membru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrităţii corporale 
    se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu 
arest contravenţional de la 7 la 15 zile.
    Articolul 782. Acte de persecuţie
    Persecutarea în mod repetat a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică 
pentru siguranţa proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrînsă  să-şi modifice conduita de viaţă, 
savîrşită prin:
    a) urmărirea persoanei;
    b) contactarea sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei 
persoane,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.

Articolul 79. Încălcarea legislaţiei privind donarea 
                          de sînge
    (1) Sustragerea sîngelui şi a derivatelor de sînge, alterarea lor neintenţionată 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
    (2) Folosirea sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el în scopul obţinerii 
de profit 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (3) Scoaterea ilicită din ţară a sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (4) Neasigurarea păstrării sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Tăinuirea intenţionată de către donatorii de sînge a datelor cu privire la afecţiunile 
antecedente 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
    Articolul 80. Încălcarea regulilor şi a normelor
                         sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice 
    (1) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice la 
comercializarea de produse (mărfuri) sau la prestarea de servicii consumatorului 
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice de către 
angajaţii întreprinderilor din sectorul alimentar 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Neîndeplinirea în termen a prescripţiilor legale ale autorităţilor competente privind 
înlăturarea încălcării regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice 
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    (4) Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre calitatea apei 
potabile 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
    (5) Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea a noi tipuri de produse alimentare şi 
de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare în spaţii şi în condiţii 
necorespunzătoare regulilor sanitare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 801. Prepararea, comercializarea sau distribuirea 
                           produselor alimentare nerecomandate 
                           preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt
                           general şi profesional tehnic, precum şi în taberele  
                           de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi 
                           adolescenţilor
    Prepararea, comercializarea sau distribuirea produselor alimentare nerecomandate 
preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum şi în 
taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de 
proprietate şi de forma juridică de organizare a lor,
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 81. Angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar
                         sau în întreprinderile care desfăşoară activităţi de 
                         întreţinere corporală a personalulu fără examen 
                         medical şi/sau fără instruire igienică, şi/sau fără 
                         calificarea necesară în materie de igienă
    Angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar sau în întreprinderile care desfăşoară 
activităţi de întreţinere corporală a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire 
igienică, şi/sau fără calificarea necesară în materie de igienă
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    Articolul 82. Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse
                          alimentare şi de materiale neaprobate
                          care vin în contact cu produse alimentare 
    Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în 
contact cu produse alimentare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 108 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 83. Neluarea de măsuri pentru sistarea
                         plasării pe piaţă a noi tipuri de produse
                         alimentare şi de materiale neaprobate
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                         care vin în contact cu produse alimentare 
    Neluarea de măsuri pentru sistarea plasării pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de 
materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare, pentru organizarea şi efectuarea 
retragerii lor din circuit, pentru executarea deciziilor organelor de supraveghere şi de control 
privind utilizarea condiţionată sau nimicirea acestora
    se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 84. Producerea, plasarea pe piaţă şi/sau
                          comercializarea de produse şi prestarea
                          de servicii periculoase pentru viaţa şi
                          sănătatea consumatorului
    Producerea, plasarea pe piaţă şi/sau comercializarea de produse şi prestarea de servicii 
periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului, contrar prevederilor legale,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate 
cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 85. Procurarea ori păstrarea ilegală de droguri, 
                          precursori, etnobotanice şi a analogilor acestora
                          în cantităţi mici sau consumul de droguri fără 
                          prescripţia medicului
    (1) Procurarea ori păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, a drogurilor, precursorilor, 
etnobotanicelor şi a analogilor acestora în cantităţi mici, precum şi consumul de droguri fără 
prescripţia medicului
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de pînă la 72 de ore.
    (2) În cazul persoanei care a predat benevol drogurile, precursorii, etnobotanicele şi analogii 
acestora, deţinute ilegal, sau care s-a adresat ori acceptă să se adreseze benevol la o instituţie 
medicală pentru a i se acorda asistenţa necesară în legătură cu consumul ilegal al acestora, este 
înlăturată răspunderea contravenţională pentru faptele prevăzute de prezentul articol.
    Articolul 86. Neluarea de măsuri pentru asigurarea protecţiei 
                          semănăturilor de plante ce conţin droguri, precursori 
                          şi analogi ai acestora
    Neluarea măsurilor prevăzute de legislaţie pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a 
semănăturilor de mac somnifer, de cînepă, de arbust de coca, a locurilor de păstrare şi de 
prelucrare a recoltelor acestor culturi, neluarea de măsuri pentru distrugerea resturilor rămase 
după recoltare şi a deşeurilor de producţie ce conţin droguri, precursori şi analogi ai acestora 
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 600 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    Articolul 87. Cultivarea ilegală a plantelor ce conţin droguri,
                          precursori şi analogi ai acestora și fabricarea 
                          etnobotanicelor
    Cultivarea ilegală a plantelor ce conţin droguri, precursori şi analogi ai acestora  și fabricarea 
etnobotanicelor fără scop de înstrăinare, dacă faptele nu constituie infracţiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 300 la 600 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, în toate cazurile 
cu/sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 1 an la 3 
ani.
    Articolul 88. Aducerea minorului la starea de ebrietate 
                         produsă de alcool sau de alte substanţe 
    (1) Aducerea minorului la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe 
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    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1) săvîrşite de părinţi sau de persoanele care îi înlocuiesc, sau 
de persoanele faţă de care minorul se află în raport de subordine 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale.
    Articolul 89. Practicarea prostituţiei
    (1) Practicarea prostituţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    (2) Persoana angajată în prostituţie contrar voinţei sale este degrevată de răspundere 
contravenţională.
    Articolul 90. Producerea, comercializarea, difuzarea
                         sau păstrarea produselor pornografice 
    Producerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice pentru a fi 
comercializate ori difuzate 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 901. Activităţi publice cu impact negativ 
                           asupra minorilor
    (1) Difuzarea informaţiei publice cu impact negativ asupra minorilor şi/sau încălcarea 
legislaţiei privind protecţia minorilor de impactul negativ al informaţiei publice, altele decît cele 
prevăzute la alin. (2),
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Difuzarea informaţiei publice şi/sau săvîrşirea unor fapte îndreptate spre propagarea 
prostituţiei, pedofiliei sau pornografiei
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 91. Consumul băuturilor alcoolice în locuri în care 
                         acesta este interzis şi comercializarea băuturilor 
                         alcoolice către minori
    (1) Consumul băuturilor alcoolice în locuri în care acesta este interzis 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale. 
    (2) Comercializarea băuturilor alcoolice către minori
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a exercita o astfel de activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 911. Încălcarea legislaţiei privind controlul
                           asupra plasării pe piață și consumul
                           produselor din tutun
    (1) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun și a produselor 
conexe neambalate şi neetichetate în conformitate cu prevederile legale
    se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (2) Importul, plasarea pe piață sau comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor și/sau a 
altor produse care fac asociere cu produsele din tutun
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (3) Importul, plasarea pe piață sau comercializarea produselor din tutun care nu arde, a 
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produselor care conțin nicotină adăugată în cantități mai mari decît cele prevăzute de legislația în 
vigoare
    se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. 
    (4) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun cu nivelul emisiilor 
peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. 
    (5) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun și a produselor conexe care conţin ingrediente 
interzise de legislaţia privind controlul tutunului
    se sancţionează cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    (6) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun și a produselor conexe care conţin elemente de 
prezentare şi etichetare false, înşelătoare sau care pot crea impresii eronate despre 
caracteristicile, efectele asupra sănătăţii, riscurile şi emisiile acestor produse, care sugerează că 
un anumit produs din tutun sau produs conex este mai puţin dăunător decît altele sau are efecte 
vitalizante, energizante, vindecătoare, de întinerire, naturale, organice, alte efecte benefice asupra 
sănătății sau modului de viață ori se referă la miros, gust, prezenţa ori absenţa aromelor şi/sau a 
altor aditivi
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
    (7) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun fără marcajul de trasabilitate
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice 
cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un 
an. 
     (8) Utilizarea mărcilor comerciale ale produselor din tutun la promovarea altor produse sau 
servicii, a mărcilor comerciale ale altor produse sau servicii la promovarea produselor din tutun, 
utilizarea accesoriilor pentru fumat (scrumiere, brichete) în scopul promovării directe sau 
indirecte a produselor din tutun, precum și oferirea promoțională sau în calitate de cadou a 
produselor din tutun
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. 
    (9) Neprezentarea către Centrul Naţional de Sănătate Publică în termenele stabilite a 
informaţiei prevăzute de legislația privind controlul tutunului şi/sau prezentarea informaţiei 
neveridice şi incomplete
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un 
an. 
    (10) Comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe în alt mod decît prin vînzare-
cumpărare, fără ca vînzătorul şi cumpărătorul să se afle fizic unul în prezenţa altuia,
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (11) Expunerea vizibilă a produselor din tutun și a produselor conexe în spaţiile comerciale 
accesibile publicului
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (12) Neafişarea la loc vizibil în unităţile comerciale a informaţiei privind interzicerea vînzării 
produselor din tutun și a produselor conexe persoanelor cu vîrsta de pînă la 18 ani
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
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funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 
luni la un an.
    (13) Comercializarea de produse din tutun minorilor sau vînzarea de produse din tutun fără a 
verifica în modul stabilit de legislaţie vîrsta cumpărătorului
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (14) Neafişarea semnului unic de  interzicere a fumatului
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 
luni la un an.
    (15) Admiterea fumatului în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz 
comun, la locurile de muncă  şi în alte locuri în care fumatul este interzis de legislaţia în vigoare 
    se sancţionează cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un 
an. 
    (16) Admiterea fumatului în transportul public
    se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (17) Fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la 
locurile de muncă, în spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, 
instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente 
acestora, în raza de 10 metri de la intrarea în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz 
comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de 
captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă.
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (18) Fumatul în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care se află 
minori, sub acoperișul staţiilor de transport public, în parcurile de distracții şi pe terenurile de 
joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata 
evenimentelor publice distractive sau de alt gen 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (19) Încălcarea prevederilor documentelor normativ-tehnice privind producerea, păstrarea şi 
prelucrarea industrială a tutunului 
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Capitolul VIII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ

LA DREPTURILE REALE
    Articolul 92. Tăinuirea informaţiei despre fondul
                          funciar disponibil
    Tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil sau încălcarea termenelor de examinare 
a cererilor persoanei fizice privind atribuirea de terenuri 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de 
la 3 luni la un an.
    Articolul 93. Încălcarea legislaţiei privind geodezia, 
                         cartografia şi topografia
    (1) Nerespectarea legislaţiei şi a standardelor de stat în domeniul topogeodeziei şi cartografiei 
prin:
    a) executarea lucrărilor în alt sistem de coordonate decît cel naţional;
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    b) neîndeplinirea în termen a măsurilor specificate în actele de control şi în prescripţii;
    c) neprezentarea la timp a dării de seamă anuale sau tăinuirea informaţiei cu privire la lucrările 
executate;
    d) netransmiterea în Fondul naţional de date geospaţiale a unui exemplar de copii ale 
materialelor şi datelor topogeodezice şi cartografice create
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2)  Distrugerea intenţionată a bornelor de hotar sau a punctelor reţelei geodezice 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
     Articolul 94. Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe
                          cu zăcăminte de substanţe utile
    Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile şi pe teritoriile 
deasupra obiectivelor miniere şi a locurilor de înhumare a substanţelor şi deşeurilor nocive 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 95. Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului 
                          de exploatare, de recoltare şi transportare a lemnului, 
                          de recoltare a răşinii 
    (1) Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare 
a lemnului, de recoltare a răşinii
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
     (2) Transportarea masei lemnoase fără acte de provenienţă sau de livrare
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi 
                          a drepturilor conexe 
    (1) Încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe, dacă aceasta nu constituie 
infracțiune, săvîrşită prin:
    a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de 
întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor 
conexe, în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii 
spre comercializare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de 
opere sau de fonograme în scopurile menţionate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor 
dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obţinerii profitului, fără acordul titularului 
de drepturi;
    b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau 
oneros, precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă valorificare a exemplarelor de 
opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, 
în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi;
    c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de 
echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la 
emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim 
interactiv, inclusiv prin Internet;
    d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre 
apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte 
informaţii care-l poate induce în eroare pe beneficiar;
    e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decît cele pentru suporturile 
materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de 
operă ori de fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi;
    f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi 
semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor 
respective; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei privind 
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administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere 
sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
    g) însuşirea paternităţii ori constrîngerea la copaternitate
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea, depozitarea, transportarea sau 
comercializarea ilicită a marcajelor de control, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Distrugerea din neglijenţă a originalului operei ştiinţifice, literare, de artă plastică, de 
sculptură, de arhitectură, a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului fonogramei sau 
al operei audiovizuale 
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 97. Utilizarea ilegală a mărcii
    Utilizarea fără consimţămîntul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza 
identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii produselor sau 
serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia 
consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în 
calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre 
comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori 
prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea 
semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile 
menţionate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, dacă aceste acțiuni nu 
constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau, 
în ambele cazuri, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 971. Utilizarea ilegală a denumirii de origine
                            a produsului şi a indicaţiei geografice
    (1) Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicaţii geografice 
înregistrate pentru produsele neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sînt 
comparabile cu cele înregistrate sub această denumire sau în măsura în care această utilizare 
permite de a profita de reputaţia denumirii protejate, precum şi uzurparea, imitarea sau evocarea 
asociaţiilor legate de o denumire de origine/indicaţie geografică înregistrată, chiar dacă originea 
adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori 
este însoţită de o expresie, cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie”, ori de alte 
expresii similare, indicarea falsă sau înşelătoare cu privire la provenienţa, originea, natura sau 
calităţile esenţiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, în 
publicitate, precum şi utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient de natură să creeze o 
impresie eronată în privinţa originii produsului, desfăşurarea unor practici susceptibile să-l 
inducă în eroare pe consumator în ceea ce priveşte originea adevărată a produsului, precum şi 
îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (2) Utilizarea ilegală în sensul alin. (1) a unei denumiri de origine/indicaţii geografice 
neînregistrate, protejate în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, dacă 
aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 972. Utilizarea ilegală a denumirilor specialităţilor 
                           tradiţionale garantate

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

32



    Orice practică susceptibilă să-l  inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a 
specialităţii tradiţionale garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate şi rezervate conform 
prevederilor Legii privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, orice folosire în comerţ a denumirilor de produse care ar 
putea fi confundate cu denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate cu rezervarea 
denumirii conform prevederilor Legii privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice uzurpare abuzivă sau înşelătoare a menţiunii 
„Specialitate tradiţională garantată” şi a simbolului naţional asociat acesteia, precum şi 
îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 98. Utilizarea, la marcarea produselor,
                         a unor indicaţii  false ori înşelătoare
    Utilizarea, la marcarea produselor, a unor indicaţii false ori înşelătoare în scopul inducerii în 
eroare a consumatorului privitor la calitate, cantitate, însuşiri, destinaţie, valoare sau la data 
fabricării produselor ori prestării serviciilor, precum şi privitor la producător şi la sediul acestuia, 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 99. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului
                          brevetului de invenţie sau al titularului 
                          modelului de utilitate
    Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de 
punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor care încorporează o 
invenţie brevetată sau un model de utilitate înregistrat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, 
este necesară autorizarea titularului, efectuate fără această autorizare, dacă aceste acțiuni nu 
constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 100. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului de drept 
                            asupra desenului sau modelului industrial
    Fabricarea, importul, exportul, transportarea, vînzarea, orice alt mod de punere în circulaţie 
economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor care încorporează integral sau într-o măsură 
substanţială un desen sau un model industrial protejat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, 
este necesară autorizarea titularului de drept, efectuate fără această autorizare, dacă aceste acțiuni 
nu constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 101. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului
                           brevetului pentru soi de plantă
    Producerea, reproducerea, condiţionarea în scopul înmulţirii, transportarea, importul, exportul, 
oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de 
scopuri a materialului soiului de plantă brevetat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este 
necesară autorizarea titularului de brevet, efectuate fără această autorizare, dacă aceste acțiuni nu 
constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 102. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului 
                           topografiei circuitului integrat
    Reproducerea topografiei circuitului integrat protejate sau a unei părţi a acesteia, precum şi 
importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie 
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economică a produsului care încorporează o topografie a circuitului integrat protejată sau a unei 
părţi a acesteia, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului, 
efectuate fără această autorizare, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul 103. Încălcarea drepturilor de autor asupra invenţiei,
                            topografiei circuitului integrat sau desenului
                            /modelului industrial 
    Însuşirea calităţii de autor, constrîngerea la coautorat, divulgarea esenţei invenţiei, topografiei 
circuitului integrat sau desenului/modelului industrial pînă la depunerea cererii, fără 
consimţămîntul autorului, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 48 la 60 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 104. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată 
                           a bunurilor străine
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o 
infracţiune, 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    Articolul 105. Sustragerea în proporţii mici din avutul 
                            proprietarului
    Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, abuz de 
serviciu sau escrocherie 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 106. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune 
                            sau abuz de încredere
    Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, în cazul în care fapta nu 
reprezintă o sustragere şi nu întruneşte elementele unei infracţiuni, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.

Articolul 107. Obţinerea sau divulgarea informaţiilor care 
                            constituie secret comercial, bancar sau fiscal
    (1) Obţinerea fără consimţămîntul titularului a informaţiilor care constituie secret comercial, 
bancar sau fiscal în scopul divulgării sau folosirii lor ilegale
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial, bancar sau fiscal de către un 
funcţionar public sau de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au 
devenit cunoscute în legătură cu serviciul ei
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 1071. Editarea publicațiilor periodice publice
                             neînregistrate
    Editarea publicațiilor periodice publice neînregistrate în Registrul publicațiilor periodice 
publice
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.
    Articolul 108. – abrogat 

Capitolul IX
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL

PROTECŢIEI MEDIULUI
Articolul 109. Încălcarea regimului de protecţie a apelor

    (1) Încălcarea regimului de protecţie a apelor avînd drept urmare poluarea acestora, eroziunea 
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solurilor şi alte fenomene dăunătoare 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 40 de ore, cu amendă de la 600 la 
800 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale şi de altă natură fără 
construcţiile şi instalaţiile care să prevină impurificarea şi infectarea apelor sau influenţa lor 
dăunătoare 
    se sancționează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 42 la 90 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Spălarea vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte 
locuri neautorizate
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Nerespectarea dimensiunilor şi regimului de protecţie a zonelor de protecţie a apelor 
rîurilor şi bazinelor de apă şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Nerespectarea limitelor şi regimului de protecţie a perdelelor forestiere de protecţie a 
apelor 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Neîndeplinirea de către căpitan sau de către alţi membri ai personalului de comandă al unei 
nave a obligaţiilor prevăzute de legislaţie privind înregistrarea în actele de bord a operaţiunilor 
cu substanţe nocive pentru oameni şi pentru resursele vii ale mării ori cu amestecuri ce conţin 
astfel de substanţe peste normele stabilite, introducerea în actele de bord a unor menţiuni false 
referitor la astfel de operaţiuni sau refuzul nelegitim de a prezenta actele persoanelor cu funcţie 
de răspundere 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 110. Încălcarea regulilor de folosire a apei
    (1) Captarea şi folosirea apei cu încălcarea limitelor stabilite, folosirea apei potabile în scopuri 
tehnice 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 120 la 240 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 
    (2) Folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 111. Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind 
                           exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi aparatelor
                           de măsurat hidrotehnice, de gospodărire şi de
                           protecţie a apelor
    Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi 
aparatelor de măsurat hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 112.  Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor
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                             hidrotehnice, de gospodărire şi de 
                             protecţie a apelor
    Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor, 
inclusiv a reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă, 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 113. Încălcarea regulilor de desfăşurare a
                           activităţii economice în zonele de
                            protecţie a apelor
    (1) Aplicarea neautorizată a pesticidelor şi îngrăşămintelor pe fîşii cu o lăţime de 300 de metri 
de la muchia taluzului riveran al albiei 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
    (2) Construcţia şi amplasarea, în zona de protecţie a apelor, a depozitelor de îngrăşăminte şi 
pesticide, a obiectivelor pentru prepararea soluţiilor chimice, a depozitelor de produse petroliere, 
a staţiilor de alimentare cu combustibil, a colectoarelor de ape reziduale de la fermele şi 
complexele zootehnice, a punctelor de deservire tehnică şi de spălare a tehnicii şi vehiculelor, 
repartizarea de terenuri, într-o astfel de zonă, pentru depozitarea deşeurilor de orice provenienţă, 
construcţia neautorizată de instalaţii de canalizare, de colectoare şi de instalaţii de epurare a 
apelor reziduale 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
     (3) Desfăşurarea neautorizată a lucrărilor de astupare a luncilor şi braţelor uscate ale rîurilor, a 
lucrărilor de regularizare a cursurilor rîurilor, de extragere a substanţelor utile, a materialelor de 
construcţie şi de instalare a comunicaţiilor în zona de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Prelucrarea terenurilor, organizarea taberelor pentru animale şi păsări, amenajarea 
campingurilor şi a taberelor de corturi în limitele fîşiilor riverane de protecţie a apelor 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Deversarea, în apele de suprafaţă, în canalele de irigare şi de desecare, a apelor uzate 
neepurate, a celor poluate termic şi cu substanţe radioactive, a apelor contaminate cu germeni 
patogeni şi cu paraziţi, a produselor sau reziduurilor petroliere şi a altor poluanţi 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Desfăşurarea activităţii economice de către întreprinderi cu impact asupra mediului fără 
dispozitive de ţinere a evidenţei cantitative şi calitative a consumului şi a evacuărilor de ape, 
precum şi de prevenire a poluării apelor sau a efectelor lor distructive, 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 114. Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor 
                            piscicole şi a regulilor de pescuit 
    (1) Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de pescuit, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Transportarea, comercializarea produselor pescuitului şi altor organisme acvatice fără 
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documentele necesare stabilite de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pescuitul ori de distrugerea unor specii 
valoroase de peşte şi de plante acvatice sau a altor reprezentanţi ai faunei şi florei acvatice 
    se sancţionează cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 
    (5) Pescuitul cu utilizarea curentului electric, a explozivilor, a substanţelor otrăvitoare, 
narcotice sau reactive de orice fel 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 115. Degradarea terenurilor, falsificarea
                            informaţiei despre starea şi folosirea lor
    (1) Degradarea stratului fertil al solului, decopertarea neselectivă şi folosirea stratului fertil 
contrar destinaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a obiectivelor care generează efecte de 
poluare a solului
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi 
cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Falsificarea informaţiei despre starea şi folosirea terenurilor 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, 
cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 116. Abaterea neautorizată de la proiectele
                           de organizare a teritoriului sau de folosinţă 
                           a terenului
    (1) Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului, de ameliorare, precum şi 
folosirea terenurilor contrar destinaţiei pentru care au fost repartizate 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
     Articolul 117. Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce
                             terenurile într-o stare care să asigure
                             folosirea lor conform destinaţiei
    (1) Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor 
conform destinaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile afectate de folosirea subsolului într-o stare 
care să nu prezinte pericol şi să asigure folosirea lor ulterioară 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 118. Necultivarea terenurilor, neefectuarea
                            măsurilor obligatorii de ameliorare a
                            acestora, de protecţie a solului contra
                            eroziunii provocate de vînt şi de apă,

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

37



                            de prevenire a altor procese care
                            deteriorează starea solului
    Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a acestora, de 
protecţie a solului contra eroziunii provocate de vînt şi de apă, de prevenire a altor procese care 
deteriorează starea solului
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 119. Încălcarea modului de protecţie 
                            şi de folosire a subsolului
    (1) Folosirea neautorizată a subsolului 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
    (2) Studierea şi cercetarea subsolului fără proiecte speciale, precum şi studierea şi cercetarea 
incompletă şi neraţională a subsolului 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Prezentarea de informaţii neveridice privind cantitatea şi calitatea substanţei minerale utile 
extrase 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Nerespectarea cerinţelor de proiectare, construire şi dare în exploatare a întreprinderilor şi 
altor obiective legate de folosirea subsolului 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (5) Încălcarea regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor de 
exploatare a subsolului, a cerinţelor privind protecţia subsolului şi a mediului, fapt ce provoacă 
impurificarea substanţelor minerale utile sau aducerea terenurilor şi subsolului într-o stare 
inutilizabilă, 
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (6) Neasigurarea intenţionată, în procesul studierii şi folosirii subsolului, a integrităţii 
teritoriilor, a construcţiilor şi a altor obiective, inclusiv a teritoriilor şi obiectivelor ocrotite de 
stat în mod deosebit, 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni. 
    (7) Încălcarea modului de ţinere a evidenţei şi a balanţei mişcării rezervelor de substanţe 
minerale utile şi deşeurilor producţiei extractive, încălcarea cerinţelor privind ţinerea cadastrelor 
de stat şi a balanţelor rezervelor de substanţe utile 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (8) Încălcarea cerinţelor şi regulilor de înhumare (depozitare) în subsol a substanţelor şi a 
deşeurilor nocive sau a apelor uzate
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Neîndeplinirea cerinţelor şi măsurilor privind recultivarea terenurilor deteriorate în urma 
excavaţiilor miniere, privind aducerea întreprinderilor miniere, a sondelor de foraj, a galeriilor 
subterane într-o stare care să asigure folosirea lor ulterioară şi securitatea populaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
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    (10) Încălcarea cerinţelor şi regulilor de ridicare a construcţiilor pe terenurile în al căror subsol 
există zăcăminte de substanţe minerale utile, pe terenurile întreprinderilor miniere (inclusiv 
deasupra celor subterane), precum şi pe terenurile de înhumare (depozitare) în subsol a 
substanţelor şi a deşeurilor nocive, 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (11) Comercializarea şi circulaţia substanţelor minerale utile solide fără acte legale de 
provenienţă 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 120. Decopertarea şi distrugerea neautorizată 
                           a litierei, a păturii vii şi a stratului superiorde
                           sol fertil
    Decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a stratului superior de sol 
fertil spre a le folosi în alte scopuri decît cele silvice 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 90 la 150 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 121. Efectuarea unor exploatări forestiere 
                            contrar scopurilor sau cerinţelor prevăzute 
                            de legislaţie 
    Efectuarea unor exploatări forestiere contrar scopurilor sau cerinţelor prevăzute în autorizaţia 
(dispoziţia) de tăiere a arborilor ori în biletul silvic 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 122. Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor
                            și arbuştilor
    (1) Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor 
ori vătămarea arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 240 la 300 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, vătămarea lor sau a unor părţi ale 
lor, inclusiv în urma incendiilor, defrişarea şi/sau strămutarea, fără permisiunea autorităţii 
administraţiei publice locale coordonată cu autorităţile administraţiei publice pentru mediu, a 
plantelor din spaţiile verzi în alte locuri în timpul efectuării de construcţii 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Acţiunile specificate la alin.(1) săvîrşite de persoane responsabile de protecţia şi paza 
vegetaţiei forestiere
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
    (4) Autorizarea de către persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere a 
recoltării de masă lemnoasă cu încălcarea legii şi a altor acte normative
    se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
     Articolul 123. Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, 
                             a arboretului tînăr provenit prin regenerare
                             naturală, a seminţişului natural şi preexistent 
    Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, a arboretului tînăr provenit prin regenerare 
naturală, a seminţişului natural şi preexistent 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 180 la 240 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 
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de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 124. Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi

                           butaşilor din pepiniere şi plantaţii silvice
    Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere şi plantaţii silvice 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 180 la 240 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 125. Încălcarea modului şi a termenelor de
                            împădurire a parchetelor exploatate 
                            şi a terenurilor neîmpădurite
    Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi a terenurilor 
neîmpădurite din fondul forestier, precum şi a parchetelor exploatate de pe terenurile cu vegetaţie 
forestieră din afara acestui fond, 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 126. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată
                            a fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de desecare 
                            din păduri, a sistemelor de drenaj, a drumurilor
                            şi a instalaţiilor inginereşti de pe terenurile 
                            fondului forestier
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de desecare din 
păduri, a sistemelor de drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor inginereşti de pe terenurile fondului 
forestier 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 1261. Păşunatul ilegal al animalelor
    Păşunatul animalelor pe terenurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale în altă 
perioadă a anului decît în cea stabilită de către autoritatea administrației publice locale, păşunatul 
în comun al grupurilor de animale de diferite specii, păşunatul animalelor bolnave 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 127. Încălcarea regulilor de folosire 
                          a obiectelor fondului forestier
    (1) Cositul neautorizat al ierbii pentru fîn şi păşunatul neautorizat pe terenurile fondului 
forestier, în perdelele forestiere de protecţie şi în spaţiile verzi 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    (2) Recoltarea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, a nucilor, a ciupercilor, a 
plantelor medicinale şi a altor plante, a melcilor de viţă de vie pe sectoarele unde aceasta este 
interzisă sau este admisă numai în baza biletului silvic, precum şi încălcarea termenelor, a 
volumului şi a modului de recoltare stabilite
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 128. Încălcarea prevederilor actelor normative 
                           privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic
    (1) Încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, 
privind vînatul şi alte feluri de folosire a resurselor cinegetice 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Vînătoarea fără autorizaţie (licenţă), fără carnet de vînător sau fără autorizaţie de deţinere, 
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portarmă şi de folosire a armei de vînătoare, depăşirea normelor stabilite de recoltare a vînatului, 
precum şi vînătoarea în locurile interzise şi în perioadele de prohibiţie, folosirea armelor, 
uneltelor şi metodelor interzise 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul 129. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată
                            a locurilor de vieţuire a faunei
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a vizuinelor, muşuroaielor de furnici, cuiburilor de 
păsări şi altor locuri de vieţuire a faunei de pe terenurile fondului forestier
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 130. Amplasarea neautorizată a stupilor şi 
                           a prisăcilor pe terenurile fondului forestier 
                           sau nerespectarea prescripţiilor din biletul
                           silvic privind amplasarea lor 
    Amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor pe terenurile fondului forestier sau 
nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic privind amplasarea lor
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 131. Încălcarea normelor şi regulilor
                          de desfăşurare a activităţii în apicultură
    (1) Nedeclararea şi neînregistrarea la primărie a adresei stupinei staţionare şi a numărului 
familiilor de albine, lipsa paşaportului prisăcii, amplasarea stupinei fără acordul deţinătorilor de 
teren, cu încălcarea legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Tăinuirea cazurilor de morbiditate sau de mortalitate spontană a albinelor, a cazurilor de 
apariţie a semnelor de boală, defrişarea nejustificată a bazelor (surselor) melifere şi intervenţia de 
reconstrucţie a mediului ambiant necoordonată cu organele de protecţie a mediului 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Comercializarea şi utilizarea în tehnologia de creştere a albinelor şi de tratare a maladiilor 
a preparatelor chimice şi medicamentoase care nu sînt certificate şi reglementate de actele 
normative naţionale 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Refuzul nejustificat al persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale de ambele niveluri de a atribui terenuri pentru amplasarea 
stupinelor, reţinerea, de către persoanele abilitate, a mijloacelor de transport, ce efectuează 
transportarea familiilor de albine, pe un timp ce depăşeşte normele în vigoare (15 minute), 
falsificarea produselor apicole de către producător şi/sau comercianţi, producerea pentru 
comercializare a materialului biologic de prăsilă [regină (matcă) şi roi] la stupinele neautorizate 
(fără licenţă) 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Importul materialului biologic de prăsilă [regină (matcă), roi] ce aparţine raselor 
neomologate şi amplasarea familiilor, roiurilor şi reginelor (mătcilor) de albine de origine 
necunoscută în zonele de interdicţie înfiinţate în scopul ameliorării calităţii genetice a familiilor 
de albine
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 54 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Comercializarea produselor apicole în lipsa paşaportului prisăcii
    se sancționează cu amendă de 3 la 6 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
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de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 
12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 132. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată 
                            a semnelor de restricţie, a indicatoarelor 
                            de amenajament silvic, a barierelor şi 
                            parapetelor, a obiectelor de agitaţie şi
                            informaţie vizuală
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată în terenurile fondului forestier a semnelor de 
restricţie, a panourilor, a barierelor, a indicatoarelor de amenajament silvic şi a bornelor silvice, a 
îngrădirilor de restricţie şi a construcţiilor din locurile de agrement, altor obiecte de agitaţie şi 
informaţie vizuală şi de amenajare a fondului forestier 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de 60 de ore.
    Articolul 133. Darea în exploatare a obiectivelor de
                            producţie fără instalaţiile de prevenire
                            a impactului negativ asupra pădurilor 
    Darea în exploatare a întreprinderilor, secţiilor, agregatelor, căilor de transport, obiectivelor 
comunale, a altor obiective noi, precum şi a celor reconstruite, fără instalaţiile de prevenire a 
impactului negativ asupra stării şi regenerării pădurilor 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de 
la 3 luni la un an.
    Articolul 134. Folosirea neautorizată a terenurilor din
                           fondul forestier şi spaţiile verzi pentru
                           defrişare, construcţie de clădiri administrative,
                           depozite şi alte obiective
    Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier şi spaţiile verzi pentru defrişare, 
construcţie de clădiri administrative, depozite şi alte obiective 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 180 la 240 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 135. Circulaţia şi parcarea vehiculelor pe
                            terenurile fondului forestier, în spaţiile 
                            verzi din afara drumurilor publice 
                             şi în locuri interzise
    Circulaţia şi parcarea vehiculelor pe terenurile fondului forestier şi în spaţiile verzi din afara 
drumurilor publice şi în locuri interzise 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale. 

Articolul 136. Încălcarea regulilor sanitare în păduri,
                            spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii 
                            şi ocoale silvice 
    Încălcarea regulilor sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale silvice 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 

Articolul 137. Încălcarea regulilor de apărare împotriva
                           incendiilor în păduri, spaţii verzi, grădini
                           publice, rezervaţii şi ocoale silvice 
    (1) Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri, spaţii verzi, grădini publice, 
rezervaţii şi ocoale silvice 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 
    (2) Distrugerea sau vătămarea pădurii, spaţiului verde, grădinii publice, rezervaţiei şi ocolului 
silvic ca urmare a incendierii sau a atitudinii neglijente faţă de foc
    se sancţionează cu amendă de la 42 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 90 la 
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150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 
240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

 Articolul 138. Încălcarea modului stabilit de creare
                            şi de folosire a colecţiilor zoologice
    Încălcarea modului prevăzut de legislaţie de creare, completare, păstrare, folosire, evidenţă, 
comercializare, achiziţie sau expediere a colecţiilor zoologice 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale. 

Articolul 139. Încălcarea modului de folosire a regnului
                           animal în rezervaţiile naturale şi în alte arii
                           naturale protejate de stat 
    Încălcarea modului stabilit de folosire a regnului animal în rezervaţiile naturale şi în alte arii 
naturale protejate de stat
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale. 

Articolul 140. Colectarea sau nimicirea plantelor,
                           capturarea sau nimicirea animalelor incluse
                           în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în 
                           anexele la Convenţia privind comerţul
                           internaţional cu specii sălbatice de faună şi 
                           floră pe cale de dispariţie (CITES)
    (1) Colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea 
Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii 
sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), comercializarea ilegală, precum și 
comiterea altor acţiuni sau inacţiuni ce pot cauza reducerea numărului acestor plante şi animale 
sau dispariţia lor
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de export sau import al speciilor de plante şi animale incluse în Cartea 
Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii 
sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 141. Încălcarea regimului de protecţie 
                            a obiectelor şi complexelor din fondul 
                            ariilor naturale protejate de stat
    (1) Încălcarea regimului de protecţie a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale 
protejate de stat, inclusiv din rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile naturale, rezervaţiile peisagistice, 
rezervaţiile de resurse, rezervaţiile biosferei, din parcurile naţionale, din monumentele naturii, 
din ariile cu management multifuncţional, din grădinile botanice, grădinile dendrologice, 
grădinile zoologice, din monumentele de arhitectură peisagistică, care a condus sau poate 
conduce la nimicirea sau la schimbarea stării lor iniţiale, 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de protecţie a solului, zăcămintelor, resurselor acvatice, a faunei şi 
florei din obiectele şi complexele fondului ariilor naturale protejate de stat, precum şi folosirea 
lor neautorizată
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea regulilor de interdicţie a amplasării, prelucrării şi deversării deşeurilor 
industriale şi celor menajere în obiectele şi complexele din fondul ariilor naturale protejate de 
stat şi în zonele de protecţie a acestora 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 142. Încălcarea modului de folosire 
                           a fondului de exploatare, de recoltare, 
                           de transportare şi de export al lemnului 
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    (1) Încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare şi de 
export al lemnului şi al produselor lemnoase 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă (acte de livrare conform 
documentaţiei de evidenţă contabilă) 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Întocmirea incorectă a materialelor primare pentru efectuarea tăierilor şi recepţionarea 
masei lemnoase 
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere.

Articolul 143. Neefectuarea plăţii pentru poluarea
                            mediului
    Neefectuarea plăţii pentru poluarea mediului, nevărsarea ei în volum deplin şi în termen în 
conturile fondurilor ecologice 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 24 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 144. Încălcarea cerinţelor ecologice la
                            construcţia, la punerea în funcţiune, 
                            la exploatarea întreprinderilor, 
                            instalaţiilor, altor obiective
    Încălcarea cerinţelor ecologice la construcţia, la punerea în funcţiune, la exploatarea 
întreprinderilor, instalaţiilor, altor obiective 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 240 la 300 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 145. Neadmiterea inspectării obiectivelor 
                            sau neprezentarea informaţiei despre 
                            starea mediului 
    Împiedicarea accesului inspectorilor de stat pentru ecologie la inspectarea obiectivelor şi 
refuzul de a acorda informaţii, precum şi prezentarea unei informaţii eronate despre starea 
mediului 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.

Articolul 146. Nefolosirea instalaţiilor pentru 
                           purificarea de poluanţi şi controlul 
                           emisiilor în atmosferă, pentru epurarea
                           apelor uzate
    Nefolosirea instalaţiilor, utilajului, aparatajului prevăzute pentru purificarea de poluanţi şi 
controlul emisiilor în atmosferă, pentru epurarea apelor uzate ce se evacuează în obiectivele 
acvatice şi pentru controlul calităţii lor, precum şi încălcarea regulilor şi instrucţiunilor de 
exploatare a instalaţiilor indicate 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
    Articolul 147. Depăşirea normativelor gradului admisibil
                           de acţiune dăunătoare asupra mediului 
                           şi emisia de poluanţi fără autorizaţie
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    Depăşirea normativelor gradului admisibil de degajare a substanţelor poluante, de acţiune 
radiologică, fizică şi biologică asupra mediului, emisia de poluanţi în atmosferă fără autorizaţia 
autorităţii publice abilitate, cînd obţinerea unei astfel de autorizaţii este necesară conform 
legislaţiei, 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
    Articolul 148. Încălcarea regimului şi modului de utilizare 
                           a hidrocarburilor halogenate care distrug 
                           stratul de ozon
    (1) Fabricarea sau punerea în circulaţie comercială a aerosolilor sau a extinctoarelor portabile 
ce conţin substanţe chimice care distrug stratul de ozon 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Utilizarea substanţelor chimice care distrug stratul de ozon la fabricarea de aerosoli, de noi 
sisteme industriale de răcire, de unităţi mobile de climatizare, precum şi de produse de 
sterilizare, utilizarea lor în orice alte domenii noi în care, anterior, nu au fost utilizate
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Utilizarea substanţelor chimice care distrug stratul de ozon la fabricarea de panouri 
izolante şi de ambalaje confecţionate din expandate organice, flexibile ori semirigide
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Utilizarea şi punerea în circulaţie comercială a agenţilor de curăţire şi a solvenţilor ce 
conţin una sau mai multe substanţe chimice care distrug stratul de ozon, cu excepţia tetraclorurii 
de carbon în cazul cînd este utilizată ca solvent în procesele de clorurare în sistem închis ori ca 
solvent în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, nu poate fi substituită cu o altă 
substanţă, inofensivă pentru stratul de ozon, 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Încălcarea regulilor de utilizare a bromurii de metil în agricultură 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Utilizarea, stocarea şi transportul containerelor cu substanţe chimice care distrug stratul de 
ozon neetichetate cu inscripţia „Conţine substanţe care distrug stratul de ozon”
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 21 de unităţi convenţionale.
    (7) Refuzul importatorilor, exportatorilor şi al persoanelor care pun în circulaţie comercială 
substanţe, produse şi echipamente ce conţin substanţe care distrug stratul de ozon de a prezenta 
la control autorităţilor abilitate cu acest drept documentele prevăzute de legislaţia privind 
folosirea acestor substanţe
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    Articolul 149. Poluarea mediului cu cauzarea 
                           de prejudicii 
    Poluarea mediului (aerului atmosferic, a bazinelor acvatice de suprafaţă şi subterane, a 
terenurilor) cu deşeuri industriale, de construcţie sau menajere, cu ape menajere, cu emisii de 
poluanţi ce au cauzat prejudicii, dacă această acțiune nu constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un 
an.
    Articolul 150. Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare
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                            în actele de bord a operaţiunilor cu substanţe
                            şi amestecuri nocive
    Neîndeplinirea obligaţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, privind înregistrarea în actele de 
bord ale unei nave a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru sănătatea omului, pentru flora şi 
fauna acvatică ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite, înscrierea 
în actele de bord a unor falsuri referitoare la astfel de operaţiuni 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 

Articolul 151. Încălcarea regulilor de testare tehnică
                            şi ecologică
    Încălcarea regulilor de testare tehnică şi ecologică a vehiculelor terestre, a navelor şi 
aeronavelor prin testare necalitativă ce a avut ca urmare depăşirea normelor admisibile de emisie 
a poluanţilor sau defecte tehnice 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 Articolul 152. Darea în exploatare a vehiculelor terestre, 
                           a navelor şi aeronavelor care depăşesc 
                           normativele admise de emisia poluanţilor 
                           şi de emitere a zgomotului
    Darea în exploatare a vehiculelor terestre, a navelor şi aeronavelor care depăşesc normativele 
admise de emisie a poluanţilor şi de emitere a zgomotului în timpul funcţionării 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 153. Exploatarea vehiculelor terestre, a navelorşi 
                           aeronavelor care depăşesc normativele admise 
                           de emisie a poluanţilor şi de emitere a zgomotului
    Exploatarea vehiculelor terestre, a navelor şi aeronavelor care depăşesc normativele admise de 
emisie a poluanţilor şi de emitere a zgomotului în timpul funcţionării
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 
    Articolul 154. Încălcarea regulilor de gestionare 
                      a deşeurilor 
    (1) Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, 
neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, 
de construcţie, menajere şi de altă natură 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Faptele specificate la alin.(1) care au creat pericolul poluării mediului 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
    (3) Depozitarea arbitrară sau în locuri interzise ori utilizarea unor alte procedee de evacuare a 
deşeurilor fără autorizaţia autorităţilor abilitate 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Tăinuirea informaţiei sau prezentarea intenţionată de informaţii false sau incomplete 
privind gestionarea deşeurilor, privind evacuarea lor în caz de avarie 
    se sancționează cu amendă de la 24 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de 
unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de 
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unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (5) Încălcarea regulilor de evidenţă şi de control primar în domeniul gestionării deşeurilor, 
nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă în domeniul nominalizat 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (6) Transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice care nu deţin licenţe 
(autorizaţii) pentru transportul, păstrarea şi prelucrarea lor 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an.
    (7) Nerespectarea regimului şi a regulilor de exploatare a instalaţiilor de prelucrare şi 
neutralizare a deşeurilor, a locurilor de depozitare ori de înhumare a deşeurilor industriale, 
menajere şi de altă natură 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un 
an.
    (8) Proiectarea şi construcţia de întreprinderi şi de alte obiective, precum şi implementarea de 
materiale şi tehnologii care nu corespund condiţiilor de securitate a utilizării, prelucrării şi 
evacuării deşeurilor 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 
an. 
    (9) Nerespectarea regulilor privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri se sancţionează 
cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 
la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (10) Neasigurarea colectării şi evacuării deşeurilor, admiterea stocării deşeurilor de orice 
provenienţă 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
    (11) Neîntreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi necontrolate 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.

Articolul 155. Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, 
                            păstrare, utilizare şi înhumare a preparatelor 
                            biologice, chimice şi a altor substanţe toxice
    (1) Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare, utilizare şi înhumare a preparatelor 
biologice şi chimice, a îngrăşămintelor minerale, a substanţelor meliorative, a pesticidelor, a 
stimulatorilor de creştere a plantelor, a amestecurilor de preparate sau a altor substanţe toxice, 
dacă această faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,  
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (2) Încălcarea regulilor de utilizare a substanțelor menționate la alin. (1), dacă această faptă nu 
constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) – abrogat.
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Articolul 1551. Încălcarea regulilor de desfăşurare a
                             activităţilor nucleare şi radiologice
    (1) Desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice fără autorizaţie eliberată de Agenţia 
Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Împiedicarea activităţii legitime a reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Reglementare a 
Activităţilor Nucleare şi Radiologice prin neprezentarea informaţiilor relevante pentru control, 
prin neadmiterea la efectuarea controlului, precum şi neexecutarea prescripţiilor sau 
nerespectarea condiţiilor şi limitelor stabilite în autorizaţia pentru activităţi nucleare şi 
radiologice
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încadrarea în activităţile nucleare şi radiologice a persoanelor care nu au pregătirea 
necesară sau care nu dispun de permis de exercitare valabil pentru aceste activităţi
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Utilizarea instalaţiilor nucleare şi radiologice ce nu au fost verificate metrologic conform 
actelor normative
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Tăinuirea cazurilor de depistare, de sustragere, de pierdere a surselor de radiaţii ionizante, 
a materialelor nucleare, de distrugere a integrităţii surselor radioactive sau neinformarea, în 
termen de 24 de ore, a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 
Radiologice despre aceste fapte
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 156. Neîndeplinirea prevederilor legislaţiei 
                            privind expertiza ecologică de stat 
                            şi evaluarea impactului asupra mediului
    Neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea 
impactului asupra mediului sau a cerinţelor incluse în concluziile expertizei ecologice de stat şi 
evaluarea impactului asupra mediului, finanţarea sau executarea proiectelor şi programelor care 
nu au trecut expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 157. Cruzimea faţă de animale 
    (1) Încălcarea cerinţelor privind întreținerea animalelor, reglementate de legislația sanitar-
veterinară, fapt ce poate periclita viaţa ori sănătatea acestora,
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (2) Aplicarea intenţionată a acțiunilor ce provoacă dureri sau suferinţă animalelor 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (3) Acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care au avut drept urmare mutilarea sau moartea 
animalului 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 
    (4) Capturarea sau eutanasierea animalelor de companie ori comercializarea animalelor de 
companie în scopul obţinerii produselor şi subproduselor de la acestea 
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    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Eschivarea deținătorului de animale de a supune animalele măsurilor de profilaxie 
prevăzute în Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la 
animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Deplasarea liberă a cîinilor agresivi sau a celor periculoşi în raza localităţii sau 
transportarea acestora în transportul public fără lesă şi botniţă 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
    (7) Omiterea colectării deşeurilor provenite de la animalul plimbat  în spațiul public 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
    (8) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat 
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (9) Îndemnarea publică la cruzime față de animale sau justificarea acesteia
    se sancţionează cu amendă de la 30  la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60  la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (10) Asmuțirea animalelor de companie la oameni sau la animale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere
                            a cîinilor, pisicilor şi altor animale
    (1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, 
aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale, 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
    (2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie 
a autorităţii administraţiei publice locale 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
    (3) Admiterea accesului cîinilor sau al pisicilor în exploatațiile de animale sau în unitățile de 
procesare, de fabricare ori de depozitare a produselor alimentare, în pieţe și tîrguri, cu excepţia 
cîinilor de serviciu, a cîinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu dizabilități, precum 
şi a cîinilor de vînătoare avînd botniţă şi fiind conduşi în lesă de persoane autorizate,
    se sancţionează cu amendă de la 30  la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 1581. Încălcarea regulilor privind identificarea 
                             şi înregistrarea animalelor, precum şi a
                             regulilor zootehnice
    (1) Refuzul identificării şi al înregistrării animalelor de către deținători, deținerea animalelor 
care nu sînt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor normelor sanitar-veterinare, omiterea 
predării paşapoartelor individuale ale bovinelor sacrificate sau moarte autorității sanitar-
veterinare teritoriale,
    se sancționează cu amendă de la 2 la 9 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (2) Transportarea animalelor care nu sînt identificate și înregistrate sau fără documentele 
corespunzătoare, inclusiv paşaportul individual în cazul bovinelor,
    se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (3) Omiterea declarării de către deținători la autoritatea sanitar-veterinară teritorială, în 
termenele stabilite de lege, a cumpărării, inclusiv din import, a vînzării, inclusiv spre export, a 
morții, a dispariției, a fătării, a sacrificării animalelor 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

49



amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (4) Achiziționarea animalelor care nu sînt identificate şi nu sînt înregistrate în baza de date 
Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor
    se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (5) Sacrificarea animalelor care nu sînt identificate 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (6) Sacrificarea bovinelor identificate şi înregistrate în alte locuri decît în unitățile de 
sacrificare autorizate de către autoritatea sanitar-veterinar competentă
    se sancționează cu amendă de la 6 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (7) Producerea şi/sau comercializarea materialului seminal congelat, embrionilor, ouălor de 
incubație pentru hibrizi comerciali, ouălor de viermi de mătase, icrelor şi larvelor de peşte în 
afara unităților specializate, autorizate în acest scop, cu excepția instituțiilor ştiințifice,
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (8) Încălcarea normelor tehnologice sau a instrucțiunilor privind însămînțarea artificială 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (9) Monta clandestină 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 
    (10) Înscrierea intenționată în evidențele zootehnice ori în certificatele privind calitatea 
materialului de reproducție a unor date eronate privind originea, vîrsta, performanțele productive 
şi indicii de calitate ai materialului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.
    (11) Omiterea respectării planului de împerechere a bovinelor pentru reproducerea dirijată de 
reproducători cu valoare genetică ridicată
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere.

Capitolul X
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI, 

CONSTRUCŢIILOR, ENERGETICII, GOSPODĂRIEI 
COMUNALE, LOCUINŢELOR ŞI AMENAJĂRII 

TERITORIULUI
    Articolul 159. Încălcarea prevederilor actelor normative, 
                           ale documentelor normativ-tehnice cu privire
                           la efectuarea în condiții de securitate a lucrărilor 
                           care pot provoca situații de avarii sau incidente
    (1) Încălcarea prevederilor actelor normative, ale documentelor normativ-tehnice în domeniul 
securității industriale prin:
    a) omiterea aplicării complexului de măsuri pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei și 
ale societății de eventualele avarii și incidente la obiectele industriale periculoase și de efectele 
acestora care au cauzat prejudiciu în proporții mici
    se sancționează cu amendă de la 48 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
    b) desfășurarea activităților și/sau a lucrărilor în domeniul securității industriale în lipsa 
avizului pozitiv de expertiză eliberat de către autoritatea de expertiză în domeniul securității 
industriale 
    se sancționează cu amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea procedurii de notificare privind deținerea unui obiect industrial periculos, 
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precum și privind desfășurarea lucrărilor de reglare a instalațiilor tehnice și/sau a sistemelor 
tehnologice, 
    se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 160. Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor 
                             cu privire la păstrarea, transportul, folosirea şi 
                             evidenţa materialelor explozive
    Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la păstrarea, transportul, folosirea 
şi evidenţa materialelor explozive în industrie, la obiectivele aflate sub controlul autorităţilor de 
supraveghere de stat a efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor în industrie şi inspecţiei 
miniere 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.

Articolul 161. Deconectarea neautorizată a energiei electrice,
                            a energiei termice sau a gazelor naturale 
    Deconectarea neautorizată a instalațiilor de utilizare ale consumatorilor de la rețelele electrice, 
de la rețelele termice sau de la rețelele de gaze naturale, cu excepția cazurilor cînd atare acțiuni 
se întreprind pentru asigurarea securității vieții oamenilor ori se întreprind în situații de avarie 
sau de forță majoră (extraordinare), 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Articolul 162. Provocarea intenţionată a unui deranjament
                            în reţelele electrice cu tensiune pînă la 1000 
                           de volţi
    Provocarea intenţionată a unui deranjament în reţelele electrice cu tensiune pînă la 1000 de 
volţi (la liniile aeriene, subterane şi subacvatice de transport de energie electrică, la instalaţiile de 
racord şi de distribuţie), avînd drept urmare o pană de curent în asigurarea consumatorilor cu 
energie electrică, 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 42 la 60 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 163. Încălcarea Regulamentului cu privire la
                           protecţia reţelelor electrice  
    Încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, care 
a condus la crearea unei pene de curent, la perturbarea funcţionării normale a reţelelor electrice, 
la deteriorarea reţelelor electrice, la provocarea unor avarii, incendii, accidente,  avînd drept 
urmare punerea în pericol a vieţii oamenilor sau cauzarea de  daune, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 1631.  Neîndeplinirea prescripțiilor emise de
                              Inspectoratul Energetic de Stat
    (1) Neîndeplinirea în termen de către proprietarii și gestionarii instalațiilor electrice, rețelelor 
electrice a prescripțiilor în vederea excluderii abaterilor și a încălcărilor documentelor normativ-
tehnice de amenajare și de exploatare a instalațiilor electrice, rețelelor electrice, care poate avea 
drept urmare provocarea de avarii, incendii, explozii sau punerea în pericol a vieții oamenilor,
    se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Omiterea îndeplinirii în termen de către proprietarii şi de către gestionarii instalațiilor 
termice sau de gaze naturale a prescripțiilor în vederea excluderii abaterilor şi a încălcărilor 
normelor de construcție, de întreținere, de deservire şi de exploatare, care pot provoca avarii, 
incendii, explozii sau pot pune în pericol viața oamenilor,
    se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 164. Folosirea ilegală a energiei electrice, 
                           a energiei termice sau a gazelor naturale 
    (1) Folosirea ilegală a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor naturale prin 
racordarea neautorizată la rețeaua electrică, la rețeaua termică sau la rețeaua de gaze naturale, 
prin evitarea echipamentului de măsurare ori prin intervenția în funcționarea acestuia prin 
diferite metode care conduc la omiterea înregistrării sau la înregistrarea incompletă a consumului 
de energie electrică, de energie termică sau de gaze naturale
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
    (2) Conectarea ilegală la instalația de utilizare a energiei termice sau a gazelor naturale a unui 
consumator final, folosirea energiei electrice prin conectarea ilegală la instalația de utilizare a 
unui consumator final
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
    (3) Folosirea ilegală a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor naturale prin 
reconectarea neautorizată, după deconectare, la rețeaua electrică, la rețeaua termică sau la rețeaua 
de gaze naturale 
    se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 165. Încălcarea dreptului de acces la
                           echipamentele de măsurare 
    Refuzul nemotivat al consumatorului de a permite accesul la echipamentele de măsurare 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 166. Folosirea fără autorizaţie a instalaţiilor 
                           ce funcţionează cu gaze 
    Folosirea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze fără autorizaţia organelor de supraveghere de 
stat a folosirii gazelor 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    Articolul 167. Deteriorarea rețelelor termice la efectuarea
                           lucrărilor 
    Deteriorarea rețelelor termice sau a utilajelor acestora la efectuarea lucrărilor 
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 168. Încălcarea regulilor cu privire la protecția 
                           rețelelor de gaze naturale sau a rețelelor 
                           termice
    Încălcarea regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale sau a rețelelor termice, 
care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale sau a energiei termice şi/sau prin 
care sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul,
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 169. Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii
                           de către participanţii la piaţa energiei electrice,  
                           la piaţa gazelor  naturale şi la piaţa produselor
                           petroliere
    Încălcarea de către participanţii la piaţa energiei electrice, la piaţa gazelor naturale şi la piaţa 
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produselor petroliere a normelor de desfăşurare a activităţilor, stabilite în actele normative în 
domeniu, manifestată prin: 
    a) refuzul de a permite efectuarea controalelor, a verificărilor şi a inspecţiilor dispuse de 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică sau obstrucţionarea agenției în efectuarea 
acestora; 
    b) neprezentarea în termen a datelor, a informaţiilor solicitate de Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică sau furnizarea de date și informaţii incorecte sau incomplete; 
    c) întîrzierea nejustificată în racordarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale 
ale consumatorilor finali potenţiali la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale sau în 
reconectarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali la 
reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale; 
    d) aplicarea incorectă a tarifelor reglementate, a preţurilor reglementate la energia electrică şi 
la gazele naturale sau aplicarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate, care nu au fost 
aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 
    e) refuzul nejustificat al furnizorilor care îndeplinesc obligaţii de serviciu public de a încheia 
contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale;
    f) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport sau al operatorilor sistemelor de 
distribuţie de a încheia contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, al 
gazelor naturale sau contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, a 
gazelor naturale;
    g) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de 
distribuţie a prevederilor actelor normative de reglementare privind extinderea reţelelor electrice, 
a reţelelor de gaze, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 
    h) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de 
distribuţie a obligaţiei privind anunţarea consumatorilor finali despre întreruperile programate în 
livrarea energiei electrice, a gazelor naturale în termenele şi în condiţiile stabilite în 
Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, 
în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; 
    i) nerespectarea de către operatorii sistemelor de distribuţie a obligaţiei privind verificarea 
metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici; 
    j) deconectarea nejustificată a instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale 
consumatorilor finali de la reţeaua electrică, de la reţeaua de gaze naturale sau limitarea, 
întreruperea nejustificată a livrării energiei electrice, a gazelor naturale către consumatori; 
    k) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport, al operatorilor sistemelor de 
distribuţie privind eliberarea avizului de racordare la reţeaua electrică, la reţeaua de gaze 
naturale; 
    l) practicarea fără licenţă, fără autorizaţie a genurilor de activitate licenţiate, autorizate în 
conformitate cu actele normative care reglementează piaţa energiei electrice, piaţa gazelor 
naturale şi piaţa produselor petroliere sau delegarea atribuţiilor şi a funcţiilor licenţiate, 
autorizate către un terţ care nu deţine licenţă, autorizaţie pentru desfăşurarea genului de activitate 
respectiv; 
    m) neexecutarea în termen a măsurilor dispuse, prin decizii sau prin hotărîri, de Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică ori neîndeplinirea în termen a prevederilor 
prescripţiei privind lichidarea încălcărilor constatate de Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Energetică; 
    n) nerespectarea normelor tehnice de exploatare a reţelelor electrice, a reţelelor de gaze 
naturale, a centralelor electrice, a instalaţiilor de producere a gazelor naturale şi a 
combustibilului, a instalaţiilor de stocare şi de depozitare a combustibilului, care poate avea 
drept rezultat diminuarea fiabilităţii şi a calităţii livrării  energiei electrice, a gazelor naturale sau 
a combustibilului către consumatori; 
    o) nerespectarea altor condiţii stabilite în licenţele, în autorizaţiile eliberate pentru 
desfăşurarea activităților de pe piaţa energiei electrice, a gazelor naturale sau a produselor 
petroliere 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 170. Conectarea neautorizată la sistemul de
                            alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare
    (1) Conectarea neautorizată (fără condiţii tehnice de la furnizor) la sistemul de alimentare cu 
apă şi la sistemul de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Conectarea la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare cu încălcarea 
condiţiilor tehnice
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 171. Deteriorarea intenţionată a sistemului
                           de alimentare cu apă şi a sistemului 
                           de canalizare la efectuarea de lucrări
    Deteriorarea intenţionată a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare la 
efectuarea de lucrări 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 172. Încălcarea regulilor privind zonele
                           de protecţie a reţelelor de conducte 
                           de apă şi a instalaţiilor de alimentare
                           cu apă şi de canalizare
    Construcţia şi amplasarea în zonele de protecţie a reţelelor de conducte de apă şi a instalaţiilor 
de alimentare cu apă şi de canalizare a diferitelor obiective, uzurparea terenurilor din zonele de 
protecţie a reţelelor de conducte de apă şi a reţelelor de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 173. Deconectarea neautorizată a consumatorilor
                           de la sistemul de alimentare cu apă şi de la 
                           sistemul de canalizare 
    Deconectarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul de alimentare cu apă şi de la 
sistemul de canalizare
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul 174. Deteriorarea intenţionată a aparatelor
                           de evidenţă a consumului de apă potabilă 
                           şi a volumului de apă uzată evacuată
    Deteriorarea intenţionată a aparatelor de evidenţă a consumului de apă potabilă şi a volumului 
de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 175. Prezentarea datelor eronate privind 
                            consumul de apă potabilă şi volumul 
                            de apă uzată evacuată în sistemul public 
                            de canalizare
    Prezentarea datelor eronate privind consumul de apă potabilă şi volumul de apă uzată evacuată 
în sistemul public de canalizare 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 176. Neasigurarea accesului liber al
                           reprezentantului prestatorului de servicii 
                           de alimentare cu apă şi de canalizare în 
                           locuinţe şi pe teritoriul agenţilor economici
    Neasigurarea accesului liber al reprezentantului prestatorului de servicii de alimentare cu apă 
şi de canalizare în locuinţe şi pe teritoriul agenţilor economici pentru efectuarea controlului legal 
asupra funcţionării sistemelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru scoaterea 
indicaţiilor de pe aparatele de evidenţă a consumului de apă, pentru efectuarea lucrărilor de 
exploatare a aparatelor de evidenţă 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 6 la 24 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu avertisment sau cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 177. Încălcarea legislaţiei şi documentelor
                           normative în construcţii
    (1) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii manifestată prin:
    a) eschivarea de la furnizarea de date şi informaţii, necesare activităţii de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, ce se conţin în băncile de date şi în sistemele informaţionale, precum 
şi prin furnizarea de date şi informaţii neautentice; 
    b) lipsa nemotivată de la verificarea, convocată de executant, a lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuţiei; 
    c) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor 
sesizate în proiect, referitoare la exigenţele esenţiale; 
    d) neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau de expert pentru 
rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei 
lucrărilor;
    e) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor 
determinante ale execuţiei lucrărilor supuse controlului calităţii; 
    f) includerea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau a unor produse pentru care 
nu există agremente tehnice la lucrările la care trebuie să se asigure nivelul de calitate 
corespunzător exigenţelor esenţiale; 
    g) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare; 
    h) nesesizarea în termen de 24 de ore a Inspecţiei de Stat în Construcţii în cazul producerii 
unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie şi la cele în exploatare;
    i) avizarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi 
autorizarea construcţiilor, lucrărilor de modernizare, de modificare, de transformare, de 
consolidare şi de reparaţie a construcţiilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau a documentelor 
normative;
    j) încălcarea prevederilor din documentele normative referitoare la exigenţele esenţiale;
    k) recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia fără 
recepţie; 
    l) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale; 
nerespectarea termenelor-limită prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul urbanismului sau 
neîndeplinirea în termen a măsurilor cuprinse în actele de control;
    m) utilizarea construcţiilor a căror destinaţie funcţională a fost schimbată fără autorizaţie; 
    n) neînregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare la Inspecţia de Stat în Construcţii şi 
neînştiinţarea inspecţiei despre demararea lucrărilor de construcţie;
    o) producerea materialelor sau a articolelor de construcții fără regulamente tehnologice, fără 
documentele în construcții actualizate, cu instrumente şi cu utilaj neverificat la organele 
metrologice de stat, fără încercări şi fără analize de lot recepție, periodice şi statice
    se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
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amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii manifestată prin:
    a) stabilirea, în cadrul expertizei tehnice, a unor proiecte sau lucrări de construcţie, a unor 
soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător 
exigenţelor esenţiale; 
    b) neamenajarea, la terminarea lucrărilor de construcţii, a terenurilor ocupate temporar pentru 
aducerea lor la starea iniţială; neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin 
diriginţi de şantier atestaţi conform prevederilor legale; 
    c) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea 
documentelor şi actelor solicitate de persoane cu atribuţii de control, conform prevederilor 
legale; 
    d) proiectarea, verificarea, expertiza sau realizarea ori modificarea construcţiilor fără 
respectarea exigenţelor documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea lor; 
    e) executarea de modificări ori demolarea integrală sau parţială a construcţiilor cu încălcarea 
prevederilor privind autorizarea şi executarea acestora, neexecutarea obligaţiilor de urmărire a 
comportării în exploatare a construcţiilor referitor la rezistenţă şi la stabilitate, neexecutarea 
lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi consolidare ce decurg din această urmărire; 
    f) realizarea de construcţii, modificări, transformări, modernizări şi consolidări, care pot afecta 
exigenţele esenţiale, fără proiect sau în bază de proiecte neverificate, necoordonate, neavizate, 
neaprobate în modul stabilit, cu încălcarea proiectului sau autorizaţiei de construire;
    g) eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de constituire/desfiinţare care conduc 
la încălcarea legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii sau la afectarea patrimoniului 
cultural, istoric şi arhitectural; 
    h) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a 
calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici atestaţi conform prevederilor 
legale; 
    i) falsificarea sau întocmirea incorectă a documentelor de execuţie şi a celor de încercare şi de 
analiză în construcţie, fabricarea şi comercializarea materialelor şi articolelor de construcţie fără 
documentele de confirmare a calităţii sau în lipsa analizelor și a încercărilor de laborator conform 
cerințelor documentelor normative în construcții;
    i1) neasigurarea amenajării adecvate, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, instalaţiilor 
și încăperilor, inclusiv a celor de locuit, pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către 
persoanele cu dizabilităţi;
     j) neglijarea sau neîndeplinirea prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii 
    se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 178. Încălcarea regulilor de construire a caselor 
                            cu un nivel în localităţile rurale şi a căsuţelor 
                            de livadă în întovărăşirile pomicole
    Construirea caselor cu un nivel pentru o familie sau două şi a anexelor gospodăreşti la ele, 
precum şi a construcţiilor provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m2 în localităţile rurale, a 
căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole cu încălcarea legislaţiei şi a normelor în vigoare 
privind autorizarea şi executarea acestor construcţii 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore, cu amendă de la 48 la 72 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii
                           neautorizate la construcţiile existente
    Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, 
consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de 
destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa 
legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit, 
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 180. Încălcarea legislaţiei cu privire la locuinţe
    (1) Încălcarea modului de evidenţă a persoanelor care beneficiază de dreptul la îmbunătăţirea 
condiţiilor locative din fondul locuinţelor sociale, a modului de scoatere din evidenţă şi de 
acordare a locuinţelor persoanelor din această categorie, nerespectarea termenelor de instalare a 
locatarilor în locuinţe 
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
    (2) Încălcarea modului de repartizare a locuinţei din fondurile locuinţelor de manevră, 
căminelor şi azilurilor 
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere.
    (3) Încălcarea prevederilor legale privind termenele de încheiere a contractelor de locaţiune 
între chiriaş şi proprietarul locuinţei 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Nerespectarea regulilor şi normelor de folosire, deservire tehnică şi de întreţinere sanitară a 
locuinţelor, a locurilor şi a instalaţiilor de uz comun, a terenurilor aferente blocurilor locative 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 30 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    (5) Încălcarea clauzelor contractului de locaţiune 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Neefectuarea, timp de 6 luni consecutive, a plăţilor pentru serviciile de deservire tehnică a 
blocului locativ, pentru alte servicii comunale şi necomunale, a plăţii chiriei 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de 
unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (7) Încălcarea modalităţii de alegere a gestionarului fondului locativ 
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
    (8) Încălcarea normelor privind instituirea, reorganizarea sau lichidarea asociaţiei de 
proprietari ai locuinţelor privatizate sau a asociaţiei de coproprietari în condominiu 
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
    (9) Încălcarea condiţiilor şi termenelor de transmitere a terenurilor aferente blocurilor locative 
în administrarea asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai 
locuinţelor privatizate sau ai cooperativelor de construcţie a locuinţelor
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere. 
    (10) Refuzul neîntemeiat de a întocmi actele de transmitere a blocului locativ de la balanţa 
gestionarului în gestiunea asociaţiei de coproprietari în condominiu sau asociaţiei de proprietari 
ai locuinţelor privatizate şi încălcarea termenului de 30 de zile, după adresarea oficială a 
organelor de conducere ale asociaţiei, pentru luarea deciziei de transmitere a blocului 
    se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere.
    (11) Eschivarea părţilor de la încheierea contractelor de prestare a serviciilor de gospodărie 
comunală şi necomunală în fondul locativ în termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţie 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 30 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de 
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unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei 

în localităţile urbane şi rurale
    Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, 
a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale 
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 182. Vătămarea sau tăierea samavolnică

a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor
    Vătămarea vegetaţiei din spaţiile verzi, tăierea sau strămutarea ei, fără permisiunea autorităţii 
administraţiei publice locale, în alte locuri în timpul efectuării construcţiilor pe unele terenuri 
care, în momentul construcţiei, au zone verzi, precum şi neluarea de măsuri pentru protecţia 
zonelor verzi aflate în administrare, atitudinea neglijentă faţa de ele 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 
de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Capitolul XI
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL AGRICOL

ŞI SANITAR-VETERINAR
    Articolul 183. Introducerea pe teritoriul ţării, producerea,

comercializarea, promovarea, reambalarea 
şi utilizarea produselor de uz fitosanitar, 
a fertilizanţilor şi a produselor farmaceutice 
de uz veterinar fără certificate de conformitate, 
neomologate, interzise, neînregistrate sau 
contrafăcute

    (1) Introducerea pe teritoriul ţării, producerea, comercializarea, promovarea ori utilizarea 
produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor ori a produselor farmaceutice de uz veterinar fără 
certificate de conformitate, neomologate, interzise sau neînregistrate, 
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, 
cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (2) Reambalarea, inclusiv în cantităţi mici, a produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor sau a 
produselor farmaceutice de uz veterinar fără autorizaţia/ permisiunea producătorului acestora şi a 
autorităţilor abilitate 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (3) Producerea, comercializarea, transportarea, păstrarea produselor de uz fitosanitar, a 
fertilizanţilor sau a produselor farmaceutice de uz veterinar contrafăcute ori fără documentele 
care să ateste provenienţa şi calitatea acestora, 
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    (4) Utilizarea sau administrarea produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor sau a produselor 
farmaceutice de uz veterinar în alte scopuri decît cele pentru care au fost înregistrate sau în alte 
condiţii decît cele prevăzute pe etichetă, în prospect ori în specificaţiile tehnice ale produsului 
respectiv sau contrar cerințelor stabilite 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 184. Încălcarea normelor tehnice privind

producerea, prelucrarea, păstrarea 
şi comercializarea seminţelor
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    Producerea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor neconforme după calitate 
standardelor în vigoare sau fără actele de confirmare a calităţii de soi şi a calităţii culturale 
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în 
toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 185. Producerea, comercializarea, importul, 

exportul materialului de înmulțire şi săditor
viticol sau al materialului săditor pomicol 
fără documentele stabilite de legislație,
falsificarea acestora 

    Producerea, comercializarea, importul, exportul materialului de înmulțire şi săditor viticol sau 
al materialului săditor pomicol fără documentele stabilite de legislație, falsificarea documentelor, 
falsificarea soiurilor ori a categoriilor biologice, a calității de soi sau a calității culturale a 
materialului de înmulțire şi săditor viticol ori a materialului săditor pomicol
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 186. Înfiinţarea de plantaţii cu suprafaţă de peste

0,5 hectare fără proiect, cu material săditor
necertificat sau de soiuri şi tipuri de portaltoi 
neraionate

    Înfiinţarea de plantaţii cu suprafaţă de peste 0,5 hectare fără proiect, cu material săditor 
necertificat sau cu soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate 
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 187. Defrişarea neautorizată

a plantaţiilor pomicole şi bacifere
    Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere cu suprafaţă de peste 0,5 hectare 
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 188. Nerespectarea regimului de carantină fitosanitară,

încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor 
pomicole şi bacifere

    Nerespectarea regimului de carantină fitosanitară, încălcarea tehnologiei de cultivare a 
plantaţiilor pomicole şi bacifere, soldată cu pierderi materiale considerabile sau cu distrugerea 
plantaţiilor,
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 189. Încălcarea regulilor de combatere a dăunătorilor 

de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de
plante şi a buruienilor 

    (1) Încălcarea intenționată a regulilor de combatere a dăunătorilor de carantină, a agenților 
patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, 
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 

(2) Omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de 
terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni 
ai bolilor de plante și a buruienilor 
    se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a produselor de uz fitosanitar la protecţia 
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culturilor agricole şi celor silvice fără avertizarea deţinătorilor de albine 
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 1891. Încălcarea regulilor de evidență, de transportare, 

de păstrare sau de utilizare a produselor de uz 
fitosanitar ori a fertilizanților

    (1) Încălcarea regulilor de evidență, de transportare sau de păstrare a produselor de uz 
fitosanitar ori a fertilizanților
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (2) Încălcarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar ori a fertilizanților ce poate 
conduce la îmbolnăvirea sau la intoxicarea oamenilor, a animalelor, a insectelor folositoare, la 
distrugerea completă sau parțială a semănăturilor, a plantațiilor ori a altei vegetații,
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (3) Utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi II de toxicitate în agricultură şi în 
silvicultură prin intermediul aviației
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (4) Utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele III şi IV de toxicitate în agricultură şi în 
silvicultură prin intermediul aviației fără înştiințarea prealabilă a autorităților publice locale 
despre perioada şi termenele de folosire a aviației, precum şi în preajma zonelor speciale de 
producere a materiei prime,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(5) Încălcarea termenelor stabilite de prezentare a informației d in  reg istru l d e ev id en ță  a  
importului, a comercializării şi a stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților
se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 
Articolul 1892. Omiterea îndeplinirii sau îndeplinirea                        
                          inadecvată a dispozițiilor legale 

ale persoanelor cu funcție 
de răspundere care exercită 
supravegherea şi controlul 
de stat în domeniul protecției 
plantelor

Omiterea îndeplinirii sau îndeplinirea inadecvată a dispozițiilor legale ale persoanelor cu funcții 
de răspundere care exercită supravegherea şi controlul de stat în domeniul protecției plantelor 
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 
Articolul 1893. Tăinuirea sau denaturarea informației                        
           despre produsele de uz fitosanitar 

ori despre fertilizanții care prezintă 
pericol pentru oameni, animale 
sau mediu

Tăinuirea sau denaturarea informației despre produsele de uz fitosanitar ori despre fertilizanții 
care prezintă pericol pentru oameni, animale sau mediu,
se sancționează cu amendă de la 18 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 
Articolul 1894. Poluarea producției agroalimentare,                               
                 furajere, a materiei prime agricole 

cu reziduuri de produse
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de uz  fitosanitar sau de fertilizanți
peste limita  maximă admisibilă

Poluarea producției agroalimentare, furajere, a materiei prime agricole cu reziduuri de produse 
de uz fitosanitar sau de fertilizanți peste limita maximă admisibilă
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
 Articolul 1895. Încălcarea standardelor obligatorii, a                                 
        normelor sau a regulilor fitosanitare 

ori de protecție a mediului,
a altor acte normative la fabricarea,
la importul, la   transportarea, 
la depozitarea, la comercializarea 
sau la utilizarea produselor 
de uz fitosanitar, a fertilizanților
şi a mijloacelor tehnice 
de aplicare a acestor produse

Încălcarea standardelor obligatorii, a normelor sau a regulilor fitosanitare ori de protecție a 
mediului, a altor acte normative la fabricarea, la importul, la transportarea, la depozitarea, la 
comercializarea sau la utilizarea produselor de uz fitosanitar, a fertilizanților şi mijloacelor 
tehnice de aplicare a acestor produse
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1896. Dejectarea pe sol, în bazine 

sau în alte surse acvatice a soluțiilor 
de produse de uz fitosanitar 
neutilizate, precum şi a apelor 
utilizate la spălarea transportului, 
a utilajului, a echipamentelor 
speciale şi a ambalajelor de produse 
de uz fitosanitar sau de fertilizanți

Dejectarea pe sol, în bazine sau în alte surse acvatice a soluțiilor de produse de uz fitosanitar 
neutilizate, precum şi a apelor utilizate la spălarea transportului, a utilajului, a echipamentelor 
speciale şi a ambalajelor de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanți,
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 
Articolul 1897. Încălcarea metodologiei de cercetare,                       
                    de testare, de experimentare și de 

înregistrare de stat a produselor 
de uz fitosanitar sau a fertilizanților 

Încălcarea metodologiei de cercetare, de testare, de experimentare ori de înregistrare de stat a 
produselor de uz fitosanitar sau a fertilizanților,
se sancționează cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 190. Scoaterea producției supuse controlului

fitosanitar din punctele de frontieră fără 
documente fitosanitare pentru 
import/export

Scoaterea producției supuse controlului fitosanitar din porturile fluviale de frontieră (debarcare), 
din stațiile de cale ferată, din gări (stații) auto, din aeroporturi sau din alte puncte de frontieră 
fără documente fitosanitare pentru import/export
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau 
fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 
3 luni la un an.
Articolul 191. Împiedicarea inspectorilor din cadrul                      
                          Agenției Naționale pentru 
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Siguranța 
Alimentelor de a exercita supravegherea
şi controlul fitosanitar

 Împiedicarea în orice mod a inspectorilor din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor de a-şi exercita funcţiile de supraveghere şi control fitosanitar
 se sancţionează cu amendă de 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 192. Încălcarea modului stabilit de încercare

şi raionare a soiurilor de viţă-de-vie
Încălcarea modului stabilit de încercare şi raionare a soiurilor de viţă-de-vie 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere.
Articolul 193. Producerea şi/sau comercializarea

materialului de înmulţire şi săditor
viticol necorespunzător normelor 
tehnice

Producerea şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol necorespunzător 
normelor tehnice 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 194. Încălcarea modului stabilit de înfiinţare

a plantaţiilor viticole
Înfiinţarea de plantaţii viticole pe o suprafaţă de peste 0,5 hectare cu soiuri neraionate sau cu 
material săditor viticol necorespunzător normelor tehnice ori fără proiect sau autorizaţie, sădirea 
de noi plantaţii viticole în locul celor defrişate pînă la expirarea a 3 ani de la defrişare 
se sancționează cu amendă de la 6 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 195. Încălcarea modului stabilit de trecere

la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor 
viticole

Încălcarea modului stabilit de trecere la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor viticole 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 196. Încălcarea regulilor şi normelor 

sanitar veterinare
(1) Încălcarea regulilor şi normelor sanitar-veterinare, a măsurilor sanitar-veterinare şi a 
indicaţiilor legale ale specialiştilor veterinari privind asigurarea ocrotirii sănătăţii animalelor, 
folosirea şi întreţinerea lor corectă, ocrotirea sănătăţii omului şi profilaxia antropozoonozelor, 
încălcarea altor exigenţe reglementate prin normele sanitar-veterinare şi a actelor normative în 
domeniul medicinei veterinare 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 9 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind împrejmuirea, amenajarea, 
întreţinerea şi funcţionarea dezinfectoarelor, vestiarelor şi filtrelor-vestiar în exploataţii 
zootehnice, în locurile de aglomerare a animalelor şi în unităţile care produc, prelucrează, 
depozitează şi valorifică produse de origine animală, precum şi dezinfecţia, dezinsecţia şi 
deratizarea cu substanţe interzise, efectuarea acestor lucrări în alt mod decît cel stabilit de 
autoritatea veterinară competentă 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) Neamenajarea cimitirelor de animale, a gropilor Bekari, a crematoriilor sau a altor locuri de 
distrugere a cadavrelor de animale, a deşeurilor de origine animală sau nerespectarea condiţiilor 
de întreţinere şi de folosire a lor 
se sancţionează cu amendă de pînă la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

62



funcţie de răspundere. 
(4) Nerespectarea măsurilor de carantină în ce priveşte termenele şi condiţiile prevăzute de 
normele sanitar-veterinare, precum şi în cazul bolilor epizootice declarate oficial, incluse în lista 
publicată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(5) Scoaterea sau introducerea, fără acordul autorităţilor sanitar-veterinare competente ori cu 
încălcarea măsurilor stabilite de acestea, a unor animale, a unor produse şi materiale de orice fel, 
care pot fi contagioase, din sau în zonele ori obiectivele aflate în carantină
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 
30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(6) Tăierea pentru consumul public a animalelor bolnave, suspectate de boli infectocontagioase 
sau parazitare, comercializarea cărnii şi a subproduselor obţinute în alte condiţii decît cele 
stabilite în actele normative ce reglementează normele sanitar-veterinare
se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(7) Omiterea anunțării autorității sanitar-veterinare competente şi a autorității administrației 
publice locale despre suspiciunea de îmbolnăvire a animalelor sau despre îmbolnăvirea acestora 
de o boală transmisibilă a animalelor, precum şi despre cazurile de sacrificări de necesitate sau 
de moarte a animalelor,
se sancționează cu amendă de la 9 la 21 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.  
(8) Refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori de către deținătorii de animale a sacrificării 
sau a uciderii animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile ale animalelor, a distrugerii 
produselor şi subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, în scopul 
lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de 
declarare şi carantină, 
se sancționează cu amendă de la 9 la 21 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(9) Desfăşurarea activității sanitar-veterinare neautorizate ori fără certificate veterinare cu privire 
la starea animalelor, la inofensivitatea produselor de origine animală, la mişcarea animalelor şi a 
produselor de origine animală, la utilizarea metodelor şi a mijloacelor care pot influența starea 
animalelor, inofensivitatea produselor ori indemnitatea mediului, la utilizarea mijloacelor de 
transport pentru transportul animalelor şi al produselor de origine animală
se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 
(10) Punerea la dispoziție pe piață a produselor de origine animală care nu sînt conforme 
reglementărilor în domeniul alimentar
se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(11) Eliberarea de către societățile comerciale de industrie alimentară sau de către alte societăți 
comerciale care prelucrează produse alimentare, produse şi subproduse de origine animală a 
documentelor privind conformitatea calității, salubrității ori privind siguranța alimentelor fără 
buletin de analiză eliberat de laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate
se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(12) Încălcarea regulilor de import, de export sau de tranzit al animalelor
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1961. Încălcarea cerințelor sanitar-veterinare 

privind produsele farmaceutice 
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de uz veterinar 
(1) Păstrarea neconformă a produselor farmaceutice de uz veterinar sau a altor produse de uz 
veterinar, precum și păstrarea, utilizarea, promovarea, comercializarea sau distribuirea în orice 
alt mod a produselor farmaceutice de uz veterinar ori a altor produse de uz veterinar neautorizate, 
a produselor farmaceutice de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar cu termenul de 
valabilitate expirat, precum şi a celor fără etichetă care conține denumirea, adresa producătorului 
şi informația necesară în modul stabilit de legislație,
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Comercializarea produselor farmaceutice de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar 
în alte locuri decît cele pentru care există autorizație
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea regulilor privind producerea, înregistrarea, importul sau exportul produselor 
farmaceutice de uz veterinar, al aditivilor furajeri sau al altor produse de uz veterinar
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Capitolul XII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA 
REGIMUL DIN TRANSPORTURI
Articolul 197. Încălcarea normelor de efectuare 

a transportului rutier de persoane 
și mărfuri

(1) Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane cu vehicule rutiere construite şi 
echipate pentru transportul de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducătorului auto, fără a deține licența de transport rutier
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(2) Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane cu vehicule rutiere construite şi 
echipate pentru transportul de persoane care au mai puțin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducătorului auto, fără a deține licența de transport rutier
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(3) Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri fără a deține licența de transport rutier
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(4) Efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a deține declarația informativă tip 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri fără a deține actele permisive și/sau 
documentele de transport specifice tipului de transport rutier efectuat, prevăzute, după caz, la art. 
58–62, 70, 72, 73, 76, 78 și 83 din Codul transporturilor rutiere, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(6) Efectuarea transportului rutier fără a deține copia conformă a licenței de transport rutier 
pentru vehiculul rutier cu care este efectuat transportul
  se sancţionează cu amendă de la 60 la 78 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(7) Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri în lipsa, la bordul vehiculului rutier, 
a actelor permisive și/sau a documentelor de transport specifice tipului de transport rutier 
efectuat, prevăzute, după caz, la art. 58–62, 70, 72, 73, 76, 78 și 83 din Codul transporturilor 
rutiere, 
se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(8) Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate la alte ore de pornire decît 
cele prevăzute în graficul de circulaţie, conform actului permisiv, cu excepția efectuării curselor 
suplimentare în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) și (5) din Codul transporturilor 
rutiere,
 se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(9) Sustragerea de la control sau obstrucționarea efectuării controlului în trafic
se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice cu 
suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(10) Sustragerea de la control sau obstrucționarea efectuării controlului la sediu
se sancţionează cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere. 
(11) Parcarea autobuzelor/autocarelor și a vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de 
mărfuri cu masa maximă autorizată ce depășește 3,5 tone pe drumuri publice și pe teritoriile 
adiacente drumurilor publice din intravilanul localității
se sancționează cu amendă de la 60 la 78 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(12) Desfășurarea activităților conexe transportului rutier, supuse licențierii sau autorizării, după 
caz, prevăzute la art. 86, art. 94 alin. (1) lit. e) și f), la art. 110, 118 și 125 din Codul 
transporturilor rutiere, fără a deține licența/autorizația respectivă
se sancționează cu amendă de la 72 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni.
(13) Desfășurarea activităților conexe transportului rutier, supuse sau nesupuse 
licențierii/autorizării, după caz, cu încălcarea condițiilor de acces specificate la art. 88, 96, 110, 
111, 119, 120 și 126 din Codul transporturilor rutiere
se sancționează cu amendă de la 72 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni.
(14) Nerespectarea, în cadrul desfășurării activității de transport rutier sau activității conexe 
transportului rutier, a obligațiilor prevăzute în Codul transporturilor rutiere
 se sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(15) Amplasarea, în interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier, pentru care nu se deține 
copia conformă a licenței de transport rutier valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor și a 
accesoriilor specifice vehiculelor rutiere care efectuează transport rutier în regim de taxi
se sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(16) Amplasarea, în interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier, a indicatorului de rută cu 
indicarea punctelor de plecare/de destinație fără a deține autorizația de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate
se  sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(17) Efectuarea transportului rutier în regim de taxi cu încălcarea prevederilor art. 84 alin. (2) și 
(3) din Codul transporturilor rutiere
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se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
 (18) Depășirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime ale perioadei de conducere de 6 zile sau 
de două săptămîni
se sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(19) Depășirea cu 50% sau mai mult, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a 
perioadei de conducere, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puțin 4,5 
ore,
se sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(20) Efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier în lipsa tahografului şi/sau a limitatorului 
de viteză ori utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice datele aparatului de 
înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei, falsificarea foilor de înregistrare ori a 
datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela tahografică a conducătorului auto
se sancționează cu amendă de la 78 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(21) Efectuarea transportului rutier de mărfuri periculoase interzise pentru transportare sau care 
sînt transportate în condiții de izolare interzise ori neaprobate sau fără identificarea acestora ca 
mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creînd un risc imediat pentru siguranța circulației rutiere,
se sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 (22) Efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier ce nu corespunde cerințelor tehnice în 
vigoare ce țin de sistemul de frînare, de mecanismul de direcție, de roți/pneuri, de sistemul de 
suspensie sau de șasiu, creînd un risc imediat pentru siguranța circulației rutiere, fapt constatat în 
modul corespunzător la o stație de inspecție tehnică,
 se sancționează cu amendă de la 72 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(23) Efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depășirea cu cel puțin 20% a masei totale 
maxime admise pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care depășește 12 tone 
sau cu cel puțin 25% pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depășește 
12 tone
se sancționează cu amendă de la 78 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(24) Nereturnarea autorizațiilor folosite sau expirate către organele emitente în temenele 
prevăzute
se sancționează cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(25) Admiterea la efectuarea curselor suplimentare în cadrul serviciilor regulate de transport 
rutier de persoane cu încălcarea prevederilor art. 90 alin. (4) și (5) din Codul transporturilor 
rutiere
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(26) Efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj
se sancționează cu amendă de la 78 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(27) Atribuirea autorizațiilor multilaterale ale Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport cu 
încălcarea procedurii stabilite în Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de 
transporturi rutiere 
se sancționează cu amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere cu privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 6 luni la un 
an.

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

66



Articolul 1971. – abrogat
Articolul 198. Încălcarea regulilor de securitate

în transportul feroviar
(1) Punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte, fapt ce ar putea duce la deranjarea circulaţiei 
trenurilor,
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
(2) Deteriorarea sau distrugerea liniei de cale ferată, a perdelelor forestiere de protecţie, a 
paravanelor, a grilajelor de protecţie contra zăpezii şi a altor obiective, a construcţiilor de 
deservire a căilor ferate, a instalaţiilor de semnalizare şi de telecomunicaţii 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale.
(3) Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste 
linia de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în apropierea liniei de cale ferată,
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 
2 la 4 unităţi convenţionale.
(4) Traversarea de către pietoni a liniei de cale ferată în locuri interzise sau încălcarea regulilor 
de traversare în locuri stabilite 
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.
 Articolul 199. Încălcarea regulilor de navigaţie
(1) Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru 
pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea 
regulilor de securitate a pasagerilor la îmbarcare, în cursă şi la debarcare; folosirea navelor la 
lucrări neprevăzute iniţial în destinaţia lor; lipsa pe nave a actelor de bord; exploatarea navelor în 
stare tehnică necorespunzătoare, a căror exploatare este interzisă, sau a navelor reutilate fără 
autorizaţie; încălcarea regulilor de încărcare şi descărcare, de arimare şi stivuire a încărcăturilor 
la bordul navelor aflate  în porturi; deteriorarea intenţionată a construcţiilor hidrotehnice, 
neîngrădirea instalaţiilor cu semne de navigaţie (de zi şi de noapte); încălcarea regulilor de 
intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada portului; conducerea 
navelor de către persoane aflate în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe; 
exploatarea în apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu 
sînt înregistrate în mod corespunzător; exploatarea navelor de către membrii de echipaj fără 
calificarea corespunzătoare
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de un an.
(2) Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a semnelor de navigaţie plutitoare 
şi riverane fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul 
transportului naval, instalarea de garduri şi de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile 
stabilite în acest scop fără a se coordona cu organul de specialitate al administraţiei publice în 
domeniul transportului naval 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
(3) Efectuarea fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul 
transportului naval a lucrărilor de scafandrier, de dragaj şi de foraj în apele interioare, inclusiv în 
cele portuare, ranfluarea bunurilor scufundate, efectuarea altor lucrări care pot afecta securitatea 
navigației, precum şi nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de lucrări
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de navigaţie şi de staţionare a 
navelor în apele interioare, emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, purtarea 
luminilor şi a semnelor de navigaţie necorespunzătoare
se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale.
Articolul 1991. Exploatarea navei neînregistrate sau                        înregistrate cu încălcarea 
regulilor 

privind înregistrarea de stat
a navelor
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(1) Exploatarea navei neînregistrate conform prevederilor legislației cu privire la transportul 
naval
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Exploatarea navei înregistrate în unul dintre registrele prevăzute de legislația cu privire la 
transportul naval cu încălcarea regulilor privind înregistrarea de stat a navelor sau cu omiterea 
informării despre modificările pasibile de a fi introduse în Registrul de stat al navelor
se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 210 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1992. Încălcarea regulilor de identificare 

a navei
(1) Exploatarea navei fără inscripția denumirii și/sau a numărului de înregistrare, inclusiv pe 
echipamentul de salvare a navei,
se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
(2) Omiterea arborării pavilionului în apele teritoriale ale Republicii Moldova, la sosirea în port, 
în staționare și la plecare, arborarea în stare necorespunzătoare a pavilionului, precum și refuzul 
de ridicare a pavoazului la dispoziția dată de căpitănia portului
se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 210 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Scoaterea din funcțiune a sistemului automat de identificare a navei
se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 72 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 102 la 210 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1993. Exploatarea navei cu încălcarea 

prevederilor legislației privind 
echipajul navei

(1) Exploatarea navei cu încălcarea prevederilor legislației privind echipajul minim de siguranță
se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Omiterea asigurării cu echipaj pentru serviciul de siguranță și de supraveghere a navei aflate 
în staționare, în iernatic sau scoase din exploatare
se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Nerespectarea la bordul navei a timpului de navigație, de întrerupere a navigației și de odihnă 
al echipajului
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(4) Lipsa la bordul navei a documentelor care atestă pregătirea, instruirea, starea de sănătate și 
competența membrilor echipajului navei
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1994. Încălcarea normelor de securitate și de 

siguranță la bordul navei
(1) Lipsa instalațiilor antiincendiare sau a echipamentului antiincendiar la bordul navei
se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
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amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni. 
(2) Executarea lucrărilor cu foc deschis la bordul navei fără permis de lucru în acest sens
se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 72 la 102 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1995. Încălcarea normelor de siguranță și de 

securitate la exploatarea navelor
(1) Intrarea în, ieșirea din și deplasarea în acvatoriul portuar a navelor pentru executarea 
manevrelor, a operațiunilor de acostare sau de altă natură fără utilizarea remorcherelor, în cazul 
în care utilizarea acestora este obligatorie, 
se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
(2) Încălcarea condițiilor de remorcaj stabilite, în cazul în care utilizarea remorcherelor este 
obligatorie,
se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Utilizarea scărilor sau a schelelor de acces la bordul navei în stare tehnică necorespunzătoare
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
(4) Încălcarea regulilor privind transportarea, transbordarea, păstrarea sau manipularea 
mărfurilor periculoase în apele teritoriale ale Republicii Moldova, la sosirea în port, în staționare 
sau la plecarea din port
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 72 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(5) Omiterea transmiterii înainte de intrarea în port a notificărilor privind tipurile și cantitatea de 
deșeuri aflate la bordul navei, transmiterea unor date eronate sau înregistrarea necorespunzătoare 
a acestora
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(6) Omiterea predării, predarea parțială sau stocarea deșeurilor generate la bordul navelor ori a 
reziduurilor de marfă
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(7) Încărcarea navei peste limita capacității de încărcare stabilită în documentele de bord sau 
contrar condițiilor de navigație
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 20 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(8) Încălcarea măsurilor de asigurare a funcționării sistemului de iluminare a navei, a mijloacelor 
de comunicare, precum şi a echipamentelor şi instalațiilor de siguranță ale navei
se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1996. Încălcarea regimului operațiunilor 

de pilotaj al navei
(1) Navigarea fără pilot, executarea manevrelor fără pilot la bordul navei se sancționează cu 
amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 42 
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de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de 
unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Operarea navei în afara zonelor de navigație, contrar prescripțiilor stabilite în documentele 
navei sau contrar actelor de stare tehnică a navei
se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Pilotarea navei de către o persoană care nu posedă document de atestare sau certificat de 
competență
se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 72 la 102 unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
Articolul 1997. Încălcarea normelor de securitate 

și de siguranță în port
(1) Încălcarea cerințelor sau a procedurilor de buncherare în siguranță a navei
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Îmbarcarea, debarcarea pasagerilor în alte locuri decît în cele special amenajate sau aprobate
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 (3) Legarea navei de instalațiile portuare care nu sînt destinate acestui scop
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(4) Părăsirea navei fără a o pune în siguranță sau obstrucționarea navigației în zona de siguranță
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(5) Părăsirea portului, a radei, a locului de acostare fără permisiunea de plecare a autorității din 
domeniul transportului naval și/sau a căpităniei portului
se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(6) Încălcarea de către operatorul portului/terminalului a cerințelor și/sau a procedurilor privind 
încărcarea și/sau descărcarea în siguranță a navei
se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1998. Încălcarea regimului de organizare 

și de întreținere a parcurilor reci 
și a iernaticelor pentru nave

(1) Încălcarea prescripțiilor privind organizarea parcurilor reci sau a  iernaticelor pentru nave 
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 36 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea măsurilor de siguranță și de securitate în iernatic, a prescripțiilor sau a 
instrucțiunilor autorității competente ori ale căpităniei portului
se sancționează cu amendă de la 30 la  60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 1999. Încălcarea regimului de construcție,                        

de reconstrucție, de reparație sau 
de dezmembrare a navei

(1) Construcția, reconstrucția, repararea, dezmembrarea totală sau parțială a navei în lipsa 
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autorizației autorității din domeniul transportului naval
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 78 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitatea pe un termen de la 6 luni la un 
an.
(2) Construcția, reconstrucția, repararea sau dezmembrarea navei cu încălcarea prescripțiilor 
autorizației ori a proiectului tehnic
se sancționează cu amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitatea pe un termen de la 6 luni la un 
an.
Articolul 19910. Încălcarea regimului de construcții 

pe căile navigabile interne
(1) Instalarea sau construcția podurilor, instalarea conductelor sau a altor rețele de comunicare 
sau de curent electric peste ori sub apele navigabile în lipsa autorizației autorității din domeniul 
transportului naval, precum și omiterea semnalizării acestor locuri
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Omiterea semnalizării locurilor pe căile navigabile interne în care se desfăşoară lucrări de 
construcție
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 Articolul 19911. Încălcarea regimului de păstrare

a documentelor 
Distrugerea sau deteriorarea intenționată a legitimației, a documentului de atestare, a 
certificatului de competență, a brevetului sau a certificatului de capacitate a personalului navigan
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 19912. Încălcarea regimului de control 

și de supraveghere a siguranței 
și a securității navei

(1) Refuzul de a pune la dispoziția autorității din domeniul transportului naval documentele sau 
informațiile solicitate în cadrul activității de control sau de supraveghere a navei ori a 
personalului navigant, prezentarea unor informații eronate sau incomplete, împiedicarea 
reprezentantului autorității din domeniul transportului naval de a efectua inspecția navei, a 
parcurilor ori a iernaticelor pentru nave
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Omiterea îndeplinirii prescripțiilor legale ale autorității din domeniul transportului naval 
privind înlăturarea abaterilor de la prevederile legislației în domeniul transportului naval
se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 200. Încălcarea regulilor traficului 

de încărcături periculoase, de mare 
gabarit sau supragrele

(1) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (explozive, uşor inflamabile, 
radioactive sau toxice), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (explozive, uşor inflamabile, 
radioactive sau toxice), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferată
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (explozive, uşor inflamabile, 
radioactive sau toxice), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare
se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Manipularea, stivuirea, depozitarea sau separarea încărcăturilor explozive, uşor inflamabile, 
radioactive sau toxice în alte locuri decît cele stabilite pentru astfel de operațiuni
se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 201. Încălcarea regulilor de asigurare 

a integrităţii încărcăturilor 
(1) Deteriorarea intenţionată a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante şi a altor 
mijloace de transport, destinate traficului de încărcături, a dispozitivelor de trafic 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale.
(2) Deteriorarea sigiliului şi a dispozitivelor de închidere ale vehiculelor, remorcilor, 
containerelor, vagoanelor de marfă, calelor şi ale altor magazii de nave, deteriorarea unităţilor de 
încărcături sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de mărfuri, de la staţiile 
de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, de la punctele (rampele) de containere, din porturi 
(debarcadere) şi depozite, care se folosesc la executarea operaţiunilor legate de traficul de 
mărfuri, 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
(3) Aflarea fără permisiune pe teritoriul magaziilor de mărfuri, al punctelor (rampelor) de 
containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a mărfurilor de la staţiile de autocamioane, de 
la staţiile de cale ferată, din porturi (debarcadere), al ecluzelor şi al depozitelor 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.
Articolul 202. Deteriorarea intenţionată a transportului

în comun şi a echipamentului interior
Deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport în comun, a vagoanelor de călători şi a 
locomotivelor, a navelor, precum şi a echipamentului lor interior, 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
Articolul 203. Încălcarea regulilor de conduită 

de către pasagerii și conducătorii 
vehiculelor

(1) Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor 
de tren şi alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria 
neautorizată în trenul de mărfuri
se sancţionează cu amendă de la 3 la 9 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
 (2) Aruncarea deşeurilor şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa vehiculului, vagonului şi peste 
bordul navei
 se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
Articolul 204. Călătoria fără bilet de călătorie
(1) Călătoria fără bilet de călătorie cu transportul urban în comun
se sancționează cu amendă de la una la 3 unități convenționale.
(2) Călătoria fără bilet de călătorie cu transportul rutier de persoane prin servicii regulate, 
feroviar sau naval,
se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale.
(3) Omiterea achitării costului biletului de călătorie de către însoțitor pentru copilul pe care îl 
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însoțeşte, conform prevederilor legale, în transportul urban în comun
se sancționează cu amendă de la una la 3 unități convenționale.
(4) Refuzul de a prezenta biletul de călătorie la cererea persoanei cu drept de control
se sancționează cu amendă de la una la 3 unități convenționale.
(5) Omiterea achitării costului biletului de călătorie de către însoțitor pentru copilul pe care îl 
însoțeşte, conform prevederilor legale, pentru călătoria cu transportul rutier de persoane prin 
servicii regulate, feroviar sau naval, 
se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale.
(6) Admiterea plecării fără bilet de călătorie de pe teritoriul autogării cu transportul rutier de 
persoane prin servicii regulate de către conducătorul mijlocului de transport sau de către 
persoana responsabilă de aprobarea ieşirii în cursă a unității de transport de pe teritoriul 
autogării,
se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale.
(7) Omiterea eliberării pe traseu a biletului de călătorie în transportul urban în comun ori în 
transportul rutier de persoane prin servicii regulate de către conducătorul mijlocului de transport 
sau de către persoana responsabilă de taxarea călătoriei
se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale.
(8) Admiterea călătoriei fără bilet de călătorie în transportul feroviar sau naval, de către persoana 
responsabilă de îmbarcarea călătrilor sau persoana responsabilă de taxarea călătoriei
se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale.
Articolul 205. Falsificarea biletelor şi tichetelor şi/sau

comercializarea biletelor şi tichetelor 
false

Falsificarea biletelor şi tichetelor, punerea în comercializare şi comercializarea biletelor şi 
tichetelor false pentru transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu 
trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 150 de unităţi convenţionale.
Articolul 206. Încălcarea regulilor de înregistrare şi de

evidenţă a navelor, de folosire a navelor
şi a debarcaderelor

(1) Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor aflate sub controlul căpităniei 
portului 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 108 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a debarcaderelor 
se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 207. Admiterea exploatării vehiculelor, 

a locomotivelor şi a vagoanelor, 
a navelor cu încălcarea regulilor 
de exploatare

Admiterea exploatării vehiculelor, a locomotivelor şi a vagoanelor, a navelor care au vicii (cu 
excepția vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză este interzisă exploatarea lor, a celor 
reutilate fără autorizația de rigoare, a celor care nu sînt înregistrate în modul stabilit de legislație, 
a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat sau a celor care nu sînt dotate, în cazurile 
stabilite de Guvern, cu tahograf funcțional, certificat sau omologat şi verificat metrologic,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.
Articolul 208. Încălcarea regulilor de siguranță 

a zborurilor
(1) Amplasarea ori lăsarea în zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare sau a unor 
instalații asemănătoare indicatoarelor ori instalațiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), 
aprinderea ori declanșarea materialelor pirotehnice sau lansarea în aer a oricăror obiecte fără 
permisiunea Autorității Aeronautice Civile, instalarea obiectelor ori plantarea culturilor care pot 
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conduce la aglomerarea păsărilor
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj sau de 
semnalizare de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte imobile
se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) Distrugerea, deteriorarea ori perturbarea funcționării utilajelor sau a indicatoarelor 
aeroportului (aerodromului), a utilajelor de navigație aeriană, a aeronavelor sau a utilajelor 
acestora
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(4) Amplasarea construcțiilor, a instalațiilor sau a obiectelor ori efectuarea altor lucrări asupra 
acestora în zona aeroportului (aerodromului) fără permisiunea Autorității Aeronautice Civile
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 209. Încălcarea regimului de acces limitat

pe teritoriul aeroportului (aerodromului)
şi la obiectele amplasate pe acest 
teritoriu

Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) şi la obiectele 
amplasate pe acest teritoriu
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
Articolul 210. Încălcarea regulilor de conduită

în aeronavă 
(1) Neîndeplinirea de către persoanele care se află la bordul aeronavei a dispoziţiilor date de 
comandantul aeronavei 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale.
(2) Încălcarea regulilor de utilizare a aparatelor electronice la bordul aeronavei
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale.
Articolul 211. Încălcarea regulilor de exploatare a

tehnicii aeronautice
(1) Încălcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Lipsa la bordul aeronavei a documentelor obligatorii stabilite de legislație
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 212. Încălcarea cerințelor care au stat la baza

certificării/autorizării agenților 
aeronautici şi încălcarea standardelor 
operaționale

(1) Încălcarea cerințelor care au stat la baza certificării/autorizării agenților aeronautici sau 
încălcarea standardelor operaționale 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Operarea aeronavei cu încălcarea privilegiilor de operare stabilite în certificatul/autorizația de 
operator aerian
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 213. Încălcarea regulilor referitoare
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la procedura de deservire la sol 
a aeronavelor

 Încălcarea regulilor referitoare la condiţiile de deservire la sol a aeronavelor 
 se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 214. Încălcarea regulilor de autorizare a

personalului aeronautic
(1) Îndeplinirea de către personalul aeronautic (piloţi, însoţitori de bord, ingineri, navigatori, 
operatori de bord, controlori de trafic aerian, specialişti de întreținere tehnică a aeronavelor) a 
atribuţiilor în lipsa documentului de autorizare corespunzător
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
(2) Aceeaşi acţiune efectuată în posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate 
expirat 
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de 
exercitare a 
atribuţiilor pe o perioadă de 6 luni.
(3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) admise de administraţia întreprinderii/ organizaţiei în 
care este angajat personalul aeronautic 
se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere. 
(4) Sub incidenţa prezentului articol cade şi îndeplinirea atribuţiilor în cazul calificărilor speciale 
cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum şi în cazul certificatului medical cu termen 
expirat sau al lipsei acestuia.
Articolul 215. Încălcarea normelor de evidenţă                       
                    a timpului de muncă, timpului de zbor 

şi a timpului de odihnă 
al personalului aeronautic

Încălcarea, în cadrul întreprinderilor care exploatează aeronave, a normelor de evidenţă 
a timpului de muncă, timpului de zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic, 
neefectuarea evidenţei timpului de muncă, timpului de zbor şi a timpului de odihnă al membrilor 
echipajelor de zbor
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 216. Încălcarea regulilor de transport 

al încărcăturilor periculoase 
la bordul aeronavei

(1) Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei
se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
(2) Admiterea de către administrația agentului aeronautic a transportului sau transportul 
încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei în lipsa autorizației corespunzătoare 
se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 217. Încălcarea normelor referitoare la

masa maximă admisă de decolare 
şi de centrare a aeronavei    

Încălcarea normelor referitoare la masa maximă admisă de decolare şi de centrare a aeronavei, 
calculată pentru condiţiile de zbor, 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 218. Împiedicarea accesului la documentele
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referitoare la aeronavele exploatate
Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor documentele referitoare la aeronavele exploatate şi 
de a permite efectuarea inspecţiei întreprinderii/ organizaţiei 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
 Articolul 219. Încălcarea cerințelor de asigurare 

de către agenții aeronautici
Încălcarea de către agenții aeronautici a cerințelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
față de călători stabilite de legislație
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
  Articolul 220. Omiterea informării autorităților 

competente despre producerea 
evenimentelor aeronautice

Omiterea informării autorităților competente, în termenul stabilit de legislație, despre producerea 
evenimentelor aeronautice care urmau a fi raportate în mod obligatoriu de către operatorul aerian
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2201. Desfăşurarea activității în domeniul

aviației civile în lipsa documentelor
de certificare/autorizare 

Desfăşurarea de către operatorii aerieni a activității în domeniul aviației civile în lipsa 
documentelor de certificare/autorizare corespunzătoare
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
de la 6 luni la un an.
Articolul 2202. Omiterea executării prevederilor                        prescripției inspectoriale
Omiterea executării în termenul stabilit ori executarea necorespunzătoare a prevederilor 
prescripției inspectoriale de către persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviației 
civile
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
 Articolul 2203. Împiedicarea efectuării inspecției

aeronautice
(1) Împiedicarea accesului inspectorilor aeronautici pe teritoriul şi către obiectele operatorilor 
aerieni, precum şi la bordul aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova, în vederea 
desfăşurării inspecției aeronautice, 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul prezentării documentelor sau a informațiilor solicitate de către inspectorul aeronautic 
în exercițiul funcțiunii
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicate persoanei juridice.
Articolul 2204. Încălcarea regulilor de operare 

a aparatelor de zbor ultrauşoare 
şi a aeronavelor uşoare

Operarea aparatelor de zbor ultrauşoare sau a aeronavelor uşoare cu încălcarea reglementărilor 
legislației
se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale.
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Articolul 2205. Exercitarea atribuțiilor de serviciu 
în stare de ebrietate

Conducerea şi/sau dirijarea aeronavei de către pilot, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către 
însoțitorul de bord sau de către tehnician în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor 
stupefiante sau psihotrope, dacă fapta nu constituie infracțiune,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate pe o perioadă de la 6 luni la un an.
Articolul 2206. Utilizarea dispozitivelor de iluminare ce

prezintă pericol pentru siguranța 
zborurilor

Utilizarea neautorizată a dispozitivelor de iluminare spre cabina piloților în orice fază a zborului
se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 221. Încălcarea regulilor de exploatare tehnică

a maşinilor autopropulsate şi a regulilor
de securitate tehnică a vehiculelor

(1) Prestarea serviciilor de deservire tehnică şi de reparaţie a vehiculelor în lipsa certificatului de 
conformitate sau, după caz, în lipsa certificatului cu privire la înregistrarea accidentului
se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau 
fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, a altor maşini agricole 
autopropulsate, a maşinilor de construcţie a drumurilor, încălcarea regulilor de securitate tehnică 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2211.  Încălcarea legislaţiei privind asigurarea

accesului persoanelor cu dizabilităţi la
mijloacele de transport în comun

 (1) Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare de amenajare şi de adaptare a 
mijloacelor de transport în comun auto, electric urban, aerian, naval şi feroviar pentru a asigura 
accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilităţi
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu 
amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
(2) Neasigurarea adaptării, rezervării şi semnalizării prin semnul internaţional a cel puţin 4% din 
numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 2 locuri, pentru parcarea gratuită a 
mijloacelor de transport pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii în spaţiile de parcare de pe 
lîngă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate, 
se sancţionează cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere şi cu amendă de la 180 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 222. Încălcarea regulilor de securitate

în construcţia, exploatarea şi
repararea conductelor magistrale

Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale
se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de 
la 3 luni la un an.
Articolul 223. Deteriorarea drumurilor, pasajelor 

de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare
a circulaţiei rutiere, altor instalaţii 
rutiere

Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, 
altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră 
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se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
Articolul 224. Încălcarea regulilor de folosire

a drumurilor la circulația vehiculelor
(1) Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, a vehiculelor echipate cu pneuri 
utilate cu crampoane (în afara perioadei 1 decembrie –  1 martie), a vehiculelor cu tracţiune 
animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care transportă încărcături neacoperite cu 
prelată a căror scurgere provoacă poluarea învelişului rutier, a terenurilor adiacente drumurilor 
sau încetinirea circulaţiei rutiere 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Desfășurarea activității furnizorilor de bunuri divizibile fără a avea în dotare, în punctele de 
încărcare a vehiculelor, instalații de cîntărire a bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor rutiere sau 
fără a emite și ține evidența tichetelor de cîntar, ștampilate și semnate, pentru fiecare vehicul 
utilizat pentru distribuția rutieră a bunurilor divizibile care pleacă din punctele proprii de 
încărcare
se sancţionează cu amendă de la 252 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Neprezentarea de către furnizorii de bunuri divizibile, la solicitarea reprezentanților organelor 
de control, a tichetelor de cîntar eliberate și a documentelor contabile privind bunurile divizibile 
livrate
se sancţionează cu amendă de la 252 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Încărcarea de către furnizorii de bunuri divizibile a vehiculelor rutiere folosite pentru 
transportul bunurilor divizibile astfel încît masa totală a vehiculului depășește masa totală 
maximă admisă, corespunzătoare sectorului de drum public unde este amenajat accesul de la 
punctul de încărcare,
se sancţionează cu amendă de la 252 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Efectuarea transportului rutier de bunuri indivizibile cu depășirea masei totale maxime 
admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise sau în lipsa 
autorizației speciale de transport 
se sancţionează cu amendă de la 72 la 78 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 252 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(6) Efectuarea transportului rutier de bunuri indivizibile cu depășirea masei totale maxime 
admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime înscrise în autorizația 
specială de transport 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în 
ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
(7) Efectuarea transportului rutier de bunuri divizibile fără tichetul de cîntar eliberat de 
furnizorul de bunuri divizibile 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
(8) Admiterea intrării, de către beneficiarul care recepționează bunuri divizibile distribuite prin 
rețeaua de drumuri publice, în punctul de descărcare, a vehiculelor fără tichet de cîntar eliberat 
de furnizorul de bunuri divizibile sau a vehiculelor față de care a fost aplicată măsura de 
suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier 
se sancţionează cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(9) Neprezentarea, de către beneficiarul care recepționează bunuri divizibile, la solicitarea 
reprezentanților organelor de control, a documentelor contabile privind bunurile divizibile 
recepționate
se sancţionează cu amendă de la 252 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(10) Nesupunerea la dispoziţiile sau la cerinţele legale ale colaboratorului organului afacerilor 
interne sau ale persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul organului de specialitate în 
domeniul transportului rutier privind verificarea masei totale, maselor pe axe și/sau 
dimensiunilor vehiculului, refuzul de a prezenta actele sau împiedicarea în orice mod a activităţii 
acestora
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se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice cu 
privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de  6 luni, cu amendă de la 270 la 300 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 270 la 300 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 225. Blocarea intenţionată a arterelor

de transport
(1) Blocarea intenţionată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca 
perturbarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(2) Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ori 
săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori însoţite de controlul nelegitim 
al încărcăturii, bagajului sau al documentelor, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 226. Încălcarea regulilor de folosire 

a drumului, a zonei de protecție 
a acestuia şi a regulilor
de folosire şi de protecție 
a benzii de separație 

(1) Aratul unor porțiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantațiilor, desțelenirea sau 
excavarea solului în zona drumului ori în zona de protecție a acestuia, dejectarea pe banda de 
separație a drumului a apelor de canalizare, a celor industriale, a celor ameliorative sau a celor de 
scurgere din instalațiile de evacuare a apei ori din rezervoare, ațîțarea focului în zona drumului 
ori în zona de protecție a acestuia fără permisiunea autorității rutiere 
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale, aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Executarea împrejmuirilor, plantarea arborilor care pot provoca înzăpezirea sau inundarea 
drumului ori care împiedică vizibilitatea în zona de protecție a drumului 
se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea condițiilor prevăzute în autorizația de amplasare a obiectivelor de orice tip în zona 
drumului  sau în zona de protecție a acestuia
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(4) Amplasarea obiectivelor de orice tip în zona drumului sau în zona de protecție a acestuia în 
lipsa autorizației prevăzute de legislație
se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(5) Executarea în zona de protecție a drumului, fără autorizația prevăzută de legislație, a 
lucrărilor ce ar putea periclita stabilitatea şi integritatea acestuia 
se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 Articolul 227. Nerespectarea regulilor de întreţinere,

de reparaţie şi de reconstrucţie 
a drumurilor

(1) Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, pasajelor 
şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, 
nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în 
zona drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere 
se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la  30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
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amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Neîndeplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru 
pietoni şi a punţilor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în 
curăţenie a barierelor de la marginea drumului sau a căilor de acces la drumul public
se sancţionează cu amendă de la 6 la 9 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 
18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Nerespectarea normativelor în vigoare de construcţie, de reparaţie şi de reconstrucţie a 
drumurilor, staţiilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de 
dirijare a circulaţiei rutiere, a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere sau a căilor de acces 
la drumurile publice pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Capitolul XIII
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL
CIRCULAŢIEI RUTIERE
Articolul 228. Încălcarea regulilor de exploatare

a vehiculelor 
(1) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de 
direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără 
autorizaţia de rigoare 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(2) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu 
excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe 
vehicule a publicităţii
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.
(3) Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu 
excepția vehiculelor aflate în traficul internațional,
se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(4) Admiterea în circulație a vehiculelor a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice 
sau ecologice, precum şi a celor care nu sînt înmatriculate ori care nu au fost supuse controlului 
tehnic de stat, de către persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 
luni la un an, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(5) Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă şi/sau 
sonoră fără autorizație
se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de 
penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.
(6) Deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de 
determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(7) Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față 
umbrite ori pe care sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al 
conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere, 
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
Articolul 229. Încălcarea regulilor de înmatriculare sau

de înregistrare de stat, de revizie 
tehnică a vehiculelor
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(1) Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
(2) Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus 
reviziei tehnice 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(3) Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
penalizare.
Articolul 230. Conducerea unui vehicul cu încălcarea

regulilor de amplasare a numărului de 
înmatriculare sau conducerea unui
vehicul fără un astfel de număr

(1) Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau 
amplasat cu încălcarea standardului 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
penalizare.
(2) Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de 
penalizare.
(3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un 
astfel de număr 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
conduce vehicule pe un termen de un an.
(4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
penalizare.
(5) Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de 
înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului 
vehiculului 
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 2 unităţi convenţionale. 
Articolul 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea

regulilor privind permisul de conducere
(1) Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
(2) Conducerea vehiculului fără permis de conducere sau dovada înlocuitoare, cu drept de 
circulație, a permisului (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(3) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale. 
(4) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere sau dovada 
înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului (cu excepţia instruirii, în prezenţa 
instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de 
conducere de o categorie necorespunzătoare
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(5)- abrogat.
Articolul 232. Conducerea vehiculului de către o

persoană care nu are asupra sa permis
de conducere

(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere ori 
dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului sau actul de înmatriculare de stat a 
vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
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penalizare.
(2) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere 
sau dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
penalizare.
(3) – abrogat.
(4) – abrogat.
(5) – abrogat.
(6) – abrogat.
Articolul 233. Conducerea vehiculului în stare 

de ebrietate produsă de alcool, 
predarea conducerii lui către 
o persoană care se află în stare de
ebrietate produsă de alcool 
sau de alte substanţe

(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool 
ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a 
conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.
(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de 
ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare 
de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare, 
dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu aplicarea a 6 puncte de 
penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 1 la 3 ani.
(21) Consumul de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte 
similare de către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, pînă la testarea 
alcoolscopică sau pînă la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului medical în vederea 
stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului de medicamente cu efecte 
similare substanţelor psihotrope, după producerea accidentului de circulaţie şi pînă la sosirea 
poliţiei la faţa locului, dacă acestea au fost administrate de personal medical autorizat şi au fost 
impuse de starea de sănătate,
se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.
(3) Acţiunile specificate la alineatele (1)–(21), în cazul în care admiterea la trafic a 
conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere,
se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore sau cu arest contravenţional pe un termen 
de 15 zile.
(4) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(21), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis 
de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce vehicule, dacă fapta nu constituie 
infracţiune,
se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen 
de 15 zile.
Articolul 234. Necomunicarea identităţii persoanei

căreia i s-a  încredinţat conducerea
vehiculului

Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea 
poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă 
de date eronate privind identitatea acestei persoane
se sancţionează cu amendă de la 27 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 235. Încălcarea regulilor de folosire 
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a centurii de siguranţă, a căştii 
de protecţie, a vestei
de protecție-avertizare 
fluorescent-reflectorizantă,
a sistemului de reținere 
pentru copii şi a regulilor 
privind convorbirile radiotelefonice

(1) Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a vestei de protecție-avertizare 
fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a căştii de protecţie a 
motociclistului 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare. 
(2) Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere
se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare. 
Articolul 236. Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită 

pe sectorul respectiv de drum 
(1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de 
penalizare.
(3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de 
penalizare.
Articolul 237. Încălcarea regulilor de traversare 

a liniei de cale ferată 
(1) Traversarea de către conducătorul de vehicul a liniei de cale ferată în afara pasajului de nivel 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 75 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 30 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 
15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 6 luni.
(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin 
pasajul de nivel
se sancţionează cu amendă de la 60 la 75 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii pe o durată de la 30 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 
15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an.
(3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), care a generat riscul 
producerii unui accident de circulaţie,
se sancţionează cu amendă de la 75 la 90 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 
15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 
ani.
Articolul 238. Încălcarea regulilor de oprire 

şi neacordarea de prioritate pietonilor 
şi altor participanţi la traficul rutier

(1) Oprirea în locuri interzise 
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 
3 la 6 unităţi convenţionale.
(2) Staţionarea sau parcarea în locuri interzise 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
penalizare.
(3) Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
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penalizare.
Articolul 239. Nerespectarea regulilor de circulaţie

în zonele rezidenţiale
Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele 
rezidenţiale 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 
penalizare.
Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor 

de semnalizarerutieră şi de acordare 
a priorităţii de trecere, a altor 
reguli de  circulaţie rutieră 

(1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a 
indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a indicatoarelor de informare privind direcţia 
permisă de deplasare, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului 
prioritar de circulaţie, dreptului privind delimitarea benzilor de circulaţie pe sens opus şi a celor 
destinate vehiculelor de rută, nerespectarea regulilor de circulaţie privind începerea deplasării şi 
schimbarea direcţiei de mers, privind poziţia pe carosabil, privind depăşirea vehiculelor, privind 
traversarea intersecţiilor şi a locurilor de oprire a transportului public, privind remorcarea 
vehiculelor, privind transportul persoanelor şi al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi, 
nerespectarea exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în 
condiţii de vizibilitate redusă.
se sancţionează cu amendă de la 12 la 15 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(2) Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a 
gestului de interzicere al agentului de circulaţie 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 
penalizare.
(3) – abrogat.
Articolul 241. Neîndeplinirea indicaţiei legale de

oprire a vehiculului şi de acordare 
vehiculelor a priorităţii de trecere 

(1) Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de 
circulaţie de a opri vehiculul
se sancţionează cu amendă de la 27 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de 
penalizare.
(2) Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră 
sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim 
prioritar de circulaţie)
se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de 
penalizare.
 Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulaţie

rutieră soldată cu deteriorarea 
bunurilor materiale ori cu cauzarea 
de vătămări corporale ușoare

(1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu 
deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a 
altor instalaţii sau a altor bunuri
se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de 
penalizare.
(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu 
cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a 
încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de 
penalizare.
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Articolul 243. Părăsirea locului în care s-a produs 
accidentul rutier

Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier, dacă fapta nu constituie 
infracțiune,
se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani sau cu 
arest contravenţional pe un termen de la 10 la 15 zile.
Articolul 244. Încălcarea dispoziţiilor din Regulamentul

circulaţiei rutiere, care a generat pericolul
unui accident de circulaţie

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, 
prevăzute la art. 238, 239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de 
penalizare.
Articolul 245. Încălcarea regulilor de circulaţie 

de către pietoni şi alţi participanţi 
la circulaţia rutieră

(1) Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii 
carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor 
rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare 
pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor 
persoane care se folosesc de drum
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 
3 la 6 unităţi convenţionale.
(2) Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o 
situaţie de accident de circulaţie
se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale.
Capitolul XIV
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR 
ELECTRONICE, COMUNICAŢIILOR POŞTALE 
ŞI AL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
Articolul 246. Furnizarea neautorizată a reţelelor 

                                 sau a serviciilor de comunicaţii  electronice sau de tehnologie 
a informaţiei

(1) Furnizarea neautorizată a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice într-o perioadă în care dreptul 
de furnizare a acestor reţele sau servicii a fost suspendat sau retras 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) – abrogat.
(4) – abrogat.
(5) Furnizarea neautorizată a serviciilor de tehnologie a informaţiei 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(6) Furnizarea serviciilor de tehnologie a informaţiei într-o perioadă în care dreptul de furnizare a 
acestor servicii a fost suspendat sau retras 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 247. Nerespectarea condiţiilor de autorizare 
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generală
(1) Nerespectarea condiţiilor de autorizare generală de către furnizorii de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice sau de tehnologie a informaţiei
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării obligaţiilor stabilite în condiţiile de 
autorizare generală
se sancționează cu amendă de la 45 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate 
cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 248. Utilizarea fără licenţă şi fără permis

tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio, 
a resurselor de numerotare 

(1) Utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 72 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Utilizarea fără licenţă a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau 
serviciilor de comunicaţii electronice 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 72 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 249. Nerespectarea condiţiilor prevăzute

în licenţele de utilizare a canalelor, 
a frecvenţelor radio, a resurselor 
de numerotare

(1) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a 
resurselor de numerotare 
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării obligaţiilor stabilite în condiţiile 
licenţei 
 se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 108 la 210 unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 250. Nerespectarea reglementărilor şi a

normelor tehnice din domeniul 
comunicațiilor electronice, poştale
şi al tehnologiei informaţiei

 (1) Nerespectarea reglementărilor din domeniul comunicaţiilor electronice sau al tehnologiei 
informaţiei
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(11) Încălcarea reglementărilor din domeniul comunicațiilor poştale sau a normelor tehnice 
privind mijloacele radioelectronice utilizate în scopuri civile care emit unde electromagnetice
se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării reglementărilor din domeniul 
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comunicațiilor electronice sau al tehnologiei informației
se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(21) Omiterea executării prescripției cu privire la remedierea abaterilor de la reglementările în 
domeniul comunicațiilor poştale sau de la normele tehnice privind mijloacele radioelectronice 
utilizate în scopuri civile care emit unde electromagnetice
se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(3) Utilizarea sau conectarea la reţelele de comunicaţii electronice a echipamentelor de 
comunicaţii electronice sau poştale care nu sînt însoţite de declaraţia de conformitate emisă de 
producător, reprezentantul său autorizat ori importator în baza certificatului de conformitate ori a 
rapoartelor de încercări, sau care nu sînt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Instalarea sau utilizarea neautorizată a echipamentelor de radiocomunicaţii de emisie în 
mijloacele de transport 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Crearea şi operarea neautorizată a mijloacelor de comunicaţii electronice susceptibile să 
cauzeze prejudicii sănătăţii oamenilor care locuiesc în zona lor de influenţă
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(6) Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(7) Executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor şi instalaţiilor 
de comunicaţii electronice fără autorizaţia proprietarului acestor linii, cabluri şi instalaţii 
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 102 la 180 de unităţi convenționale aplicată persoanei juridice.
(8) Instalarea sau utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, inclusiv a antenelor de emisie, fără 
coordonarea cu organul abilitat şi fără obţinerea de la acesta a autorizaţiei de utilizare 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(9) Plasarea pe piaţă a echipamentelor de comunicaţii electronice sau poştale care nu sînt însoţite 
de declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în 
baza certificatului de conformitate ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sînt marcate 
conform reglementărilor tehnice aplicabile
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 251. Încălcarea normelor de emisie 

electromagnetică şi de perturbații
industriale admisibile pentru 
radiorecepție, împiedicarea 
recepționării programelor 
audiovizuale sau a funcționării 
echipamentelor şi rețelelor 
de comunicații electronice
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(1) Producerea în orice mod a perturbațiilor prejudiciabile echipamentelor şi rețelelor de 
comunicații electronice
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
(2) Încălcarea parametrilor tehnici de emisie autorizați
se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Emisia electromagnetică intenționată, care produce perturbații prejudiciabile altor mijloace 
tehnice de radiocomunicații,
se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(4) Împiedicarea funcționării echipamentelor sau a rețelelor de comunicații electronice
se sancționează cu avertisment ori cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(5) Încălcarea normelor de emisie electromagnetică sau de perturbații industriale admisibile 
pentru radiorecepție, împiedicarea recepționării programelor audiovizuale 
se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 252. Conectarea neautorizată sau admiterea

conectării neautorizate la reţelele de 
comunicaţii electronice

Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate a echipamentelor terminale sau a 
altor mijloace de comunicaţii electronice la reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv la liniile 
de abonat, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 253. Refuzul neîntemeiat al furnizorului

autorizat de reţele sau de servicii de
a conecta la reţele sau la servicii un
alt furnizor autorizat de reţele sau de
servicii 

Refuzul neîntemeiat al unui furnizor autorizat de reţele sau de servicii de a conecta la reţelele sau 
la serviciile sale un alt furnizor autorizat de reţele sau de servicii 
se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 254. Executarea lucrărilor în domeniul 

comunicaţiilor electronice fără acordul 
proprietarului terenului sau al unui alt 
bun imobil ori în lipsa hotărîrii 
judecătoreşti privind executarea 
acestor lucrări

Executarea lucrărilor în domeniul comunicaţiilor electronice fără acordul proprietarului terenului 
sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărîrii judecătoreşti privind executarea acestor lucrări
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 255. Deteriorarea intenţionată a liniilor, 
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instalaţiilor, echipamentelor 
de comunicaţii electronice şi poştale 

Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de comunicaţii electronice şi 
poştale 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 256. Francarea trimiterilor poştale cu mărci

poştale utilizate sau neautorizate   
Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale utilizate sau neautorizate de Ministerul 
Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor
se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 6 
la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 257. Confecţionarea pentru desfacere ori 

desfacerea cu bună ştiinţă de mărci
poştale false, de clişee ale maşinilor 
de francare sau de sigilii poştale

Confecţionarea pentru desfacere ori desfacerea cu bună ştiinţă de mărci poştale false, de clişee 
ale maşinilor de francare sau de sigilii poştale 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 36 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 258. Predarea spre expediere a obiectelor 

care prezintă pericol sau a obiectelor 
cu caracter obscen

Predarea spre expediere prin orice tip de trimitere poştală a obiectelor care, la manipulare sau la 
transport, prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor, a obiectelor cu caracter obscen fără a 
declara natura lor reală
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 259. Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii

publice în domeniul comunicaţiilor
electronice şi al tehnologiei
informaţiei

Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul comunicaţiilor electronice şi al 
tehnologiei informaţiei 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2591. Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii

publice în domeniul comunicațiilor 
poştale

Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul comunicațiilor poştale
se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 260. – abrogat
Articolul 261. Proiectarea sau producerea fără

scop de comercializare, deţinerea
sau utilizarea ilegală a mijloacelor 
tehnice speciale pentru obţinerea
ascunsă a informaţiei

(1) Proiectarea sau producerea fără scop de comercializare, deţinerea sau utilizarea ilegală a 
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mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(2) Utilizarea în activitatea particulară de detectiv şi de pază a mijloacelor tehnice speciale pentru 
obţinerea ascunsă a informaţiei 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 262. Încălcarea regulilor de import, export,

proiectare, producere şi comercializare
a mijloacelor tehnice speciale pentru
obţinerea ascunsă a informaţiei,
nerespectarea altor condiţii de licenţiere

Încălcarea regulilor de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor 
tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, în cazul prezenţei licenţei, nerespectarea 
altor condiţii de licenţiere 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Capitolul XV
CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA DE
ÎNTREPRINZĂTOR, FISCALITATEA, ACTIVITATEA
VAMALĂ  ŞI VALORILE MOBILIARE
Articolul 263. Desfăşurarea ilegală a activităţii 

de întreprinzător
(1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau 
la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
(2) Desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de 
mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de 
asigurări sociale de stat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a 
desfăşura activitatea
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) - abrogat.
(4) Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate 
de autoritatea competentă în temeiul legii,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale.
(5) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate 
în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori 
a sediului,
se sancţionează cu amendă de la 3 la 9 unităţi convenţionale.
(6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit 
de lege, şi a modului de utilizare a firmei 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale.
(7) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de 
producţie obligatorie prin lege 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 21 de unităţi convenţionale.
 (8) Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false)
se sancţionează cu amendă de la 12 la 45 de unităţi convenţionale.
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Articolul 2631. Organizarea de structuri financiare
ilegale

Organizarea de structuri financiare, indiferent de denumirea lor, fără înregistrare şi fără 
autorizare în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune unor persoane să depună ori să 
colecteze bani sau să se înscrie pe liste, făcîndu-le să spere cîştiguri financiare rezultate din 
creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această 
colectare sau înscriere pe liste, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru un terţ un folos 
material ilicit,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 264. Participarea ilegală a funcţionarului

public, a persoanei cu funcție 
de demnitate publică la activitatea de 
întreprinzător

  Participarea ilegală a funcţionarului public, a persoanei cu funcție de demnitate publică la 
activitatea de întreprinzător prin crearea (fondarea) unor întreprinderi, precum şi conducerea 
directă sau indirectă, prin intermediul unor alte persoane, a activităţii întreprinderilor
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an.
Articolul 265. Achiziţionarea, păstrarea, transportul 

şi comercializarea ilegală 
a valorilor materiale

Achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime 
fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie 
conform legii,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 266. Încălcarea legislaţiei şi a regulilor

din domeniul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală

(1) Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere.
(2) Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul 
stabilit de legislaţie
se sancţionează cu amendă de la 15 la 33 de unităţi convenţionale.
(3) Neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense la care, 
conform legislaţiei, se calculează primele menţionate 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(4) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata 
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a listelor de evidenţă nominală a 
persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste,
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere.
(5) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a listelor de evidenţă nominală a persoanelor 
neangajate asigurate din contul bugetului de stat, precum şi a modificărilor survenite în liste,
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere.
(6) Neînregistrarea în termenul stabilit de legislaţie a persoanelor juridice şi fizice, altele decît 
cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, a notarilor publici şi a avocaţilor ca plătitori 
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de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi 
persoanei cu funcţie de răspundere.
(7) Nerespectarea de către asigurat a termenului stabilit de actele normative în privinţa 
distribuirii către persoanele asigurate a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
primite de la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
se sancţionează cu amendă de la 3 la 9 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere.
(8) Prevederile alineatelor (2) şi (3) nu se aplică producătorilor şi procesatorilor de legume, 
fructe şi struguri pentru neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, 
neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală în perioada de pînă la 30 noiembrie 2014.
Articolul 2661. Încălcarea regulilor de gestionare

a mijloacelor financiare provenite
din fondurile asigurării obligatorii
de asistenţă medicală

(1) Neprezentarea în termenul stabilit de contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare 
a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau de actele 
normative a dărilor de seamă, a rapoartelor şi a facturilor de plată pentru achitarea serviciilor 
medicale prestate persoanelor asigurate sau prezentarea lor cu date incomplete ori eronate
 se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere.
(2) Utilizarea de către instituţiile medico-sanitare a mijloacelor financiare provenite din fondurile 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală contrar destinaţiei stabilite de clauzele contractuale
 se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(3) Refuzul de a pune la dispoziţia controlorilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină 
şi ai agenţiilor ei teritoriale actele de evidenţă şi documentele necesare pentru verificarea 
modului de gestionare a mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală
se sancţionează cu amendă de la 18 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 267. Comerţul sau transportarea de mărfuri

a căror comercializare este interzisă
ori limitată

Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale.
Articolul 268. Atribuirea ilegală de proprietăţi

profilactice, curative produselor
Atribuirea ilegală de către producători, vînzători, prin etichetare, precum şi prin publicitate, de 
proprietăţi profilactice, curative produselor ori referirea la astfel de proprietăţi fără avizul 
Ministerului Sănătăţii
se sancţionează cu amendă de la 48 la 78 de unităţi convenţionale.
Articolul 269. Plasarea pe piaţă, expunerea pentru 
                      comercializare, comercializarea sau 

depozitarea produselor alimentare
perisabile fără indicarea datei-limită 
de consum sau ulterior acestei date

Plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare, comercializarea sau depozitarea produselor 
alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau ulterior acestei date
se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
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 Articolul 270. Folosirea materiei prime cu termenul
de valabilitate expirat la producerea
(prepararea) de produse alimentare

Folosirea materiei prime cu termenul de valabilitate expirat la producerea (prepararea) de 
produse alimentare 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 271. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare

pentru care a fost decisă fortificarea,
dar care nu au fost  fortificate

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care Ministerul Sănătăţii a decis fortificarea, dar 
care nu au fost fortificate cu nutrimentele prescrise 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 272. Încălcarea modului de procurare,

de transport, de păstrare şi de
desfacere a timbrelor de acciz
şi a mărcilor comerciale de stat

Încălcarea modului de procurare, de transport, de păstrare şi de desfacere a timbrelor de acciz şi a 
mărcilor comerciale de stat 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale.
Articolul 273. Încălcarea regulilor de comerţ
Încălcarea de către întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către persoanele fizice care practică 
comerţul, a regulilor de comerţ manifestată prin:
1) înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la achitare
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale; 
2) comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate,
comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, modificarea termenului de 
valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale sau cu amendă în mărimea valorii produsului 
respectiv, dar nu mai puţin de 120 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice;
3) utilizarea în comercializarea produselor şi serviciilor a mijloacelor de măsurare fără marcaje
metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) ori cu marcaje metrologice 
deteriorate, alterate, falsificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de 
aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
4) încălcarea regimului de lucru stabilit de autorităţile administraţiei publice locale
se sancționează cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
5) încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor alimentare
se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale în cazul 
persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale în cazul persoanei juridice.
51) solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de
achiziţie al produselor alimentare (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de 
distribuţie/amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea 
produselor alimentare)
se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale în cazul 
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persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale în cazul persoanei juridice;
6) lipsa indicatoarelor de preţuri sau a meniurilor la mărfurile destinate comercializării ori
întocmirea lor cu încălcarea regulilor stabilite, precum și omiterea indicării la vedere, într-o 
formă clară şi explicită, a prețurilor ori a tarifelor
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale; 
7) încălcarea modului de recepţionare, de întocmire a documentelor sau de decontare la mărfurile
primite în consignaţie de la populaţie 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale; 
8) comercializarea mărfurilor de folosinţă îndelungată fără indicarea în documentele de însoţire a
termenelor de garanţie, fără paşaport tehnic sau alt document de un model stabilit care îl 
înlocuieşte, precum şi fără traducerea în limba moldovenească sau în alte limbi, în modul stabilit 
de legislaţie, a informaţiei privind condiţiile de folosire eficientă şi inofensivă a mărfurilor de 
import, 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
9) desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale
se sancţionează cu aplicarea persoanei cu funcție de răspundere a următoarelor amenzi: 
a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 30 la 60 de unităţi convenţionale;
b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de
la 60 la 120 de unităţi convenţionale;
c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de
la 120 la 180 de unităţi convenţionale;
d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de
la 180 la 240 de unităţi convenţionale;
e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 240
la 300 de unităţi convenţionale;
91) organizarea sau desfăşurarea comerțului în alt loc decît cel notificat autorității administrației
publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pieței,
se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
10) comercializarea prin înşelăciune a unui produs neprevăzut în contract, precum şi refuzul
nejustificat de a vinde un produs sau de a presta un serviciu 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
11) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale
se sancţionează cu următoarele amenzi aplicate persoanei cu funcție de răspundere: 
a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 120 la 150 de unităţi convenţionale;
b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de
la 150 la 180 de unităţi convenţionale;
c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de
la 180 la 210 unităţi convenţionale;
d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de
la 210 la 270 de unităţi convenţionale;
e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 270
la 300 de unităţi convenţionale;
12) încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere a regulilor de clasificare a unităților
de alimentație publică încadrate în structuri de primire turistică, indiferent de tipul de proprietate 
şi forma juridică de organizare, pe categorii de încadrare după nivelul de servire care constă în:
a) desfăşurarea activităţii în sfera alimentaţiei publice de către subiecţii activităţii turistice fără
certificat de clasificare în categoria respectivă
se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale; 
b) nerespectarea cerinţelor impuse de categoria atribuită subiectului activităţii turistice
se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale; 
c) neafişarea la loc vizibil a certificatului de clasificare a subiectului activităţii turistice la
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categoria respectivă 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale;

13) achiziţionarea de mărfuri şi de produse din reţeaua de comerţ cu amănuntul, de la
întreprinderi de alimentaţie publică şi din unităţi farmaceutice şi revinderea lor la întreprinderi şi 
în unităţi similare din raza aceleiaşi localităţi avînd ca urmare majorarea preţurilor la aceste 
mărfuri şi produse 
se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
14) depăşirea normativelor admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
15) desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislaţiei
şi/sau regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de 
consiliul local, aceasta este interzisă
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
16) necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind
inițierea  activității de comerț
se sancţionează cu amendă  de la 60 la 120 de unităţi convenţionale.
Articolul 274. Încălcarea regulilor de comerţ în piaţă
(1) Comercializarea fără achitarea taxei de piaţă, a taxei pentru amplasarea unităţilor comerciale, 
precum şi a taxelor pentru serviciile prestate, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale. 
(2) Comercializarea mărfurilor a căror vînzare pe teritoriul pieţei este interzisă 
se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(3) Comercializarea mărfurilor perisabile sau cu perisabilitate sporită fără documente de 
certificare a calităţii şi a termenelor de comercializare 
se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(4) Comercializarea mărfurilor specificate la alin.(3) fără utilaj frigorific
se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(5) – abrogat.
(6) Comercializarea articolelor tehnice complicate fără crearea condiţiilor de verificare a 
capacităţii lor de funcţionare 
se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(7) Nerespectarea de către administratorul pieţei a cotei locurilor de vînzare pentru producătorii 
agricoli autohtoni care îşi comercializează produsele în baza certificatului de producător
se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale.
 Articolul 275. Neasigurarea respectării cerinţelor

actelor normative ce reglementează
comerţul în pieţe

(1) Neexecutarea de către persoana cu funcţie de răspundere din administraţia pieţei a atribuţiilor 
de asigurare a controlului asupra calităţii producţiei, efectuat prin intermediul laboratoarelor de 
expertiză veterinar-sanitară, şi a examenului medical în termen al salariaţilor pieţei care 
recepţionează, comercializează, transportă şi păstrează produse alimentare, precum şi al 
salariaţilor care efectuează prelucrarea sanitară a utilajelor şi a inventarului, 
se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale. 
(2) Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale 
nealimentare şi alimentare (cu excepția producției agricole) de către persoane fizice şi juridice 
care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau 
care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială
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se sancţionează cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere. 
Articolul 276. Neasigurarea trasabilităţii
Neasigurarea posibilităţii de identificare şi a trasabilităţii unui produs alimentar, a unui material 
în contact cu produse alimentare sau a unei substanţe care urmează a fi încorporată sau care 
poate fi încorporată într-un produs alimentar
se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere. 
 Articolul 277. Încălcarea legislaţiei în domeniul

pieţei produselor petroliere
(1) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din autocisterne, din canistre 
sau din alt ambalaj, precum şi comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale în 
alte locuri decît staţiile de alimentare autorizate
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate 
fără dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală 
conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale 
şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea, în procesul de comercializare, a unor astfel de 
dispozitive defecte, fără verificare metrologică sau nesigilate în modul stabilit 
se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.
(3) Lipsa la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a 
documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare (registrul de evidenţă a produselor 
petroliere recepţionate, raportul de schimb, raportul privind datele înregistrate în aparatul de casă 
şi de control), ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în ele a unor date neveridice
se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere și cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(4) Recepţionarea produselor petroliere în baza documentelor însoţitoare, de transport şi de 
expediţie întocmite incorect fie în cazul manco al produselor petroliere, fie cu utilajele de 
scurgere defecte 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(5) Livrarea produselor petroliere fără a se trece indicaţiile de pe contorul coloanei de distribuţie 
a produselor petroliere la gradaţia zero
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
(6) Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere 
principale şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală 
conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale 
şi/sau a gazelor lichefiate) 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(7) Încălcarea regulilor de păstrare a produselor 
petroliere 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(8) Recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate 
comercializate cu amănuntul în alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de alimentare 
cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere și cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
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(9) Comercializarea pe piaţa internă a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea 
ei în alte scopuri decît pentru consum propriu, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2771. Încălcarea legislaţiei cu privire 

la jocurile de noroc
(1) Împiedicarea exercitării atribuţiilor de control sau refuzul de a prezenta documentele ce 
reflectă activitatea economico-financiară a organizatorului jocurilor de noroc, sau prezentarea de 
date falsificate, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă sau cu licenţa 
suspendată /retrasă, sau cu licenţa nevalabilă,
 se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Admiterea la jocurile de noroc (cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abilitate) a persoanelor 
care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a persoanelor care, sub 
influenţa alcoolului, stupefiantelor sau altor substanţe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit 
nu sînt conştiente de acţiunile lor, precum şi permiterea accesului acestor persoane în localul de 
joc
se sancţionează cu amendă de la 48 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 5 luni la un 
an.
(4) Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc după reguli ce nu corespund 
cerinţelor legislaţiei cu privire la jocurile de noroc şi ale altor acte normative, inclusiv folosirea 
utilajului de joc produs cu mai mult de 10 ani în urmă sau nedeclararea la licenţiere a unităţilor 
structurale şi/sau utilajului folosit (fiecare automat de joc cu cîştiguri băneşti şi fiecare masă de 
joc),
 se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice.
Articolul 278. Încălcarea cerinţelor legale privind

interesele economice ale consumatorilor
(1) Încălcarea de către vînzător, prestator a termenului stabilit de legislație pentru remedierea 
gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, care nu sînt imputabile consumatorului, 
pentru înlocuirea gratuită a acestuia sau pentru restituirea contravalorii produsului, serviciului 
necorespunzător în cadrul termenului de garanție ori al termenului de valabilitate,
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul vînzătorului, prestatorului de a satisface reclamația consumatorului privind 
remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită a acestuia sau 
restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în condițiile stabilite de legislație
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Refuzul vînzătorului de a înlocui sau de a restitui, la cererea consumatorului, contravaloarea 
produselor alimentare, farmaceutice sau a produselor cosmetice necorespunzătoare cerinţelor 
prescrise sau declarate
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Refuzul vînzătorului de a înlocui, în condiţiile legii, în termen de cel mult 14 zile 
calendaristice, un produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui 
procurat, dacă acest produs nu-i convine consumatorului ca formă, gabarite, model, mărime, 
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culoare sau dacă, din alte cauze, nu-l poate utiliza conform destinaţiei sau de a restitui, în 
condițiile legii, contravaloarea produsului,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Refuzul neîntemeiat al vînzătorului, prestatorului de a prelungi termenul de garanție al 
produsului, serviciului pentru perioada de timp în care acesta nu a fost utilizat din cauza 
remedierii deficiențelor 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 279. Prezentarea de informaţii neautentice 

sau incomplete despre caracteristicile
produselor şi ale serviciilor

Prezentarea de informaţii neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor şi ale 
serviciilor la etapa plasării pe piaţă şi/sau comercializării, trecerea sub tăcere a indicilor 
calitativi, a proprietăţilor produselor şi a regulilor de folosire a lor
se sancţionează cu amendă de la 6 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 280. Folosirea ilegală a codului liniar
Folosirea ilegală a codului liniar la marcarea produsului 
se sancționează cu amendă de la 18 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 281. Comercializarea produselor supuse

obligatoriu evaluării conformităţii fără
certificat de conformitate, fără declaraţie 
de conformitate sau cu utilizarea
ilegală a mărcii naţionale de conformitate

Depozitarea, plasarea pe piaţă şi/sau comercializarea produselor, prestarea serviciilor fără 
certificat de conformitate sau fără declaraţie de conformitate, dacă legea prevede astfel, sau cu 
utilizarea ilegală a mărcii naţionale de conformitate
se sancționează cu amendă de la 15 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 282. Încălcarea regulilor de achiziţionare

de la populaţie a metalelor şi pietrelor
preţioase în articole şi resturi, de fabricare
şi de comercializare a acestora

(1) Achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase (metal nativ, şlic, sîrmă, plăci şi elemente 
separate), a semifabricatelor pentru producerea de giuvaiericale şi proteze dentare, a articolelor 
din metale preţioase destinate producţiei şi lucrărilor de laborator, a deşeurilor de producţie şi a 
pietrelor preţioase (neprelucrate), a diamantelor brute şi a semifabricatelor din ele, a diamantului 
tehnic 
se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 100 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 200 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Legalizarea valorilor achiziţionate de la populaţie fără eliberarea către predător a unei 
chitanţe tipizate sau cu eliberarea de chitanţă fără a se indica, în modul stabilit, datele de rigoare 
despre valori
se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 100 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 200 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(21) Neînregistrarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase în registrul de evidenţă a 
circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, conform modului stabilit de 
Guvern,
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se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(22)  Lipsa registrului de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) – abrogat.
(4) – abrogat.
(5) Fabricarea, comercializarea articolelor din metale preţioase fără a avea imprimat marcajul de 
stat al Republicii Moldova sau fără certificat de conformitate pentru unele tipuri de giuvaiericale, 
a altor articole de uz curent din metale şi pietre preţioase, precum şi comercializarea articolelor 
de giuvaiergerie fără etichete marcate
se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 100 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 200 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 283. Falsificarea şi contrafacerea produselor
(1) Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de 
însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate, dacă această faptă nu întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 24 la 90 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(2) Contrafacerea, adică acţiunea specificată la alin. (1) cu referire la produsele care constituie 
sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, dacă această faptă nu întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 284. Încălcarea legislaţiei cu privire

la fabricareaşi circulaţia alcoolului 
etilic și producţiei alcoolice

(1) Nerespectarea documentaţiei normative privind fabricarea producţiei alcoolice, marcarea, 
ambalarea, etichetarea şi transportul ei 
se sancționează cu amendă de la 120 la 210 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
de la 3 luni la un an.
(2) Fabricarea şi/sau punerea în circulaţie a producţiei alcoolice de către agenţi economici care 
nu au licenţă în domeniu, precum şi punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate cu 
timbru de acciz şi, după caz, cu marcă de calitate sau marcate cu timbru de acciz şi cu marcă de 
calitate falsă 
se sancționează cu amendă de la 120 la 210 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
de la 3 luni la un an.
(3) Fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice de către subiectele activităţii de 
întreprinzător fără utilaj tehnologic testat, dotat cu aparate de măsurare a cantităţii producţiei 
fabricate şi a concentraţiei de alcool, fără certificarea şi sigilarea lor 
se sancționează cu amendă de la 120 la 210 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
de la 3 luni la un an.
(4) Fabricarea, păstrarea, transportul sau comercializarea producţiei alcoolice falsificate ori 
contrafăcute, dacă aceste fapte nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii,
se sancționează cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
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în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(5) Comercializarea cu ridicata a producției alcoolice ambalate prin depozite specializate 
deținute fără drept de proprietate
se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(6) Producerea în vederea comercializării, punerea în consum sau comercializarea vinurilor ori a 
produselor obținute pe bază de vin cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică 
protejată cu încălcarea prevederilor legislației ori a reglementărilor tehnice
se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(7) Comercializarea producției alcoolice cu ridicata ori livrarea în alt mod agenților economici 
care nu dispun de depozite specializate și nu dețin licența respectivă
se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(8) Fabricarea alcoolului etilic sau a producției alcoolice din materia primă a furnizorului dacă 
acesta nu deține licență pentru comercializarea angro a alcoolului etilic și a producției alcoolice
se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(9) Comercializarea alcoolului etilic agenților economici care nu dețin licența respectivă sau nu 
dispun de avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ori cu depăşirea cantității 
indicate în aviz
se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(10) Darea în locațiune agenților economici care nu dispun de licențele respective a spațiilor 
pentru fabricarea alcoolului etilic și a producției alcoolice, a utilajului tehnologic ori a 
depozitelor specializate 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 (11) Utilizarea sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producției alcoolice
se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 285. Încălcarea legislației cu privire la                                   documentele privind 
produsele alcoolice
(1) Omiterea ținerii evidenței zilnice, computerizate a circulației alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice în baza datelor indicate de mijloacele de măsurat şi de control, legalizate şi verificate în 
modul stabilit,
se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Îndeplinirea eronată a registrelor vitivinicole de evidență sau a declarațiilor vitivinicole la 
toate etapele procesului tehnologic de fabricare, evitarea trasabilității, omiterea prezentării sau 
prezentarea cu depășirea termenelor stabilite de legislație a declarațiilor vitivinicole 
se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.
(3) Falsificarea documentelor privind calitatea producției alcoolice, dacă aceste acțiuni au lezat 
neînsemnat drepturile şi interesele ocrotite de lege ale persoanei,
se sancționează cu amendă de la 48 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 
3 luni la un an.
Articolul 286. Încălcarea regulilor de comercializare

cu amănuntul a băuturilor alcoolice
(1) Comercializarea unor tipuri de produse ce conţin alcool, interzise în reţeaua de comerţ cu 
amănuntul: alcool alimentar, inclusiv de import, alcool etilic, produse farmacopeice alcoolizate, 
alcool etilic rectificat, brut sau fabricat din materie primă nealimentară (sintetizat prin hidroliză), 
vinuri brute alcoolizate din fructe şi pomuşoare 
se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(2) Comercializarea băuturilor alcoolice fără o marcare clară, care să permită identificarea 
întreprinderii producătoare, sau a celor recepţionate de la producătorul ori furnizorul care nu 
dispune de licenţă pentru producerea, păstrarea şi comercializarea băuturilor alcoolice 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(3) Comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la 
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(4) - abrogat.
(5) Livrarea în rețeaua de comerț ori comercializarea cu amănuntul a alcoolului etilic sau a 
alcoolului etilic potabil, în vrac ori îmbuteliat, a divinului şi brandy în vrac, precum și 
comercializarea în rețeaua de farmacii a alcoolului etilic în vrac sau îmbuteliat în recipiente cu o 
capacitate mai mare de 100 ml
se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
 Articolul 287. Încălcarea regulilor vamale 
(1) Neoprirea vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) care traversează frontiera de stat 
(vamală) a Republicii Moldova în locul de aflare a organului vamal, precum şi pornirea, 
admiterea pornirii fără autorizaţia organului vamal a vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz 
personal) aflat sub control vamal 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale.
(2) Acostarea la nava aflată sub control vamal a altor construcţii plutitoare fără autorizaţia 
organului vamal 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale.
(3) Împiedicarea accesului persoanei cu funcţie de răspundere a organului vamal în exerciţiul 
funcţiunii la mărfurile, obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale.
(4) Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al 
mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea 
declaraţiei scrise, 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 40 de unităţi convenţionale.
(5) Neprezentarea în termen organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub 
control vamal, transportate de la un organ vamal la altul, precum şi a actelor vamale şi altor acte 
asupra acestora, 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale.
(6) Încărcarea, descărcarea, transportul, repararea ambalajului deteriorat, ambalarea, 
dezambalarea, reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, 
schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe acestea sau de pe ambalajul lor fără 
autorizaţia organului vamal, precum şi deteriorarea sau pierderea plumburilor, ştampilelor sau 
altor garanţii aplicate de organul vamal 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale.
(7) Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub 
control vamal sau pierderea lor 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale. 
(8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor 
şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

101



obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a fi returnate 
în termenele stabilite în aceste obligaţii 
se sancţionează cu amendă de la 84 la 90 de unităţi convenţionale, cu obligarea scoaterii de pe 
teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal.
(9) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor 
valori introduse cu scopul de a fi tranzitate prin teritoriul ei în termenul stabilit de organul vamal 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale.
(10) Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova 
eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest 
scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori 
prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de 
trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de contrabandă sau o altă 
infracţiune,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
(11) Păstrarea, transportul sau comercializarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse pe 
teritoriul vamal al Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el 
  se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
(12) Folosirea, fără autorizaţia organelor vamale, a mărfurilor, obiectelor şi altor valori pentru 
care au fost acordate înlesniri la impunerea vamală în alte scopuri decît cele în care au fost 
acordate asemenea înlesniri 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale.
(13) Neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte acţiuni al căror 
rezultat este neachitarea plenară a taxelor vamale 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale.
(14) Acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau 
reducerea acestor drepturi 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale.
(15) Acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate, primirea 
unor sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale.
(16) Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale persoanei cu funcţie de răspundere din 
organul vamal, insultarea acestei persoane 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
 Articolul 2871. Împiedicarea activităţii în cadrul 

controlului ulterior
(1) Lipsa sau neasigurarea integrităţii documentelor  aferente tranzacţiilor economice externe, 
precum şi ţinerea neconformă a evidenţei contabile a acestora 
se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Împiedicarea controlului vamal în cadrul controlului ulterior prin neasigurarea accesului în 
sediu, încăperi de producţie, depozite şi în alte încăperi (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv 
ca spaţiu locativ), prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente necesare 
organului vamal asupra problemelor care apar în timpul controlului ulterior, prin alte acţiuni sau 
inacţiuni 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere 
şi/sau cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Neasigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru efectuarea auditului postvămuire, 
neacordarea unui spaţiu de lucru în birou, precum şi neasigurarea asistenţei necesare 
se sancţionează cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere. 
(4) – abrogat.
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Articolul 2872. Împiedicarea activităţii în cadrul
executării silite a obligaţiei vamale 

(1) Nerespectarea de către plătitorul vamal a obligaţiei de a prezenta spre sechestrare toate 
bunurile, inclusiv cele date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă, refuzul prezentării 
documentelor confirmative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor
 se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Împiedicarea accesului colaboratorului vamal în sediul sau încăperile plătitorului vamal 
pentru executarea silită a obligaţiei vamale
 se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau 
cu arest contravenţional, în ambele cazuri, de 15 zile.
(3) Neasigurarea integrităţii bunurilor sechestrate, înstrăinarea, substituirea, tăinuirea, 
deteriorarea, descompletarea sau folosirea lor 
 se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
 Articolul 2873. Încălcarea regulilor privind vinieta
(1) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, 
clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 
8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile 
se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale.
(2) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, 
clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 
8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 78 de unităţi convenţionale. 
(3) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (1) 
de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 78 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (2) 
de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie 
 se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă contravenientul de executarea 
obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată. În acest caz, contravenientul achită vinieta 
conform anexei nr. 21 la titlul IX din Codul fiscal, inclusiv în mărimea stabilită pentru fiecare 
perioadă consecutivă de 180 de zile, precum și pentru perioadele incomplete ce urmează după 
primele 180 de zile.
Articolul 288. Încălcarea legislaţiei cu privire la 

insolvabilitate
Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin: nedepunerea de către debitor a 
cererii introductive dacă există unul din temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate; 
depunerea de către debitor a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate fictivă; tăinuirea 
de administratorul provizoriu a documentelor activităţii economice şi a documentelor de evidenţă 
contabilă; publicarea ori divulgarea în alt mod a informaţiilor privind insolvabilitatea debitorului 
pînă la data intentării procesului de insolvabilitate; depunerea de către o persoană, în mod 
intenţionat, fără existenţa unui temei de insolvabilitate, a cererii de intentare a procesului de 
insolvabilitate contra debitorului pentru a aduce prejudicii reputaţiei comerciale a acestuia
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
 Articolul 289. Eschivarea de la primirea spre plată a 

bancnotelor şi monedelor metalice emise
de Banca Naţională a Moldovei

 Eschivarea neîntemeiată de la primirea spre plată a bancnotelor şi monedelor metalice emise de 
Banca Naţională a Moldovei
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se sancţionează cu amendă de la 12 la 21 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 2891. Reproducerea ilegală a bancnotelor

şi a monedelor  metalice emise de
Banca Naţională a Moldovei

Reproducerea color a bancnotelor şi a monedelor metalice emise de Banca Naţională a 
Moldovei, cu dimensiunea de la 2/3 la 4/3, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare 
sau în alte scopuri comerciale 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 21 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu o 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 290. Activitatea bancară fără autorizaţie
Desfăşurarea activităţii bancare (efectuarea de operaţiuni bancare) fără înregistrare sau fără 
licenţă (autorizaţie), dacă licenţa (autorizaţia) este obligatorie, ori cu încălcarea condiţiilor de 
licenţiere, dacă aceste acţiuni au cauzat pagube persoanei fizice sau juridice ori statului sau dacă 
sînt însoţite de însuşirea unui venit, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 291. Încălcarea regulilor privind operaţiunile

valutare
Încălcarea regulilor privind operaţiunile valutare, stabilite de Banca Naţională a Moldovei, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 2911. – abrogat 
Articolul 2912. Neidentificarea clienţilor de către

entităţile raportoare
(1) Neaplicarea de către entităţile raportoare a măsurilor de identificare a persoanelor fizice sau 
juridice, precum şi a beneficiarului efectiv, şi/sau neaplicarea de către entităţile raportoare a 
măsurilor de precauţie sporită, prevăzute de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului,
 se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Nerespectarea de către entităţile raportoare a cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi 
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului privind nedeschiderea conturilor bancare, 
nestabilirea relaţiilor de afaceri, neefectuarea tranzacţiilor cu persoane fizice sau juridice, 
încetarea relaţiilor de afaceri existente în cazul în care nu este posibilă identificarea persoanelor 
fizice sau juridice, precum şi a beneficiarului efectiv, sau în cazul în care informaţia obţinută la 
identificarea şi verificarea acestora este neautentică sau neveridică
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2913. Neidentificarea persoanei expuse 

politic şi neaplicarea procedurilor 
în funcţie de risc

(1) Neaprobarea sau neaplicarea de către entităţile raportoare a procedurilor în funcţie de risc de 
stabilire a persoanei expuse politic şi/sau neefectuarea unei monitorizări sporite şi permanente a 
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relaţiei de afaceri a persoanei expuse politic, prevăzute de legislaţia în domeniul prevenirii şi 
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Stabilirea sau continuarea unor relaţii de afaceri de către entităţile raportoare cu persoana 
expusă politic fără obţinerea aprobării conducerii superioare
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Neluarea de măsuri de către entităţile raportoare pentru stabilirea sursei bunurilor implicate în 
relaţia de afaceri sau în tranzacţia persoanei expuse politic
 se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 Articolul 2914. Omiterea păstrării datelor despre

tranzacţiile persoanelor fizice 
şi juridice şi ale beneficiarului 
efectiv

(1) Neţinerea de către entităţile raportoare a evidenţei informaţiei şi a documentelor persoanelor 
fizice şi juridice, ale beneficiarului efectiv, a arhivei conturilor şi a documentelor primare, 
inclusiv a corespondenţei de afaceri, în decursul a cel puţin 5 ani pentru perioada activă a relaţiei 
de afaceri şi la terminarea acesteia sau la închiderea contului bancar, prevăzută de legislaţia în 
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Neţinerea de către entităţile raportoare a evidenţei tuturor tranzacţiilor în decursul a cel puţin 
5 ani după finalizarea acestora sau cel puţin pînă la termenul extins indicat de către organele cu 
funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzută de legislaţia în domeniul prevenirii şi 
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2915. Neraportarea activităţilor

sau a tranzacţiilor 
Neraportarea de către entităţile raportoare a activităţilor sau a tranzacţiilor suspecte care cad sub 
incidenţa legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, 
manifestată prin:
1) neinformarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite
despre orice activitate sau despre orice tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi de finanţare a 
terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an;
2) neinformarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite
despre activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel 
puţin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operaţiuni în numerar care 
pot avea o legătură între ele,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
3) neinformarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite
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despre activităţile sau tranzacţiile realizate prin virament,  printr-o operaţiune cu o valoare ce 
echivalează sau depăşeşte 500 de mii de lei,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
4) necomunicarea de către Serviciul Vamal în termenele stabilite sau comunicarea neconformă
cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a tuturor informaţiilor 
privind valorile valutare (cu excepţia cardurilor) declarate de către persoanele fizice şi juridice în 
conformitate cu legislaţia, precum şi a informaţiilor referitoare la cazurile identificate de 
introducere şi/sau scoatere ilegală în/din ţară a valorilor valutare (cu excepţia cardurilor),
se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere;
5) necompletarea sau completarea neconformă cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a formularului special care conţine informaţii 
cu privire la activităţile sau tranzacţiile ce cad sub incidenţa legislaţiei în domeniul prevenirii şi 
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2916. Neasigurarea confidenţialităţii
(1) Comunicarea de către entităţile raportoare sau de către angajaţii acestora persoanelor fizice 
sau juridice care efectuează tranzacţia sau activitatea ori persoanelor terţe despre transmiterea 
informaţiilor la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Neasigurarea de către entităţile raportoare a păstrării secretului comercial, bancar sau 
profesional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Neasigurarea de către angajaţii organelor cu funcţii de supraveghere a păstrării secretului 
comercial, bancar sau profesional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 
finanţării terorismului
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 2917. Neprezentarea informaţiei de către 

entităţile raportoare
Neprezentarea de către entităţile raportoare, la solicitarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea 
Spălării Banilor, în termenele stabilite, a informaţiei disponibile privind relaţiile lor de afaceri şi 
natura acestor relaţii
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 2918. Neasigurarea controlului intern 

de către entităţile raportoare
Neaprobarea sau nerespectarea de către entităţile raportoare a politicilor şi metodelor adecvate în 
materie de precauţie privind clienţii, în domeniul păstrării evidenţei, al controlului intern, al 
evaluării şi al gestionării riscurilor, în managementul de conformitate şi de comunicare, precum 
şi a programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, prevăzute de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 
finanţării terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2919. Nerespectarea măsurilor asiguratorii 

de către entităţile raportoare
(1) Nesistarea de către entităţile raportoare a executării activităţii sau tranzacţiei suspecte contrar 
deciziei Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
 se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Nesistarea de către entităţile raportoare a tranzacţiilor cu bunuri, cu excepţia tranzacţiilor de 
suplimentare a contului, ale persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste, în finanţarea 
şi sprijinirea acestora pe alte căi; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori 
indirect de astfel de persoane şi entităţi; ale persoanelor fizice şi juridice care acţionează în 
numele sau la indicaţia unor asemenea persoane şi entităţi, inclusiv cu mijloace derivate sau 
generate de proprietatea care le aparţine sau care este controlată, direct sau indirect, de 
persoanele şi entităţile menţionate, precum şi de persoanele fizice şi juridice asociate lor în 
condiţiile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 292.  –  abrogat 
Articolul 293. Încălcarea regulilor de efectuare 

a plăţilor în numerar 
Încălcarea regulilor de efectuare a plăţilor în numerar prevăzute de Banca Naţională a Moldovei 
sau efectuarea ilegală a plăţilor în numerar şi prin virament prin intermediari 
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
 Articolul 2931. Încălcarea regulilor de exploatare

a maşinilor de casă şi control
(1) Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, 
nesigilate /neînregistrate de /la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică 
cu prestatorul autorizat 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(2) Deteriorarea sau distrugerea premeditată a maşinii de casă şi control ori înlocuirea 
premeditată a memoriei fiscale sau a programului de aplicaţie al maşinii de casă şi control 
se sancţionează cu amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(3) Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în 
modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori 
completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată)    
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(4) Lipsa maşinii de casă şi control sau efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea 
maşinii de casă şi control sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile 
prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau emiterea (perfectarea) 
bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu 
corespunde sumei achitate real, sau nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în 
cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului, înlocuirea bonului de casă sau predarea 
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premeditată a altui document consumatorului, precum aviz de plată în numerar, factură, bon de 
comandă-livrare, notă de plată, buletin de schimb valutar
se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(5) Existenţa excedentului sau deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a 
maşinii de casă şi control sau în alt loc special destinat primirii şi păstrării temporare a 
mijloacelor băneşti din activitatea curentă, ce depăşeşte o unitate convenţională, 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
(6) Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare 
(arhivare) 
se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(7) Lipsa la vedere a anunțului prin care se atenționează consumatorul despre dreptul de a cere 
bonul de casă (de forma și conținutul stabilit) și obligația de a-l prezenta la examinarea 
eventualei reclamații
se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(8) Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a cartelei de 
înregistrare, sau a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă 
şi control
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(9) Desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică a maşinilor de casă şi 
control fără a deține certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru 
mașinile de casă și de control cu memorie fiscală respectivă sau desfășurarea activităților de 
instalare, reparare, deservire tehnică cu certificatul de înregistrare cu termenul de valabilitate 
expirat, sau perfectarea incompletă (inadecvată) a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă 
tehnică pentru maşina de casă şi control
se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(10) Exploatarea (inclusiv asistenţa  tehnică) a maşinilor de casă şi control excluse din Registrul 
unic al maşinilor de casă şi control, precum şi a celor scoase de la evidenţă (înregistrare) la 
organul fiscal 
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2932. Încălcarea legislaţiei cu privire

la prestarea serviciilor de plată 
şi emiterea de monedă electronică

(1) Desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor de plată şi/sau de emitere a monedei 
electronice fără înregistrare sau fără licenţă, dacă licenţa este obligatorie, ori cu încălcarea 
condiţiilor de licenţiere, dacă aceste acţiuni au cauzat pagube persoanei fizice sau juridice ori 
statului sau dacă sînt însoţite de însuşirea unui venit,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90  la 120  de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Acceptarea (atragerea) depozitelor ori a altor fonduri rambursabile, în sensul Legii 
instituţiilor financiare, de către societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică sau 
de către furnizorul de servicii poştale
se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
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de la 3 luni la un an.
(3) Calcularea şi acordarea dobînzii sau a oricărui alt beneficiu legat de perioada în care 
emitentul de monedă electronică deţine moneda electronică, acordarea de împrumuturi (credite) 
din fondurile primite sau deţinute în scop de emitere a monedei electronice
 se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
de la 3 luni la un an.
(4) Încălcarea de către prestatorul de servicii de plată a regulilor referitoare la transparenţa 
condiţiilor şi la cerinţele de informare privind serviciile de plată, prevăzute de legislaţia cu 
privire la serviciile de plată,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Încălcarea regulilor privind prestarea serviciilor de plată şi/sau privind emiterea  monedei 
electronice, prevăzute la art. 50 alin. (1), (2), (5), art. 52 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 
alin. (1) şi (2), art. 58 alin. (3), art. 59 alin. (1), (3), (4), (7), (8), art. 61, art. 62 alin. (6), art.63
–67, art. 68 alin. (1), (3), (5), art.70 alin. (2)–(4), (6), (8)–(10) şi la art. 77 alin. (4) din Legea cu
privire la serviciile de plată şi moneda electronică,
 se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
de la 3 luni la un an.
Articolul 294. Încălcarea regulilor de prezentare a

declaraţiilor privind calcularea şi
utilizarea contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii şi a regulilor
de folosire a codurilor personale de
asigurări sociale

(1) Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor 
de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, 
precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale,
 se sancţionează cu amendă de la 9 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
(2) Folosirea unui cod personal de asigurare socială străin sau fals, precum şi neincluderea 
codului personal de asigurare socială în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor
 se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2941. Încălcarea normelor de calculare

şi de plată a contribuţiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii

(1) Includerea de date false sau incomplete în declaraţiile privind calcularea şi utilizarea 
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau în declaraţiile privind evidenţa nominală 
a asiguraţilor
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(2) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, 
se calculează contribuţiile menţionate,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(3) Prevederile alineatului (2) nu se aplică producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi 
struguri pentru netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de 
asigurări sociale de stat obligatorii în perioada de pînă la 30 noiembrie 2014.
Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

109



şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire
şi prezentare a rapoartelor financiare

(1) Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea sistemului şi formei de ţinere a 
contabilităţii şi la aplicarea politicii de contabilitate, precum şi neasigurarea controlului asupra 
documentării faptelor economice şi reflectării lor în contabilitate, admise de către persoana 
responsabilă de organizarea unei astfel de evidențe şi de control,
se sancționează cu amendă de la 15 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.
(2) Nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie privind reflectarea în conturi şi în registrele 
contabile a faptelor economice
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) Neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori 
nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a 
documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în 
contabilitate cu întîrziere
se sancţionează cu amendă de la 12 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile 
de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.
(4) Prezentarea în organul abilitat să colecteze rapoartele financiare a rapoartelor financiare care 
nu corespund formei stabilite de legislaţie sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această 
formă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a rapoartelor financiare, ori neprezentarea 
acestora în termenul stabilit de legislaţie, 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(5) Neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de legislaţie pentru 
prezentarea rapoartelor financiare, a dispoziţiei scrise a organului abilitat să colecteze rapoartele 
financiare privind prezentarea ei în termenul stabilit de acesta 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 
răspundere. 
(6) Prezentarea în rapoartele financiare a unor indicatori eronaţi
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(7) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de 
păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi 
Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform 
legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv
se sancţionează cu amendă de la 6 la 9 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(8) Acțiunile specificate la alin. (7) săvîrşite intenționat
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(9) Neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în evidenţa analitică şi sintetică a formularelor 
stabilite în actele normative în vigoare, precum şi nerespectarea modalităţii de efectuare a  
inventarierii
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 2951. Încălcarea procedurii de raportare

a informaţiei necesare pentru
monitorizarea datoriei sectorului public

Neîndeplinirea cerinţelor stabilite de Guvern privind raportarea informaţiei necesare pentru 
monitorizarea datoriei sectorului public, a obligaţiilor condiţionale ce rezultă din contractele de 
garanţie de stat şi a operaţiilor ce ţin de recreditarea de stat
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
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Articolul 296. Primirea şi eliberarea mijloacelor 
pentru retribuirea muncii fără transferul 
contribuţiei de asigurări sociale

(1) Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii de mijloace pentru 
retribuirea muncii fără documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Eliberarea de către instituţia financiară contribuabilului din sistemul public de asigurări 
sociale a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca acesta să prezinte, în modul stabilit de 
legislaţie, documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale
se sancționează cu amendă de la 12 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 45 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 297. Încălcarea drepturilor, intereselor şi

obligaţiilor contribuabilului sau ale
unui alt participant la raporturile fiscale

(1) Refuzul neîntemeiat al funcţionarului autorităţii cu atribuţii de administrare fiscală de a 
înscrie la evidenţă contribuabilul şi de a elibera, conform legislaţiei, certificatul de atribuire a 
codului fiscal; refuzul neîntemeiat de a elibera documentul prin care autoritatea fiscală confirmă 
că a luat la evidenţă contul bancar; refuzul neîntemeiat de a informa contribuabilul despre 
drepturile şi obligaţiile lui, inclusiv despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi 
termenele de plată a acestora şi despre actele normative respective; netratarea cu respect şi 
corectitudine a contribuabilului, a reprezentantului acestuia, a unui alt participant la raporturile 
fiscale, adică neglijarea sau înjosirea premeditată a drepturilor, intereselor sau demnităţii 
persoanei; refuzul neîntemeiat de a acorda facilităţile (înlesnirile) fiscale prevăzute de legislaţie; 
refuzul de a asigura gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seamă fiscală; cerinţa 
neîntemeiată de a săvîrşi acţiuni şi de a prezenta dări de seamă fiscale; refuzul neîntemeiat de a 
elibera la cerere, neeliberarea în termen a certificatului privind stingerea obligaţiei fiscale; 
refuzul neîntemeiat de a primi şi înregistra cereri, comunicări, reclamaţii, contestaţii şi alte petiţii 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de 
a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
(2) Încălcarea termenului de remitere către contribuabil a avizului de plată a obligaţiei fiscale în 
cazul cînd, conform legislaţiei, autoritatea cu atribuţii de administrare fiscală calculează impozit 
sau taxă 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de 
a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
(3) Suspendarea nelegitimă a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului sau încasarea 
nelegitimă a mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului; ridicarea nelegitimă 
de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar; urmărirea nelegitimă a altor bunuri ori a 
creanţelor ale contribuabilului; încălcarea modului, stabilit de legislaţie, de efectuare a 
compensării şi/sau a restituirii sumelor ce constituie obligaţii fiscale plătite în plus ori a sumelor 
care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 2971. Admiterea creanţelor cu termen 

de prescripţie expirat 
Admiterea de către întreprinderile de stat/municipale, societăţile comerciale al căror capital 
social cuprinde şi o cotă a proprietăţii statului/unităţii administrativ-teritoriale şi afiliatele lor a 
creanţelor cu termen de prescripţie expirat prin neîntreprinderea acţiunilor de recuperare a 
acestora
se sancţionează cu amendă de la 90 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
 Articolul 298. Încălcarea modului de calculare, de 

aprobare, de utilizare a mijloacelor
bugetare şi de gestionare 
a patrimoniului public
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(1) Denaturarea de către instituţiile finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente 
ale bugetului public naţional a calculelor de stabilire a necesarului de mijloace bugetare 
se sancţionează cu amendă de la 45 la 93 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Acţiunile specificate la alin.(1) care au dus la formarea de surplusuri de mijloace bugetare sau 
de bunuri materiale 
se sancţionează cu amendă de la 66 la 99 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(21) Generarea unor cheltuieli suplimentare pentru retribuirea muncii ca urmare a includerii 
nejustificate în calcul a componentelor salariului sau a altor plăţi 
se sancţionează cu amendă de la 90 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanelor cu 
funcţii de răspundere.
(3) Neprezentarea spre aprobare sau neaprobarea în termen de către ordonatorii de credite 
(executorii de buget) a planurilor de finanţare (devizelor de cheltuieli) ale instituţiilor publice
se sancţionează cu amendă de la 33 la 66 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(4) Utilizarea contrar destinaţiei sau dezafectarea mijloacelor bugetare de către instituţiile 
finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional
se sancţionează cu amendă de la 114 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(41) Utilizarea contrar destinaţiei de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele 
religioase şi părţile componente ale acestora a mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării 
procentuale 
se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(5) Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, efectuarea de cheltuieli de către instituţiile 
finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional din bani 
publici în sume ce depăşesc limitele lor anuale stabilite pentru achiziţionarea unui tip de mărfuri, 
lucrări şi servicii; neînregistrarea la Trezoreria de Stat sau la una din trezoreriile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele 
bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în valoarea contractului 
stabilită de Guvern; achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii fără încheierea contractelor; 
transferarea mijloacelor bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 
pentru produse, lucrări şi servicii fără înregistrarea prealabilă a contractelor la Trezoreria de Stat 
sau la una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
se sancționează cu amendă de la 45 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 66 la 132 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(51) Efectuarea de către instituţiile finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente 
ale bugetului public naţional, de către întreprinderile de stat/municipale şi de către societăţile 
comerciale cu cota de participare a statului/unităţii administrativ-teritoriale a tranzacţiilor 
economice cu beneficiari prin încheierea contractelor neavantajoase, precum şi utilizarea 
patrimoniului public de către beneficiarii arendaşi şi/sau chiriaşi fără perfectarea contractelor şi 
fără efectuarea calculelor plăţilor pentru folosirea fondurilor fixe, terenurilor, încăperilor, 
bazinelor acvatice, soldate cu venituri ratate,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(52) Încălcarea procedurii de dare în arendă a terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor 
privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private sau aferente construcţiilor 
nefinalizate, precum şi a terenurilor proprietate publică care nu sînt aferente obiectivelor 
privatizate sau construcţiilor nefinalizate, constatată de către organele abilitate cu funcţii de 
control
 se sancţionează cu amendă de la 66 la 132 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(6) Formarea şi utilizarea contrar legislaţiei a mijloacelor speciale ale instituţiei publice
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se sancţionează cu amendă de la 114 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(7) Admiterea de către instituţiile finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale 
bugetului public naţional a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat
se sancţionează cu amendă de la 114 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 299. Încălcarea regulilor de păstrare şi de 

evidenţă a blanchetelor de strictă 
evidenţă

(1) Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.
(2) Încălcarea regulilor de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidenţă 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
Articolul 300. Manipularea şi utilizarea abuzivă 

a informaţiilor privilegiate pe piaţa 
valorilor mobiliare 

(1) Acţiunile de manipulare a pieţei valorilor mobiliare prin:
a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false sau care induc
în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul valorilor mobiliare; care menţin, prin acţiunea 
uneia sau a mai multor persoane care activează în comun;
b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de
înşelăciune;
c) difuzarea şi/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv
Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor care oferă sau pot oferi informaţii false sau care 
induc în eroare asupra valorilor mobiliare, inclusiv difuzarea şi/sau răspîndirea zvonurilor şi 
ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a difuzat şi/sau răspîndit 
informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare,
se sancţionează cu amendă de la 24 la 300 de unităţi convenţionale.
(2) Utilizarea de către orice persoană a informaţiilor privilegiate cu intenţia de a dobîndi sau 
înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la 
care aceste informaţii se referă,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 240 de unităţi convenţionale.
Articolul 301. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin 
eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în 
declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat nu 
depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
(2) Nu se aplică sancţiune în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic 
de 100 de unităţi convenţionale.
Articolul 3011. Încălcarea modului de prezentare 

de către contribuabili a dării de 
seamă fiscale

Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale 
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere.
Articolul 302. Încălcarea regulilor privind obligaţiile

emitenţilor şi a deţinătorilor 
valorii mobiliare

(1) Denaturarea şi/sau ascunderea premeditată a informaţiei despre activitatea economico-
financiară a emitentului, altă informaţie pe care creditorii, deţinătorii valorilor mobiliare sau 
autorităţile publice trebuie să o primească în conformitate cu legislaţia,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale.
(2) Difuzarea informaţiei neveridice sau care induce în eroare, folosirea altor metode care au 
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condus la schimbarea preţului valorilor mobiliare ale societăţii în detrimentul acesteia,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
(3) Încălcarea legislaţiei şi a statutului societăţii  privind convocarea şi desfăşurarea  adunării 
generale a acţionarilor societăţii pe acţiuni,
 se sancţionează cu amendă de la 48 la 300 de unităţi convenţionale.
(4) Încălcarea legislaţiei şi a statutului societăţii  privind modificarea capitalului social al 
societăţii, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale.
(5) Nerespectarea cerinţelor, prevăzute de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare, la 
achiziţionarea sau la răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare plasate,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale.
  (6) Neprezentarea, sau prezentarea tardivă ori incompletă a datelor, prezentarea unor date 
neveridice sau ascunderea unor date, în cazurile stabilite de legislaţie, de către persoanele 
interesate în efectuarea de către societăţile pe acţiuni a tranzacţiilor cu conflict de interese,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
(7) Încălcarea modului şi/sau a termenelor de achitare a dividendelor, a dobînzilor sau a altor 
venituri aferente obligaţiunilor, cu încălcarea prevederilor legislaţiei, ale statutului societăţii sau 
ale deciziei de emitere a acţiunilor sau obligaţiunilor,
se sancţionează cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale.
(8) Neexecutarea de către deţinătorul de valori mobiliare a obligaţiilor de a comunica emitentului 
şi/sau persoanei care ţine registrul deţinătorilor valorilor mobiliare informaţiile cerute de lege, 
prezentarea informaţiilor neveridice sau ascunderea unor informaţii,
se sancţionează cu amendă de la 48 la 120 de unităţi convenţionale.
(9) Neefectuarea de către emitent a controlului de audit obligatoriu în cazurile prevăzute de 
legislaţie,
 se sancţionează cu amendă de la 48 la 120 de unităţi convenţionale.
Articolul 303. Încălcarea regulilor privind oferta 

publică a valorilor mobiliare
(1) Desfăşurarea fără înregistrare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a ofertei publice a 
valorilor mobiliare pe piaţa primară sau pe piaţa secundară,
se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale.
(2) Includerea în prospectul ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau pe piaţa 
secundară a unor date neveridice sau incomplete, precum şi ascunderea unor date relevante, care 
trebuiau să fie incluse în prospect, potrivit cerinţelor legislaţiei,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale.
(3) Neefectuarea, pe parcursul desfăşurării ofertei publice primare ori secundare, a modificărilor 
şi completărilor necesare în prospectul ofertei publice şi în alte documente prezentate pentru 
înregistrarea ofertei, în cazul depistării unor necorespunderi a acestor documente cerinţelor 
legislaţiei,
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale.
(4) Nerespectarea de către ofertant şi/sau  participantul profesionist pe parcursul desfăşurării 
ofertei publice pe piaţa valorilor mobiliare a prevederilor stabilite în prospectul ofertei publice, 
înregistrat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
(5) Prezentarea datelor eronate sau incomplete în darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii 
valorilor mobiliare prin ofertă publică,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 240 de unităţi convenţionale.
Articolul 304. Încălcarea regulilor privind obligaţiile 

de dezvăluire a informaţiei pe piaţa 
valorilor mobiliare 

(1) Nerespectarea de către emitenţi, de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor 
mobiliare, de către organizaţiile de autoreglementare ale acestora, de către alţi participanţi la 
piaţa valorilor mobiliare a formelor de dare de seamă, stabilite de legislaţie, a termenelor de 
publicare în presă şi de prezentare Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a dărilor de seamă, 
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prezentarea dărilor de seamă în volum incomplet sau conţinînd date eronate, precum şi 
nerespectarea altor obligaţii de dezvăluire a informaţiei în cazurile prevăzute de lege,
se sancţionează cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale.
(2) Nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a cerinţei privind 
accesul liber al clienţilor acestora la informaţia general accesibilă despre activitatea pe care o 
desfăşoară,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 48 de unităţi convenţionale.
(3) Neprezentarea sau prezentarea tardivă a informaţiei la cererea Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare de către emitenţi şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară şi/sau 
prezentarea acesteia în volum incomplet sau conţinînd date neveridice,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 90 de unităţi convenţionale.
Articolul 3041. Încălcarea regulilor privind registrul

deţinătorilor de valori mobiliare
nominative

(1) Eschivarea emitentului de la ţinerea sau de la asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de 
valori mobiliare nominative conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, ţinerea şi transmiterea 
registrului cu încălcarea regulilor şi cerinţelor stabilite,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 240 de unităţi convenţionale.
(2) Refuzul sau eschivarea de la introducerea înscrierii în registru, în baza hotărîrii irevocabile a 
instanţei de judecată sau a actului executorului judecătoresc cu privire la sechestrarea valorilor 
mobiliare,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale.
(3) Încălcarea de către deţinătorul registrului a termenelor de efectuare a înscrierii în registru, 
eschivarea sau refuzul nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, 
comiterea de greşeli la ţinerea registrului,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
Articolul 3042. Nerespectarea cerinţelor faţă

de participanţii profesionişti
pe piaţa financiară nebancară  

(1) Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale.
(2) Nerespectarea  de către participantul profesionist la piaţa financiară nebancară a condiţiilor 
stabilite în licenţă, a regulilor prudenţiale şi de conduită, a normativelor privind capitalul propriu 
minim şi fondul de garanţie şi a altor normative stabilite prin lege şi prin actele normative ale 
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 180 de unităţi convenţionale.
(3) Nerespectarea termenului de prezentare a documentelor necesare pentru reperfectarea licenţei 
de către persoanele cu funcţii de răspundere ale deţinătorului de licenţă,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
(4) Nerespectarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a obligaţiilor de 
informare sau, în cazurile stabilite de legislaţie, a obligaţiilor de coordonare în prealabil cu 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare a modificărilor la modul de organizare şi funcţionare a 
acestuia, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare,
se sancţionează cu amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale.
(5) Nerespectarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a obligaţiilor de 
păstrare a secretului comercial şi profesional,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
Articolul 3043. Nerespectarea regulilor privind 

desfăşurarea activităţilor profesioniste 
pe piaţa financiară nebancară 

(1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către participanţii la piaţa financiară 
nebancară a deciziilor şi a prescripţiilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi 
împiedicarea în orice mod a exercitării supravegherii şi controlului din partea Comisiei Naţionale 
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a Pieţei Financiare,
se sancţionează cu amendă de la 48 la 150 de unităţi convenţionale.
(2) Nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a cerinţelor 
stabilite de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare privind aplicarea măsurilor de prevenire 
şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară,
se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale.
(3) Neexecutarea sau executarea neadecvată ori neonestă de către broker a cerinţelor privind 
activitatea sa, stipulate în legislaţie şi în contractul încheiat, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale. 
(4) Desfăşurarea activităţii de dealer cu încălcarea prevederilor legislaţiei, inclusiv refuzul 
dealerului de a efectua tranzacţii cu valori mobiliare conform clauzelor esenţiale anunţate de el,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
(5) Desfăşurarea activităţii de administrare fiduciară a valorilor mobiliare cu încălcarea 
prevederilor legislaţiei, inclusiv întreprinderea de acţiuni de către administratorul financiar în 
detrimentul intereselor clientului, în cazul în care apar conflicte de interese între administratorul 
fiduciar şi client sau între clienţii unuia şi aceluiaşi administrator fiduciar,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
(6) Desfăşurarea activităţii bursiere pe piaţa valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor 
legislaţiei,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale.
(7) Dezvăluirea de către depozitarul valorilor mobiliare a informaţiei confidenţiale care i-a 
devenit cunoscută în exerciţiul funcţiunii,
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale. 
(8) Desfăşurarea activităţii depozitarului central pe piaţa valorilor mobiliare cu încălcarea 
prevederilor legislaţiei,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale.
(9) Desfăşurarea activităţii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele cu 
încălcarea prevederilor legislaţiei, inclusiv divulgarea informaţiei confidenţiale obţinute în 
perioada de estimare sau subestimare sau supraestimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se 
referă la ele,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale.
(10) Desfăşurarea activităţii de consulting şi/sau consulting investiţional pe piaţa valorilor 
mobiliare cu încălcarea prevederilor legislaţiei,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 110 unităţi convenţionale.
(11) Încălcarea de către persoana care desfăşoară activitate de consulting investiţional a 
interdicţiilor de a recomanda investiţii care ar determina realizarea de profituri personale sau 
pentru persoanele sale afiliate sau de a acţiona în calitate de contraparte la tranzacţiile efectuate 
în urma recomandărilor date,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
 Articolul 3044. Încălcarea prevederilor cu privire la 

modul de încheiere a unor tranzacţii
cu bunurile societăţii comerciale

(1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de 
interese,
 se sancţionează cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale.
(2) Folosirea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii comerciale a bunurilor 
societăţii în interes propriu sau în interesul terţilor în care aceştia  sînt interesaţi material în mod 
direct sau indirect,
 se sancţionează cu amendă de la 90 la 300 de unităţi convenţionale. 
(3) Achiziţionarea din mijloacele societăţii a valorilor mobiliare ale altor emitenţi la preţuri 
evident mai mari decît valoarea lor de piaţă sau înstrăinarea valorilor mobiliare ale societăţii la 
preţuri evident mai mici decît valoarea lor de piaţă în detrimentul societăţii,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale.
Articolul 305. Încălcarea regulilor de activitate
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în domeniul asigurărilor
(1) Încălcarea modului de aplicare de către asigurători şi intermediarii în asigurări a primelor de 
asigurare stabilite în conformitate cu legile speciale
se sancţionează cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale.
(2) Practicarea de către asigurător (reasigurător) a claselor de asigurări care nu sînt incluse în 
licenţă 
se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale.
(3) Încheierea contractelor de asigurare cu încălcarea formelor standardizate ale acestora, 
stabilite în conformitate cu legislaţia,
 se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale.
(4) Practicarea de către asigurător (reasigurător) şi/sau de către intermediarii în asigurări şi/sau în 
reasigurări a altor activităţi decît cele ce se limitează la asigurare, la reasigurare şi la operaţiunile 
ce rezultă direct din aceste acţiuni 
 se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale.
(5) Investirea de către asigurător (reasigurător) a mai mult de 15% din capitalul propriu în 
capitalul social al unei societăţi comerciale fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(6) Efectuarea de către asigurător (reasigurător) a transferului de portofoliu de asigurare în lipsa 
aprobării Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
se sancţionează cu amendă de la 30 la 48 de unităţi convenţionale.
(7) Nerespectarea de către asigurător (reasigurător) a obligaţiilor  de prezentare Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare a raportului privind rezultatele financiare sau a avizului auditului 
extern, nerespectarea termenelor de publicare în presă şi prezentarea raporturilor în volum 
incomplet sau conţinînd date neveridice, 
se sancţionează cu amendă  de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.
(8) Refuzul asigurătorului (reasigurătorului), la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, să pună la dispoziţia acesteia informaţii şi documente necesare în exercitarea 
funcţiilor ei de supraveghere şi control sau prezentarea acesteia în volum incomplet sau 
conţinînd date neveridice,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 90 de unităţi convenţionale.
(9) Prezentarea de către actuar a calculelor actuare, estimărilor şi concluziilor incorecte sau 
inexacte, precum şi divulgarea informaţiei confidenţiale,
se sancţionează cu amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale.
(10) Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcţie de răspundere 
ale asigurătorului (reasigurătorului) a măsurilor de remediere financiară a activităţii, stabilite de 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare,
se sancţionează cu amendă de la 24 la 150 de unităţi convenţionale. 
Articolul 306. Încălcarea regulilor de majorare

sau de reducere a participaţiilor
calificate în capitalul social
al asigurătorului (reasigurătorului)

(1) Majorarea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei 
calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) peste 20%, 33% sau 50% din 
acţiunile cu drept de vot ale acestuia
se sancţionează cu amendă de la 30 la 48 de unităţi convenţionale.
(2) Reducerea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei 
calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) sub nivelul de 20%, 33% sau 50% 
din acţiunile cu drept de vot ale acestuia
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale.
Articolul 307. Încălcarea regulilor activităţii de

intermediere în asigurări şi/sau
în reasigurări

(1) Prestarea serviciilor de asigurare prin agenţi de asigurare care nu întrunesc condiţiile 
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prevăzute în legislaţia din domeniul asigurărilor 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată asigurătorului 
(reasigurătorului) care l-a autorizat.
(2) Prestarea serviciilor de intermediere de către brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare prin 
agenţi de asigurare persoane fizice sau persoane juridice ori prin subagenţi
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.
(3) Colectarea primelor de asigurare şi/sau de reasigurare de către brokerul de asigurare şi/sau de 
reasigurare în lipsa împuternicirilor exprese din partea asigurătorului (reasigurătorului) 
se sancţionează cu amendă de la 36 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.
(4) Acţiunile săvîrşite cu neglijenţă, dezinformare sau alte omisiuni proprii  ale brokerului de 
asigurare şi/sau de reasigurare, dacă aceste acţiuni au adus prejudicii asiguratului 
(reasiguratului),
se sancţionează cu amendă  de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
Articolul 308. Încălcarea modului de determinare 

a marjei de solvabilitate
Nerespectarea, în funcţie de clasele de asigurări practicate, de către asigurător (reasigurător) a 
modului de determinare a marjei de solvabilitate în conformitate cu modalitatea de calcul şi de 
raportare stabilită prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
se sancţionează cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale.
Articolul 309. Încălcarea modului de formare

şi de menţinere a rezervelor tehnice
(1) Nerespectarea de către asigurător (reasigurător) a modului de formare şi de menţinere, 
potrivit activităţii pe care o desfăşoară, a rezervelor tehnice suficiente, necesare îndeplinirii 
obligaţiilor ce rezultă din contractele de asigurare şi de reasigurare, în conformitate cu actele 
normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
(2) Nerespectarea categoriilor de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi rezervele 
matematice ale asigurătorului, a regulilor de dispersare a plasamentelor, precum şi a 
coeficientului de lichiditate stabilit prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare,  
se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale.
(3) Desfăşurarea simultană a activităţii de asigurare de viaţă şi a activităţii de asigurare generală 
fără separarea acestor două activităţi 
se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale.
Articolul 310. Încălcarea legislaţiei privind activitatea

asociaţiilor de economii şi împrumut şi
a organizaţiilor de microfinanţare

(1) Încălcarea procedurii stabilite privind modificarea statutului asociaţiei de economii şi 
împrumut 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
(2) Încălcarea restricţiilor stabilite în activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut sau a 
organizaţiilor de microfinanţare
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată administratorului 
asociaţiei de economii şi împrumut şi persoanei cu funcţie de răspundere din organizaţia de 
microfinanţare, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
(3) Încălcarea acordului privind măsurile de stabilizare sau a deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare privind încetarea încălcărilor şi/sau implementarea măsurilor de remediere 
se sancționează cu amendă de la 30 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.
(4) Nerespectarea de către asociaţia de economii şi împrumut a condiţiilor stabilite în licenţă, a 
regulilor prudenţiale şi de conduită, a normativelor stabilite prin lege şi prin actele normative ale 
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
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se sancţionează cu amendă de la 30 la 180 de unităţi convenţionale.
(5) Acordarea unui împrumut cu încălcarea intenţionată a legii, a regulilor de prudenţă financiară 
sau a politicilor de acordare a împrumuturilor,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 180 de unităţi convenţionale.
(6) Neprezentarea de către asociaţia de economii şi împrumut adunării generale ordinare anuale 
şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a raportului financiar anual al asociaţiei, a raportului 
comisiei de cenzori privind controlul anual obligatoriu al activităţii asociaţiei şi raportului de 
audit, precum şi prezentarea rapoartelor incomplete sau conţinînd date neveridice,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 180 de unităţi convenţionale.
Articolul 3101. Încălcarea legislaţiei privind activitatea

fondurilor nestatale de pensii
(1) Nerespectarea  de către fondul nestatal de pensii a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor şi 
normativelor stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 180 de unităţi convenţionale.
(2) Neprezentarea de către fondul nestatal de pensii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a 
rapoartelor prevăzute de lege, precum şi prezentarea rapoartelor incomplete sau conţinînd date 
neveridice,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 180 de unităţi convenţionale.
(3) Darea unor informaţii eronate sau refuzul de a da informaţii despre investiţii, starea activelor 
de pensii;  prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greşit în vederea 
primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate; însuşirea, în temeiul unor documente false 
sau întocmite greşit, a mijloacelor acumulate în fond; netransferarea de către patron în fond a 
defalcărilor din salariul membrului fondului; divulgarea informaţiei privind starea conturilor de 
pensie şi plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcţii de răspundere a fondului; 
acţiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat 
prejudicii membrilor fondului,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 300 de unităţi convenţionale.
Articolul 3102. Încălcarea legislaţiei privind activitatea

birourilor istoriilor de credit 
(1) Nerespectarea de către biroul istoriilor de credit a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor 
stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi 
neexecutarea prescripţiilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, obligatorii spre executare, 
privind înlăturarea încălcărilor depistate în activitatea acestora,
se sancţionează cu amendă de la 24 la 150 de unităţi convenţionale.
(2) Obţinerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decît cel prevăzut în lege şi/sau divulgarea 
în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de 
formare a istoriei de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora a 
informaţiei care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a 
istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 180 de unităţi convenţionale.
Articolul 311. Încălcarea termenului de restituire 

a taxei pe valoarea adăugată 
Încălcarea termenului stabilit de legislație pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată de către 
autoritatea cu atribuții de administrare fiscală în obligația căreia este restituirea taxei pe valoarea 
adăugată
se sancționează cu amendă de la 60 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.   
Capitolul XVI
CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ
ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu
Folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu 
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întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an. 
Articolul 3121.  Neasigurarea persoanelor cu dizabilităţi

auditive cu un interpret  mimico-gestual
de către autorităţile publice 

Neasigurarea comunicării între autorităţi şi persoanele cu dizabilităţi auditive, după necesitate, cu 
serviciile acordate de către un interpret mimico-gestual 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 313. Excesul de putere sau depăşirea

atribuţiilor de serviciu 
Săvîrşirea unei acţiuni care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate 
prin lege şi care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale 
persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an.
 Articolul 3131. Protecţionismul
Protecţionismul, adică sprijinul la soluţionarea problemelor persoanelor fizice sau juridice 
neprevăzut de actele normative, indiferent de motive, care nu conţine elemente de infracţiune, 
acordat în exerciţiul funcţiunii de către persoana care activează în cadrul unei autorităţi publice, 
instituţii publice, întreprinderi de stat sau municipale ori în cadrul unei societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 72 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 3132. Nedeclararea sau nesoluționarea

conflictului de interese 
(1) Nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei 
organizații publice în sensul Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și 
intereselor personale
 se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an.
(2) Nesoluționarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile Legii privind 
declararea averii și intereselor personale
 se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an.
Articolul 3133. Excesul de putere privind 

actele permisive
(1) Tergiversarea nemotivată şi/sau depăşirea perioadei de timp stabilite de lege pentru eliberarea 
actului permisiv, precum şi eliberarea actului permisiv pe un termen de valabilitate mai mic decît 
termenul prevăzut de Nomenclatorul actelor permisive
se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu sau 
fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Cererea de a deţine şi/sau eliberarea unui act permisiv care nu este inclus în Nomenclatorul 
actelor permisive, stabilirea şi/sau aplicarea unei plăţi pentru eliberarea actului permisiv într-un 
cuantum mai mare decît plata prevăzută de Nomenclatorul actelor permisive, refuzul nemotivat 
de eliberare a actului permisiv, invocarea şi aplicarea unor cerinţe şi proceduri de eliberare a 
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actelor permisive care nu corespund legii, precum şi retragerea nemotivată a actului permisiv
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu 
sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 3134. Încălcarea regimului juridic al restricțiilor 

aplicabile funcției publice sau 
de demnitate publică

Angajarea subiectului declarării averii și intereselor personale cu încălcarea regimului juridic al 
restricțiilor
se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 314. Tăinuirea unui act de corupţie ori

a unui act conex acestuia sau
neluarea măsurilor de rigoare

Tăinuirea unui act de corupţie ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare faţă 
de funcţionarii din subordine care au săvîrşit astfel de acţiuni
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 3141. Neasigurarea măsurilor de protecţie

a funcţionarului public
Neasigurarea măsurilor stabilite de lege pentru protecţia funcţionarului public care informează cu 
bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de 
comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a 
proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 315. Primirea de recompensă nelegitimă

sau de folos material
Primirea (luarea) în exerciţiul funcţiunii de recompensă nelegitimă sau de folos material, dacă 
fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 
luni la un an.
 Articolul 316. Neîndeplinirea cerinţelor legitime

ale deputatului în Parlament
(1) Neîndeplinirea cerinţelor legitime ale deputatului în Parlament sau împiedicarea desfăşurării 
activităţii de deputat
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.
(2) Nerespectarea termenelor de prezentare a informaţiei solicitate de deputatul în Parlament 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
Articolul 317. Manifestarea lipsei de respect faţă de

instanţa de judecată sau faţă de Curtea
Constituţională

(1) Manifestarea lipsei de respect faţă de instanţa de judecată sau faţă de Curtea Constituţională 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
(2) Imixtiunea sub diferite forme neprocedurale în activitatea judecătorilor instanţelor de 
judecată şi ai Curţii Constituţionale, încercarea de a exercita influenţă asupra lor 
se sancționează cu amendă de la 24 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 318. Neexecutarea hotărîrii instanţei

de judecată
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată ori a 
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documentului executoriu menționat la art. 11 lit. c) sau d) din Codul de executar
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(2) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcţie de 
răspundere a documentelor indicate la alin. (1) ori împiedicarea executării acestora
se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale.
Articolul 3181. Neexecutarea ordinului de restricţie

de urgenţă 
Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executarea cerinţelor ordinului de restricţie de 
urgenţă 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de 
la 3 la 10 zile.
Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor prevăzute 

de Codul de executare 
(1) Acţiunile (inacţiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu îndeplinesc cerinţele 
executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea 
documentului executoriu
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei de către părţile procedurii de executare de a comunica executorului 
judecătoresc schimbarea domiciliului sau a sediului, precum şi necomunicarea în termenele 
prevăzute de Codul de executare a informaţiilor solicitate de executorul judecătoresc în virtutea 
atribuţiilor sale
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(3) Efectuarea actelor de executare silită  de către altă persoană decît executorul judecătoresc
se sancţionează cu amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale.
Articolul 3191. Împiedicarea activităţii Autorității

Naționale de Integritate
(1) Neprezentarea, prezentarea tardivă a datelor, a informaţiilor, a înscrisurilor sau a 
documentelor solicitate de Autoritatea Națională de Integritate în condiţiile Legii nr. 132 din 17 
iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate şi/sau prezentarea unor date, 
informaţii, înscrisuri sau documente neautentice
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
(2) Neexecutarea actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate rămas definitiv
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 3192. Neexecutarea hotărîrilor Curţii 

de Conturi
Acţiunile sau inacţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere care, fără motive întemeiate, nu 
execută hotărîrile Curţii de Conturi în termenele stabilite de către aceasta 
se sancţionează cu amendă de la 120 la 210 unităţi convenţionale.
Articolul 320. Imixtiunea în activitatea Avocatului 

Poporului și Avocatului Poporului
pentru drepturile copilului

Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile 
copilului cu scopul de a influența deciziile acestora asupra unor sesizări, ignorarea intenționată 
de către persoana cu funcție de răspundere a sesizării și neîndeplinirea recomandărilor date de 
Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, împiedicarea sub orice altă 
formă a activității acestora
se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 321. Încălcarea regulilor de folosire 

a paşapoartelor diplomatice şi
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de serviciu ale Republicii Moldova 
Deţinerea şi/sau utilizarea ilegală a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu ale Republicii 
Moldova 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 60 de unităţi convenţionale.
Articolul 322. Încălcarea modului de folosire 

a simbolurilor publice
(1) Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, drapelul, imnul) ale 
Republicii Moldova sau ale unui alt stat
se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 21 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Profanarea simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat, altele decît 
cele indicate la alin. (1), dacă fapta nu constituie infracţiune, sau a simbolurilor teritoriale ori 
încălcarea cu intenţie a modului de folosire a acestor simboluri
se sancţionează cu amendă de la 9 la 21 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor corporative ale organelor centrale 
de specialitate ale administraţiei publice, a simbolurilor corporative ale altor autorităţi 
administrative centrale sau ale Forţelor Armate
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 9 la 21 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 24 la 45 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Utilizarea neautorizată a simbolurilor particulare înregistrate
 se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Etalarea sau utilizarea în orice mod a unor însemne neînregistrate în modul stabilit de 
legislaţia cu privire la simbolurile publice în calitate de simbol naţional, teritorial sau în calitate 
de simbol corporativ al unui organ central de specialitate al administraţiei publice, de simbol 
corporativ al altei autorităţi administrative centrale sau al Forţelor Armate
se sancţionează cu amendă de la 9 la 21 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 323. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile 

de stat
(1) Purtarea şi păstrarea ilegală a distincţiilor de stat ale Republicii Moldova 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.
(2) Tranzacţiile ilicite cu distincţii de stat ale Republicii Moldova 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.
(3) Falsificarea distincţiilor de stat ale Republicii Moldova 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
 Articolul 324. Uzurparea de calităţi oficiale 
Uzurparea de calităţi oficiale prin folosirea ilegală a uniformei cu însemne distinctive, cu 
simbolica autorităţilor publice sau cu aspect similar ce ar permite confundarea, dacă nu este 
însoţită de săvîrşirea unei infracţiuni,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 48 de unităţi convenţionale.
Articolul 325. Divulgarea datelor despre

măsurile de securitate 
(1) Divulgarea datelor despre aplicarea măsurilor de securitate unei persoane ori rudelor 
apropiate ale acesteia, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale.
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(2) Divulgarea de către o persoană cu funcţie de răspundere din organul care asigură protecţia de 
stat a victimelor, a martorilor şi a altor persoane care beneficiază de protecţie de stat a 
informației privind măsurile de protecţie de stat aplicate, dacă fapta nu întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul 
de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 326. Încălcarea prevederilor Legii 

cadastrului bunurilor imobile
(1) Încălcarea termenului stabilit pentru depunerea cererii de înregistrare a dreptului asupra 
bunurilor imobile
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.
(11) Neînregistrarea în termenul stabilit a contractelor privind investiţiile în construcţii la oficiile 
cadastrale teritoriale de către partea care asigură construcţia bunului imobil 
se sancţionează cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Neasigurarea accesului la bunul imobil pentru executarea de lucrări cadastrale 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale.
(3) Neprezentarea documentelor ce servesc drept temei pentru efectuarea de înregistrări în 
registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
(4) Neprezentarea datelor cadastrale actualizate 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
(5) Introducerea, modificarea şi radierea din registrul bunurilor imobile, cu încălcarea modului 
stabilit, a datelor cadastrale, difuzarea şi furnizarea lor fără aprobare
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
(6) Furnizarea de date cadastrale în scopuri comerciale fără contract încheiat cu organul cadastral 
teritorial către persoane juridice care nu fac parte din sistemul organelor cadastrale
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
 Articolul 3261. Încălcarea prevederilor Legii privind

administraţia publică locală*
(1) Aprobarea de către autoritatea administrației publice locale a unui act normativ al cărui 
proiect nu a fost publicat în vederea consultării publice
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere.
(2) Omiterea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut de lege privind includerea 
actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a proceselor-verbale ale 
şedinţelor consiliului local, a documentelor şi informaţiilor prevăzute de lege, în Registrul de stat 
al actelor locale
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
(3) Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local
se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(4) Includerea în Registrul de stat al actelor locale a unui text care diferă de textul actului aprobat 
de autoritatea competentă
se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(5) Neincluderea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local (raional) de către persoana 
responsabilă a notificării oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
Articolul 327. Încălcarea termenelor de prezentare 

a dărilor de seamă Agenţiei Rezerve
Materiale

(1) Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Rezerve Materiale
 se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Includerea de date false în dările de seamă prezentate Agenţiei Rezerve Materiale
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) – abrogat.
Articolul 3271. Încălcarea regulilor de iniţiere

şi desfăşurare a procedurilor
de achiziţii publice

(1) Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice
se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Includerea de date false în dările de seamă şi explicaţiile oficiale pe marginea contestaţiilor 
prezentate Agenţiei Achiziţii Publice 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) Neplanificarea achiziţiilor publice sau planificarea acestora cu încălcarea prevederilor actelor 
normative, nepublicarea invitaţiei de participare şi a anunţului de intenţie, divizarea achiziţiei 
publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziţie 
decît cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(4) Restricţionarea în orice mod a accesului operatorilor economici la procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(5) Nesemnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii grupului de 
lucru, neîntocmirea proceselor-verbale de deschidere şi evaluare a ofertelor în cadrul 
procedurilor de achiziţii publice, neexpedierea, în termenele stabilite,  pe adresa ofertanţilor a 
informaţiilor privind rezultatul procedurii de achiziţie sau a altor informaţii prevăzute de actele 
normative 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(6) Încălcarea regulilor de întocmire şi păstrare a dosarului de achiziţii publice 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(7) Refuzul de a transmite Agenţiei Achiziţii Publice informaţiile privind procedurile de achiziţii 
publice, solicitate de Agenţie în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor sale, sau 
netransmiterea acestora în termenul prevăzut de actele normative  ori, după caz, în termenul 
solicitat 
 se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(8) Neexecutarea deciziilor Agenţiei Achiziţii Publice emise cu privire la procedurile de achiziţii 
publice
se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
 Articolul 3272. Comercializarea ilegală a bunurilor

care constituie ajutoare umanitare 
 Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 328. Încălcarea regulilor de păstrare, 

de completare, de evidenţă şi de
folosire a documentelor de arhivă

Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă şi de folosire a documentelor de 
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arhivă
se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă 
de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 329. Distrugerea şi deteriorarea 

documentelor din Fondul Arhivistic
(1) Distrugerea fără autorizaţia de rigoare a documentelor din Fondul Arhivistic ce se păstrează 
în arhivele de stat, în alte depozite, în arhivele persoanei juridice
se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(2) Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic prin eliminarea textului sau a imaginii ori 
prin inserarea în text sau în imagine a unor modificări sau completări ce nu a avut consecinţe 
grave 
se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 330. Neprezentarea la timp a datelor 

statistice sau comunicarea 
de date statistice eronate

Neprezentarea la timp organelor abilitate a datelor statistice sau comunicarea de date statistice 
eronate ori în volum incomplet
se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale.
Articolul 3301. Împiedicarea activităţii legitime a

Consiliului Concurenţei
(1) Prezentarea informaţiei neautentice sau incomplete Consiliului Concurenţei
se sancţionează cu amendă  de la 18 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Împiedicarea activităţii legitime a funcţionarilor din cadrul Consiliului Concurenţei, comisă 
prin neadmiterea controlului, împiedicarea accesului în încăperi ori pe teritoriu sau neprezentarea 
informaţiei solicitate
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
 Articolul 3302. Încălcarea regulilor de declarare 

a averii și intereselor personale
(1) Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o 
depună în condiţiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016  privind declararea averii și intereselor 
personale
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.
(2) Nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depun
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.
(3) Neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către 
membrii familiei și/sau concubinul/concubina
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.
Articolul 3303. Încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor

din domeniul ajutorului de stat
Încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la acordarea, raportarea, 
utilizarea sau la ţinerea evidenţei ajutoarelor de stat, precum şi neîndeplinirea unei obligaţii sau a 
unei condiţii impuse printr-o decizie ori prescripţie a Consiliului Concurenţei 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 3304.  Publicarea subiectelor pentru

examenele de absolvire a gimnaziului
şi de bacalaureat, precum şi a soluţiilor
la acestea

Publicarea subiectelor pentru examenele de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat şi/sau a 
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soluţiilor la acestea pînă la începerea examenului respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu amendă de la 
150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de 
dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen 
de la 3 luni la un an.
Capitolul XVII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL
FRONTIEREI DE STAT ŞI REGIMUL DE ŞEDERE
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 331. Deteriorarea, nimicirea, permutarea

intenţionată a semnelor frontierei 
de sat, instalarea unor semne 
de frontieră false

Deteriorarea, nimicirea, permutarea intenţionată a semnelor frontierei de stat, instalarea unor 
semne de frontieră false 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
Articolul 332. Încălcarea regimului frontierei de stat,

a regimului zonei de frontieră, 
a regimului punctelor de trecere 
a frontierei de stat şi   a regulilor 
de trecere a frontierei de stat

(1) Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor 
de trecere a frontierei de stat şi a regulilor de trecere a frontierei de stat
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei de stat fără paşaport sau fără 
autorizaţie din partea autorităţilor respective 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 3321. Încălcarea regulilor de transportare

în ţară a cetățenilor străini sau apatrizilor
(1) Aducerea de către transportatori în Republica Moldova a cetățenilor străini sau apatrizilor 
care nu au viză valabilă sau, după caz, permis de şedere valabil şi un document valabil de trecere 
a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă legislaţia în vigoare sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul transportatorului de a asigura transportarea imediată a cetățenilor străini sau 
apatrizilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) la locul de îmbarcare sau în alt loc pe care cetățenii 
străini sau apatrizii îl acceptă şi în care sînt acceptaţi ori refuzul suportării cheltuielilor de cazare 
şi întreţinere, precum şi altor cheltuieli aferente returnării acestora,
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Netransmiterea, transmiterea incompletă sau eronată de către transportatorii aerieni, la cerere, 
către Poliţia de Frontieră a datelor cu privire la pasagerii pe care îi vor transporta către un punct 
autorizat de trecere a frontierei de stat prin care aceştia vor intra pe teritoriul Republicii 
Moldova,
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 Articolul 333. Încălcarea regulilor de şedere 

în Republica Moldova 
(1) Încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica 
Moldova prin nepărăsirea voluntară a teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de 
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şedere acordat
se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale.
(2) Încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica 
Moldova manifestată prin utilizarea documentelor neautentice, prin declararea de date false în 
vederea obţinerii vizei sau actelor de identitate
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(3) Nerespectarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a termenului de depunere la 
autoritatea competentă pentru străini a cererii de acordare/prelungire a dreptului de şedere
se sancţionează cu amendă în mărime de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
(4) Nedeclararea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi la autorităţile competente, în 
termenul stabilit de legislaţie, a faptului intrării pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi luaţi 
în evidenţă, cu excepţia celor cărora le-a fost autorizată intrarea,
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. Sancţiunea respectivă nu se aplică 
faţă de posesorii documentelor de călătorie eliberate de autorităţile străine domiciliaţi în 
localităţile din stînga Nistrului (Transnistria).
(5) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) nu se aplică față de posesorii documentelor de călătorie care 
sînt domiciliați în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).
Articolul 334. Încălcarea regulilor de plasare 

în cîmpul muncii a cetăţenilor 
străini sau a apatrizilor

(1) Plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor străini sau a apatrizilor, aflaţi provizoriu în Republica 
Moldova, fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de legislaţie 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice pentru fiecare 
angajat ilegal.
(2) Desfăşurarea activităţii de muncă de către cetăţeni străini sau apatrizi, aflaţi provizoriu în 
Republica Moldova, fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de 
legislaţie 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(3) Obţinerea, la cererea persoanei cu funcţie de răspundere, a permisului de şedere în scop de 
muncă eliberat pe numele unui cetăţean străin sau al unui apatrid, aflat provizoriu în Republica 
Moldova, fără angajarea acestuia în cîmpul muncii 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 3341. Încălcarea regulilor de aflare 

în custodie publică
Încălcarea regulilor de aflare în custodie publică, manifestată prin părăsirea neautorizată de către 
cetăţeanul străin sau de către apatrid a Centrului de Plasament Temporar al Străinilor în timpul 
aflării în custodie publică sau în timpul escortării acestuia în/din Centru,
se sancţionează cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
Capitolul XVIII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA MODUL DE ADMINISTRARE.
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI, METROLOGIEI, 
STANDARDIZĂRII 
ŞI PROTECŢIEI CONSUMATORILOR
Articolul 335. Samavolnicia
Samavolnicia, adică exercitarea în mod arbitrar a unui drept efectiv sau presupus prin încălcarea 
ordinii stabilite de legislaţie, fără a se cauza vreo daună considerabilă persoanei, 
 se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
Articolul 336. Nesubordonarea cu rea-voinţă 

dispoziţiei sau cererii legitime 
a colaboratorului organelor 
de ocrotire a normelor de drept
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Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a procurorului, a ofiţerului de 
urmărire penală, a ofiţerului de informaţii şi securitate, a angajatului cu statut special al 
Ministerului Afacerilor Interne, a altei persoane, aflate în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei 
obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a 
criminalităţii, 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
Articolul 337. Neluarea de măsuri pentru

înlăturarea încălcării legislaţiei
Neluarea de măsuri pentru înlăturarea încălcării legislaţiei, indicate în raportul autorităţii abilitate 
cu lichidarea cauzelor care au generat direct sau care au condiționat astfel de încălcări, precum şi 
răspunsul tardiv dat la raport sau la informaţia prezentată de această autoritate
se sancționează cu amendă de la 21 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere.
Articolul 338. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub

protecţia tratatelor internaţionale
Folosirea ilegală a emblemei Crucii Roşii şi a denumirii „Crucea Roşie”, a însemnelor care pot fi 
identificate cu emblema Crucii Roşii 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 339. Încălcarea legislației privind regimul 

actelor de stare civilă
(1) Tăinuirea naşterii ori a decesului sau declararea naşterii ori a decesului cu încălcarea 
condițiilor sau a termenelor prevăzute de legislație
se sancționează cu amendă de la 9 la 21 de unități convenționale. 
(2) Înhumarea sau incinerarea cadavrului fără înregistrarea decesului la oficiul stare civilă sau la 
autoritatea abilitată prin lege în acest sens
se sancționează cu amendă de la 9 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(3) Deteriorarea intenționată sau pierderea formularelor certificatelor de stare civilă, precum şi a 
altor acte care se păstrează la oficiul stare civilă
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 
(4) Omiterea asigurării integrității şi a securității registrelor şi a formularelor certificatelor de 
stare civilă, potrivit normelor de păstrare şi de evidență a acestora,
se sancționează cu amendă de la 15 la 27 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 340. Comunicarea de date false pentru

a fi înscrise în actele de identitate
Comunicarea de date false pentru a fi înscrise în actele de identitate 
se sancţionează cu amendă de la 24 la 42 de unităţi convenţionale.
Articolul 341. Ridicarea ilegală de către o persoană 

cu funcţie de răspundere a buletinului 
de identitate 

Ridicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a buletinului de identitate, luarea 
sau predarea acestuia drept garanţie
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale. 
Articolul 342. Chemarea intenţionat falsă a

serviciilor specializate
Chemarea intenţionat falsă a serviciului de salvatori şi pompieri, a poliţiei, a serviciului de ajutor 
medical urgent, a altor servicii specializate 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
Articolul 343. Transmiterea sau tentativa de a
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transmite către deţinuţi obiecte,
substanţe, produse interzise 

Transmiterea sau tentativa de a transmite către deţinuţi obiecte, substanţe, produse interzise 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau 
fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 6 luni la un an.
 Articolul 344. Încălcarea cerinţelor prescrise sau

declarate privind producerea,
depozitarea, punerea la dispoziție 
pe piață şi comercializarea produselor, 
privind prestarea serviciilor şi încălcarea
regulilor de protecţie a consumatorilor

(1) Încălcarea cerinței generale de siguranță a produselor prin:
a) punerea la dispoziție pe piață de către producător (importator) și/sau de către distribuitor a
produselor care nu corespund cerinței generale de siguranță 
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
b) omiterea asigurării de către producător (importator) și/sau de către distribuitor, prin
intermediul produsului sau al ambalajului, a consumatorilor cu informații care ar permite să fie 
evaluate riscurile pe care le prezintă un produs pe parcursul perioadei sale de utilizare, ce poate fi 
prevăzută în mod rezonabil, ori pe durata termenului de valabilitate, atunci cînd aceste riscuri nu 
sînt imediat perceptibile de către consumatori fără avertizările corespunzătoare, 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
c) omiterea întreprinderii de către producător (importator) a acțiunilor prescrise de legislație sau
a celor necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă produsele pentru consumatori, 
inclusiv retragerea de pe piață a produselor, avertizarea adecvată și eficientă a consumatorilor, 
recuperarea produselor de la consumatori în a căror privință organul de control sau specialiștii 
proprii au constatat că nu corespund cerinței generale de siguranță
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
d) omiterea întreprinderii de către distribuitor a acțiunilor prescrise de legislație sau a celor
necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă produsele pentru consumatori, inclusiv 
păstrarea și prezentarea documentelor (informațiilor) necesare pentru determinarea originii 
produselor, precum și distribuirea produselor despre care au cunoștință sau pe care, în baza 
informațiilor deținute și în calitate de specialiști, ar fi trebuit să le considere neconforme cerinței 
generale de siguranță,
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
e) omiterea informării imediate de către producător (importator) și/sau de către distribuitor a
autorității competente despre acțiunile întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru 
consumator 
se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate prin:
 a) – abrogată;
b) producerea, depozitarea, punerea la dispoziție pe piață şi comercializarea produselor,
prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale (cerinţe privind asigurarea inofensivităţii 
produselor şi serviciilor pentru viaţa, sănătatea, ereditatea şi siguranţa oamenilor) şi/sau cu 
încălcarea cerinţelor privind protecţia intereselor consumatorilor (cerinţe privind informaţia 
despre compoziţia, destinaţia, originea şi calitatea produselor, masa netă şi volumul produselor, 
termenul de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de 
însoţire), stipulate în acte normative,
se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
c) importul, punerea la dispoziție pe piață a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea
informaţiei complete, veridice şi corecte în limba de stat; neprezentarea de către producător 
(ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, 
denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, 
lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele 
riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, 
despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare 
preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, 
termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi 
standardele naţionale în vigoare,
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de
producător pentru produs; sau
e) folosirea de către prestator a produselor şi procedurilor ofensive şi/sau necertificate şi
neanunţarea imediată a autorităţii competente, precum şi a producătorului, despre existenţa 
oricărui produs, folosit la prestarea serviciului, de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau 
falsificat (contrafăcut); sau 
f) neasigurarea prestării serviciilor (în cazul în care serviciile conţin elemente vorbite sau
textuale scrise) în limba de stat; sau
g) nestabilirea de către producător, în documentul normativ, a termenului de valabilitate al
produselor alimentare, articolelor de parfumerie, articolelor cosmetice, medicamentelor, 
articolelor chimice de uz casnic şi al altor produse; sau
h) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate –
preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea 
informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de 
conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea 
tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; 
sau
i) neprezentarea în limba de stat a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite
consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de 
folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; sau
j) neindicarea, în informaţiile despre serviciile prestate conform reglementărilor în vigoare, a
categoriei calitative a serviciului, a termenului de prestare, a termenului de garanţie, a tarifelor, a 
eventualelor riscuri şi a datelor despre certificarea conformităţii sau despre declaraţia de 
conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
k) neasigurarea de către vînzător, producător a reparaţiei şi deservirii tehnice a produselor de
folosinţă îndelungată, precum şi neasigurarea cu piese de schimb necesare pe durata de 
funcţionare stabilită de lege 
se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice,  cu 
amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea regulilor privind protecţia consumatorilor prin:
a) lipsa registrului de reclamaţii sau neafişarea acestuia la loc vizibil pentru consumatori,
neînregistrarea de către vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului;
b) neafişarea la vedere de către vînzător, prestator a adresei şi a numărului de telefon al
autorităţii abilitată cu funcţie de protecţie a consumatorului, a informaţiei despre termenul de 
garanţie al produselor, al serviciilor, despre obligativitatea, în cazul examinării reclamaţiei, a 
prezenţei bonului de casă sau a unui alt document care să confirme cumpărarea produsului, 
prestarea serviciului;
c) neafişarea la vedere de către vînzător, prestator, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate
comercială în afara locului autorizat, a denumirii lor, a autorizaţiei de funcţionare sau a licenţei, 
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dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de legislaţie, a programului de lucru, precum şi 
nerespectarea acestuia 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
d) utilizarea de către comerciant a practicilor comerciale incorecte (înşelătoare şi/sau agresive)
care denaturează sau sînt susceptibile să  denatureze în mod esenţial comportamentul economic 
al consumatorului mediu la care ajung sau căruia li se adresează ori al membrului mediu al unui 
grup, în cazul cînd practicile comerciale sînt adresate unui anumit grup de consumatori,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
e) neprezentarea de către comerciant, la solicitarea consumatorului, a unui exemplar al
contractului cu clauze contractuale standard pe care îl propune
se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
(4) Încălcarea cerinţelor legislaţiei privind contractele de credit pentru consumatori prin:
a) neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în
publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
b) neincluderea în contract a informaţiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit
pentru consumatori; sau
c) neinformarea, în termen  de 7 zile calendaristice, referitor la respingerea cererii de creditare ca
rezultat al consultării bazei de date, precum şi la identitatea acestei baze, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
d) neinformarea în legătură cu orice modificare a ratei dobînzii aferente creditului înainte ca
modificarea să intre în vigoare
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
e) majorarea sau aplicarea nejustificată a comisioanelor, a taxelor, altele decît cele prevăzute în
contractul de credit; sau
f) lipsa notificării în cazul modificării costurilor creditului potrivit condiţiilor contractuale; sau
g) neindicarea în mod expres în contract a modului de calcul al dobînzii, cu precizarea
periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobînzii flotante; sau
h) încălcarea cerinţelor privind stabilirea ratei dobînzii sau a regulilor de calculare a dobînzii
anuale efective pentru contractele de credit pentru consumatori, precum şi calculul incomplet sau 
eronat al acesteia,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Încălcarea cerinţelor faţă de încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile 
financiare de consum prin:
a) neprezentarea tipului de serviciu financiar înaintea încheierii unui contract la distanţă cu un

consumator, precum şi necomunicarea termenelor şi condiţiilor contractuale şi a informaţiilor 
prealabile, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (6) din prezentul articol şi la art. 2932 alin. (4),
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu 
amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
b) nerambursarea de către furnizor, în termen de 30 de zile calendaristice, a sumelor primite
conform contractului încheiat la distanţă în cazul revocării contractului, cu excepţia sumelor 
pentru serviciul financiar prestat efectiv, 
se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu 
amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
c) utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă altele decît sistemul automatizat de apel fără
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intervenţie umană de tip automat de apel, telecopiator sau fax, în cazul comunicărilor 
nesolicitate, dacă există un refuz evident din partea consumatorului; sau
d) livrarea către consumator a unui serviciu financiar la distanţă contra plată, fără o solicitare
prealabilă din partea acestuia, dacă această livrare presupune efectuarea unei plăţi imediate sau 
ulterioare,
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(6) Necomunicarea de către prestatorul serviciilor de plată a termenelor şi condiţiilor 
contractuale, a informaţiilor prealabile aferente serviciilor de plată prevăzute de legislaţia cu 
privire la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, 
şi anume:
a) unde este cazul, a notificării care să indice că serviciul este legat de instrumente ce implică
riscuri speciale asociate trăsăturilor lor specifice sau a operaţiunilor care trebuie executate, sau al 
cărui cost depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare care nu se află sub controlul 
prestatorului serviciilor de plată şi nu poate fi prezentată o estimare a evoluţiei viitoare raportată 
la performanţele statistice precedente;
b) a informaţiei privind existenţa sau posibilitatea existenţei unor taxe şi costuri suplimentare
care nu se achită prin intermediul prestatorului de servicii de plată sau care nu sînt impuse de 
acesta;
c) a limitei de timp sau a datei pînă la care informaţiile furnizate sînt valabile;
d) a modalităţilor de plată şi de executare a serviciului de plată;
e) a oricărui cost suplimentar pentru consumator, rezultat din utilizarea de către acesta a
mijloacelor de comunicare la distanţă, dacă astfel de costuri adiţionale se percep de către 
prestatorul de servicii de plată;
f) a informaţiei privind existenţa sau lipsa dreptului de revocare şi, în cazul în care acest drept
există, a termenului şi a condiţiilor de exercitare a acestuia, inclusiv a informaţiilor privind 
sumele pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru serviciul de plată prestat în mod 
efectiv, precum şi a consecinţelor ce decurg din neexecutarea acestui drept;
g) a modalităţilor practice de exercitare a dreptului de revocare a contractului înainte de termen,
a adresei poştale la care poate fi depusă sau expediată notificarea privind revocarea contractului, 
precum şi a numărului de fax sau a adresei electronice la care aceasta poate fi expediată;
h) a informaţiei privind existenţa unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de
compensare, altele decît cele prevăzute prin lege,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere sau cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(7) Încălcarea cerinţelor de informare pentru alte contracte decît contractele negociate în afara 
spațiilor comerciale şi contractele la distanţă prin:
a) neprezentarea sau prezentarea incompletă a informaţiei precontractuale pentru alte contracte
decît contractele negociate în afara spațiilor comerciale şi contractele la distanţă
se sancţionează  cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
b) necomunicarea principalelor caracteristici ale produselor sau serviciilor în mod corespunzător
cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu produsele sau serviciile în cauză
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
c) necomunicarea informaţiei referitoare la preţul total al produselor sau serviciilor cu toate
taxele incluse ori, în cazul în care preţul nu poate fi calculat din timp dată fiind natura produselor 
sau a serviciilor, la modalitatea de calcul al preţului, precum şi la costurile suplimentare de 
transport, de livrare sau la taxele poştale, ori, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp, 
neindicarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
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amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(8) Încălcarea cerinţelor de informare pentru contractele negociate în afara spaţiilor comerciale şi 
cele la distanţă prin:
a) neprezentarea sau prezentarea incompletă a informaţiei precontractuale pentru contractele
negociate în afara spaţiilor comerciale şi cele la distanţă 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
b) necomunicarea principalelor caracteristici ale produselor sau serviciilor în mod corespunzător
cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu produsele sau serviciile în cauză
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
c) necomunicarea informaţiei referitoare la preţul total al produselor sau serviciilor cu toate
taxele incluse, la costurile suplimentare de transport, de livrare, la taxele poștale sau de orice altă 
natură ori, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp, neindicarea faptului că aceste 
costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
d) necomunicarea informaţiei privind costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță
în vederea încheierii contractului, atunci cînd este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de 
bază,
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
e) necomunicarea informaţiei privind modalitățile de plată, livrare şi executare, privind data pînă
la care sau termenul în care comerciantul se angajează să livreze  produsele sau să presteze 
serviciile
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
f) necomunicarea informaţiei privind existența și condițiile aferente avansurilor  sau altor garanții
financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
g) necomunicarea informaţiei privind existenţa sau lipsa dreptului de revocare şi, dacă acest
drept există, privind termenul şi condiţiile de exercitare a acestuia, inclusiv a informaţiilor despre 
faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de 
revocare, iar pentru contractele la distanță – dacă,  prin însăși natura lor, produsele nu pot fi, în 
mod normal, returnate prin poștă – costul aferent returnării produselor; necomunicarea 
informaţiei că consumatorul nu va beneficia de un drept de revocare, a consecinţelor ce decurg 
din neexecutarea acestui drept sau a circumstanţelor în care consumatorul îşi pierde dreptul de 
revocare
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(9) Nerambursarea sau rambursarea, cu depăşirea termenului de 14 zile de la data la care este 
informat despre decizia de revocare a contractului, de către comerciant a sumelor pe care le-a 
primit drept plată din partea consumatorului 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
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amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 Articolul 3441.  Încălcarea cerinţelor legislației

referitoare la contractele privind
cazarea periodică, contractele 
privind produsul de vacanţă pe
termen lung, contractele de 
intermediere a produsului de 
vacanţă, contractele 
de intermediere a participării 
la un sistem de schimb
și la contractele de servicii 
turistice*

(1) Încălcarea cerinţelor legislației referitoare la contractele privind cazarea periodică, 
contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractele de intermediere a produsului 
de vacanţă şi contractele de intermediere a participării la un sistem de schimb prin:   
a) neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei precontractuale referitoare la
contractele privind cazarea periodică, contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, 
contractele de intermediere a produsului de vacanţă şi contractele de intermediere a participării la 
un sistem de schimb
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
b) neincluderea în contract a informațiilor standard obligatorii referitoare la contractele privind
cazarea periodică, contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractele de 
intermediere a produsului de vacanţă şi contractele de intermediere a participării la un sistem de 
schimb 
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
c) necomunicarea informaţiei privind dreptul de revocare, a termenului şi a condiţiilor de
exercitare a acestuia, a informaţiilor privind interzicerea plăţilor în avans
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea cerinţelor legislației privind contractele de servicii turistice, prin:
a) neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei preliminare la încheierea contractului
de servicii turistice
se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
b) neoferirea asistenţei prompte turistului aflat în dificultate
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 Articolul 345. Încălcarea regulilor din domeniul  metrologie (1) 
Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
a) introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la măsurări în domenii de interes
public (sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia drepturilor 
consumatorilor, perceperea taxelor şi a impozitelor, tranzacţiile şi operaţiunile comerciale, 
securitatea şi apărarea naţională, alte domenii de interes public în care, în urma măsurărilor 
incorecte sau a rezultatelor incorecte ale acestora pot fi afectate, direct sau indirect, viaţa 
oamenilor ori interesele persoanelor fizice şi/sau juridice) a mijloacelor de măsurare care nu se 
consideră mijloace de măsurare legale, şi anume: fără marcajul aprobării de model, fără marcajul 
de verificare metrologică, fără certificat de aprobare de model, fără buletin de verificare 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

135



metrologică ori cu buletin de verificare metrologică cu termenul de valabilitate expirat sau cu 
documentele enumerate falsificate;
b) introducerea pe piață a produselor preambalate pe care nu este indicată masa nominală sau
volumul nominal al produsului, valorii lungimii, ariei sau alte mărimi prin care se caracterizează 
cantitatea (conţinutul) lor;
c) introducerea pe piață, depozitarea şi comercializarea produselor preambalate cu conţinutul
efectiv/real care nu corespunde exigenţelor faţă de cantitatea de produs, stipulate în 
reglementările de metrologie legale aplicabile, şi faţă de cantitatea produsului din ambalaj;
d) lipsa documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activitatea care are ca obiect
mijloace de măsurare şi măsurări utilizate în domeniile de interes public (certificat de aprobare 
de model, aviz tehnic de înregistrare, certificat de competenţă pentru expertul tehnic în domeniul 
metrologiei şi pentru verificatorul metrolog, buletin de verificare metrologică);  
e) introducerea pe piață de către producător sau importator a mijloacelor de măsurare supuse
aprobării de model fără asigurarea reparaţiei lor;
f) lipsa de responsabilitate a producătorului sau a reprezentantului său autorizat, a importatorului
sau a utilizatorului faţă de mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal 
pentru necorespunderea lor exigenţelor prescrise şi pentru neasigurarea trasabilităţii măsurărilor 
prin etalonare;
g) producerea, repararea, montarea, importul, vînzarea, închirierea, punerea în funcţiune a
mijloacelor de măsurare legale, preambalarea produselor înainte de demararea activităţii 
persoanei fără depunerea declaraţiei respective şi fără înregistrare la Institutul Național de 
Metrologie;
h) refuzul de a justifica pertinenţa şi siguranţa de către responsabilii de publicarea sau de
transmiterea rezultatelor măsurărilor, oferirea către public a unor rezultate ale măsurării false sau 
înşelătoare 
se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice 
[literele a)–f)] şi persoanei cu funcţie de răspundere [literele f)–h)].
(2) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
a) utilizarea unităţilor de măsură nelegale în domeniile de interes public;
b) efectuarea de măsurări în domenii de interes public neconforme reglementărilor tehnice şi
reglementărilor de metrologie legală, măsurări ale căror rezultate nu sînt trasabile la etaloanele 
naţionale sau la cele de referinţă ale Republicii Moldova, sau ale altor ţări care sînt trasabile la 
etaloanele internaţionale; sau
c) efectuarea de măsurări oficiale cu mijloace de măsurare nelegale şi cu proceduri de măsurare
legale, dar neaprobate de către autoritatea centrală de metrologie;
d) introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune şi exploatarea mijloacelor de măsurare utilizate în
măsurările din domenii de interes public fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de 
verificare metrologică) sau cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, modificate, înlăturate 
sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de 
verificare metrologică expirat;
e) neasigurarea metrologică a persoanelor fizice sau juridice care activează în domenii de interes
public, oferirea serviciilor de către aceştia cu mijloace de măsurare neadecvate, nelegalizate, 
neverificate metrologic sau deteriorate;
f) utilizarea mijloacelor de măsurare cu caracteristici metrologice modificate premeditat sau cu

indicaţii exprimate numai în unităţi de măsură nelegale, puse sub interdicţie de către Agenția 
pentru Protecția Consumatorilor
 se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice 
[literele d) şi e)] şi persoanei cu funcţie de răspundere [literele a)–f)].
Articolul 346. Încălcarea dreptului de editare şi difuzare

a documentelor normative din domeniul
standardizării

Editarea, publicarea, difuzarea, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice 
procedeu a standardelor şi prestandardelor naţionale ale Republicii Moldova fără acordul scris al 
organismului naţional de standardizare
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se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 347. Încălcarea regulilor de acreditare
Acordarea, refuzul de a acorda, menţinerea, extinderea, restrîngerea, suspendarea sau retragerea 
neîntemeiată a acreditării
se sancţionează cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 348. Încălcarea regulilor de evaluare 

și declarare a conformităţii 
Încălcarea regulilor de evaluare și declarare a conformităţii prin:
a) întocmirea declarațiilor de conformitate ori eliberarea certificatelor de conformitate sau a
rapoartelor de încercări în baza rezultatelor negative ale încercărilor;
b) întocmirea declarațiilor de conformitate ori eliberarea certificatelor de conformitate în cazul
neconformităţii produselor cu condiţiile prevăzute în documentele normative, în conformitate cu 
care produsele au fost certificate;
c) eliberarea certificatelor de conformitate pentru produse şi servicii ce nu ţin de domeniul
organismului de certificare;
d) eliberarea certificatelor de conformitate şi/sau a rapoartelor de încercări după expirarea
termenului de valabilitate a acreditării sau a recunoaşterii acordate de către autoritatea de 
reglementare ori după suspendarea sau retragerea recunoaşterii;
e) prezentarea unor rezultate neveridice ale încercărilor sau etalonărilor
se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 349. Împiedicarea activităţii legitime a 

funcţionarului public
(1) Împiedicarea în orice formă a activităţii legitime a funcţionarului public sau funcționarului 
din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept ori organelor de control, în exerciţiul 
funcţiunii (neadmiterea controlului, neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripţiilor şi 
altor cerinţe legitime)
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, 
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Refuzul de a pune la dispoziţia organului de control al Casei Naţionale de Asigurări Sociale 
şi al casei teritoriale de asigurări sociale documentele justificative şi actele de evidenţă necesare 
stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(3) Împiedicarea în orice formă a activităţii legitime a organului de control al Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină şi al agenţiilor sale teritoriale (neadmiterea controlului, 
refuzul de a pune la dispoziţia controlorului documentele necesare stabilirii obligaţiilor de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, neexecutarea prescripţiilor şi a altor cerinţe legitime)
se sancţionează cu amendă de la 18 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(4) Împiedicarea activităţii legitime a inspectorilor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor prin neadmiterea lor la efectuarea controlului iniţiat în limitele legii, prin 
împiedicarea accesului în încăperi sau pe teritoriul pasibil controlului, prin neprezentarea, în 
cadrul controlului, a documentelor/ informaţiei solicitate care sînt obiectul controlului, prin 
prezentarea informaţiei neautentice sau incomplete
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(5)  Neprezentarea fără motive întemeiate a datelor, informaţiilor, actelor sau documentelor 
solicitate de Curtea de Conturi în condiţiile şi termenele legale
 se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 350. Încălcarea legislaţiei cu privire la

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

137



autorizarea activităţii de întreprinzător
Nesoluţionarea expresă a cererii privind eliberarea de acte prin care s-ar permite solicitantului să 
iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere (licenţă, autorizaţie, permisiune, certificat, aviz, aprobare, 
coordonare, brevet, atestat de calificare), nesoluţionarea cu bună ştiinţă a cererii în termenul 
prevăzut de lege, generîndu-se astfel intervenţia prezumţiei legale a aprobării tacite, 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 45 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 3501. Încălcarea legislației cu privire la ținerea 

condicii de înregistrare a controalelor
(1) Omiterea ținerii sau lipsa la sediul persoanei fizice sau juridice care desfăşoară activitate de 
întreprinzător şi, după caz, în subdiviziunile acesteia a condicii de înregistrare a controalelor
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 15 la 27 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul punerii la dispoziția reprezentanților organelor de control a condicii de înregistrare a 
controalelor
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 3502. Încălcarea legislației privind controlul

de stat asupra activității de întreprinzător
(1) Inițierea controlului inopinat în afara temeiurilor stabilite expres de lege
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(2) Neînregistrarea, înregistrarea incompletă sau netransmiterea pe cale electronică pentru 
stocare a delegației de control și/sau a procesului-verbal de control în Registrul de stat al 
controalelor, conform procedurii și limitelor de timp stabilite de lege, 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(3) Neutilizarea listei de verificare corespunzătoare în timpul controlului de stat de către organul 
de control 
se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(4) Admiterea şi/sau dispunerea prelungirii nejustificate a duratei controlului, peste limitele de 
timp stabilite de lege, sau dispunerea de măsuri restrictive în mod nejustificat 
se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
(5) Netransmiterea procesului-verbal de control persoanei supuse controlului 
se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere.
Articolul 351. Nerespectarea Legii cu privire 

la funcţionarea limbilor vorbite 
pe teritoriul Republicii Moldova

Nerespectarea de către funcţionarii autorităţilor publice a Legii cu privire la funcţionarea limbilor 
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
 Articolul 352. Ultragierea militarului
Ultragierea militarului, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei 
profesionale a acestuia în exerciţiul obligaţiilor de serviciu militar, alte acţiuni (inacţiuni) care 
lezează dreptul militarului 
se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de la 20 la 40 de ore.
Articolul 353. Ultragierea colaboratorului

organelor de ocrotire a normelor 
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de drept, opunerea de rezistenţă 
(1) Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, adică jignirea 
premeditată a onoarei şi demnităţii procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de 
informaţii şi securitate, angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, altei 
persoane, aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, 
de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau 
în scris,
se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de la 40 la 60 de ore.
(2) Opunerea de rezistenţă procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi 
securitate, angajatului cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne, unei alte persoane, 
aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de 
menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, 
se sancționează cu amendă de la 21 la 45 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de la 30 la 60 de ore sau cu arest contravențional de la 10 la 15 zile.
Capitolul XIX
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA
PUBLICĂ ŞI LA SECURITATEA PUBLICĂ
Articolul 354. Huliganismul nu prea grav
Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte 
acţiuni similare ce tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice,
se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.
Articolul 355. Consumul de băuturi alcoolice în locuri

publice şi apariţia în astfel de locuri în
stare de ebrietate produsă de alcool

(1) Consumul de băuturi alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile 
de transport în comun şi în alte locuri publice unde consumul de băuturi alcoolice nu este permis 
de autorităţile administraţiei publice locale 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
(2) Apariţia în locuri publice în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, în cazul 
în care persoana şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător, 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
Articolul 356. Jocurile de noroc şi ghicitul 

în locuri publice 
(1) Desfăşurarea jocurilor de noroc neautorizate 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
(2) Ghicitul în locuri publice 
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
Articolul 357. Tulburarea liniştii 
Tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin cîntare cu voce 
ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în 
locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare, 
se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 358. Încălcarea regulilor de apărare 

împotriva incendiilor
Încălcarea standardelor, normelor şi regulilor de asigurare a apărării împotriva incendiilor 
se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
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amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. 
Articolul 3581. Încălcarea normelor şi a cerințelor  prevăzute de legislație cu privire 

la protecția civilă
Încălcarea normelor sau a cerințelor prevăzute de legislație cu privire la protecția civilă, la 
proiectarea, la construcția ori la exploatarea instalațiilor şi a obiectivelor de întreprinderi, de 
instituții, de organizații sau de alte persoane juridice ori de către persoane fizice, precum şi 
omiterea întreprinderii măsurilor necesare pentru utilizarea şi întreținerea în modul stabilit a 
încăperilor, a tehnicii, a echipamentelor de protecție, a mijloacelor de comunicație şi de 
înştiințare, încălcarea cerințelor, a standardelor, a normelor sau a regulilor protecției genistice, 
radiative, chimice, medico-biologice a obiectelor economiei naționale şi a populației
se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 359. Încălcarea regimului special în condiţii 

de stare excepţională
(1) Încălcarea, în condiţii de stare excepţională, a regimului special, dacă nu conţine elementele 
constitutive ale infracţiunii, 
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
(2) Acţiunea specificată la alin.(1) săvîrşită în perioada de exercitare a formei speciale de 
administrare
se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
Articolul 360. Încălcarea modului de comercializare 

şi/sau de înstrăinare a armelor individuale
şi a muniţiilor aferente

(1) Comercializarea în magazinele specializate a armelor individuale şi a muniţiilor aferente 
către persoane care nu au permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în 
ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o astfel de activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(2) Transmiterea sau altă înstrăinare a armei individuale şi a muniţiilor aferente către o persoană 
care nu are permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(3) Eschivarea de la comercializarea armei individuale şi a muniţiilor aferente în cazul anulării 
permisului de deţinere a acestora
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 361. Încălcarea regulilor de deţinere, port, 

transport, folosire sau aplicare a armei
individuale şi a muniţiilor aferente

(1) Încălcarea regulilor de deţinere, port şi transport al armei individuale şi a muniţiilor aferente 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Folosirea armei individuale şi a muniţiilor aferente contrar destinaţiei 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.
(3) Depăşirea împuternicirilor în aplicarea armei individuale 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
(4) Procurarea, purtarea, păstrarea, repararea armelor neînregistrate în modul stabilit sau fără 
documente de provenienţă 
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.
(5) Portul armei individuale în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe 
se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de 
deţinere a armei şi de portarmă pe un termen de la 6 luni pînă la un an.
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(6) – abrogat .
Articolul 362. Încălcarea termenului de înregistrare,

reînregistrare a armei individuale sau
prelungire a permisului de deţinere
a armei şi de portarmă

(1) Încălcarea termenului de înregistrare sau de reînregistrare a armei individuale la poliţie 
 se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea termenului de prelungire a permisului de deţinere a armei şi de portarmă 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 363. Tragerea din armă de foc în locuri                       publice, în locuri nerezervate 

pentru tragere sau cu încălcarea 
modului stabilit

Tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere, în locuri 
rezervate, dar cu încălcarea modului stabilit 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul 
de portarmă pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 364. Încălcarea legislaţiei cu privire 

la publicitate
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară fără permisiunea autorităţii administraţiei 
publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afişaj
 se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară pe arbori sau în zonele de protecţie a 
monumentelor de arhitectură, de istorie şi de cultură
se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor supuse certificării sau 
licenţierii în cazul în care producătorii lor nu dispun de certificat sau de licenţă, precum şi 
amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor interzise producerii şi 
comercializării 
se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor cu folosirea neautorizată a 
simbolurilor statului
se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Prezentarea, producerea sau difuzarea fără autorizaţie a publicităţii şedinţelor medicale în 
masă cu folosirea metodelor de influenţă psihică
se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(51) Difuzarea publicităţii exterioare care nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege
se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(6) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale, sexiste sau a 
oricărei alte publicităţi ce contravine legii de către agenţii de publicitate
se sancţionează cu amendă de la 18 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
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amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(7) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicității cu implicarea și participarea persoanelor 
care nu au atins vîrsta de 18 ani, precum şi utilizarea imaginilor cu chipurile acestora în scopuri 
de publicitate şi promovare a produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și elevilor
se sancționează cu amendă de la 18 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(8) Prezentarea ori difuzarea publicității produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi 
elevilor şi promovarea acestora în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum 
și în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de 
proprietate şi de forma juridică de organizare a lor,
se sancționează cu amendă de la 18 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 
amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 3641. Încălcarea legislaţiei cu privire 

la publicitatea şi sponsorizarea 
produselor din tutun

(1) Amplasarea şi/sau difuzarea publicităţii în favoarea produselor din tutun şi promovarea, 
inclusiv prin sponsorizare, a produselor din tutun, care au drept scop sau efect, direct ori indirect, 
stimularea vînzărilor și sporirea consumului produselor din tutun,
se sancţionează cu amendă de la 84 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(2) Utilizarea denumirilor mărcilor produselor din tutun la promovarea altor produse şi servicii, a 
accesoriilor pentru fumat în scopul promovării directe sau indirecte a produselor din tutun, 
oferirea promoţională sau în calitate de cadou a produselor din tutun
se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 365. Distrugerea sau deteriorarea

intenţionată a obiectelor activităţii
de publicitate

Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a afişelor (cu excepţia celor electorale), avizelor, 
anunţurilor, altor obiecte ale activităţii de publicitate 
se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
Articolul 3651. Încălcarea regimului secret în cadrul

autorităţilor publice şi al altor persoane
juridice

(1) Încălcarea regulilor de acces la secretul de stat
se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea regulilor de întocmire, evidenţă, păstrare, procesare, multiplicare, utilizare, 
transmitere, distrugere a informaţiilor atribuite la secret de stat
se sancţionează cu amendă de la 15 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la un an, cu 
amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea 
de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(3) Încălcarea regulilor de asigurare a protecţiei secretului de stat prin măsuri de ordin juridic, de 
ordin procedural, de protecţie fizică, de protecţie a sistemelor informaţionale şi de 
telecomunicaţii
se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
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de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 
luni la un an, cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 
sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(4) Faptele specificate la alin. (1)–(3) soldate cu urmări grave, dacă acestea nu constituie 
infracţiune,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de 
la 90 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 3652. Secretizarea/desecretizarea

neîntemeiată a informaţiilor
(1) Secretizarea/desecretizarea informaţiilor cu încălcarea cerinţelor stabilite de legislaţia cu 
privire la secretul de stat
 se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul neîntemeiat de a secretiza/desecretiza informaţiile atribuite la secretul de stat
se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Capitolul XX
CONTRAVENŢII ÎN  DOMENIUL EVIDENŢEI MILITARE
Articolul 366. Neîndeplinirea îndatoririlor privind 

evidenţa militară
 (1) Neprezentarea persoanei care se află la evidenţă sau care este obligată să se afle la evidenţă 
militară, la citarea organelor administrativ-militare, fără motive întemeiate sau plecarea ei în o 
altă localitate pentru domiciliere ori şedere temporară, sau plecarea în străinătate pe un termen ce 
depăşeşte 30 de zile fără a se scoate de la evidenţă, sau sosirea dintr-o altă localitate unde 
domiciliază temporar fără a se pune la evidenţă militară, precum şi comunicarea tardivă 
organului de evidenţă militară a datelor despre schimbarea stării familiale, a domiciliului, a 
locului de studii, de muncă sau schimbarea funcţiei, pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile,
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale.
(2) Neprezentarea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, 
instituţiilor publice, agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare, organelor administrativ-militare, în modul stabilit de legislaţie, a datelor privind 
evidenţa militară şi a modificărilor survenite la acestea cu privire la recruţi, militari şi rezervişti
se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale.
Articolul 367. Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie

ori pierderea din neglijenţă 
a documentelor de evidenţă militară

Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie ori pierderea din neglijenţă a livretului militar, a 
adeverinţei de recrutare sau a ordinului de mobilizare
se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.
 Articolul 368. Eschivarea de la examenul medical
 Eschivarea recruţilor şi rezerviştilor de la examenul medical  
 se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale.
 Articolul 369.  Angajarea la lucru sau înmatricularea

la studii a tinerilor, a recruţilor şi
a rezerviştilor neluaţi la evidenţă militară 

Angajarea la lucru sau înmatricularea la studii a tinerilor, a recruţilor şi a rezerviştilor neluaţi la 
evidenţă militară de către organele administrativ-militare
se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Articolul 370. Eschivarea de la încorporare

în serviciul civil (de alternativă)
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Eschivarea de la încorporare în serviciul civil (de alternativă) 
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale.
Articolul 371. Favorizarea sustragerii cetăţenilor 

de la îndeplinirea serviciului militar, 
încorporarea sau eliberarea nelegitimă 
a cetăţenilor de la încorporare 

Favorizarea prin acţiuni sau inacţiuni a sustragerii cetăţenilor de la îndeplinirea serviciului 
militar, încorporarea sau eliberarea nelegitimă a cetăţenilor de la încorporare în serviciul militar 
sau în serviciul civil (de alternativă) de către medicii specialişti care participă la examinarea 
medicală a cetăţenilor, membrii comisiei de recrutare-încorporare, persoanele cu funcţii de 
răspundere ale autorităţilor publice, instituţiilor publice, agenţilor economici, indiferent de tipul 
de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către conducătorii organizaţiilor 
obşteşti,
se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 
amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Articolul 372. Introducerea în uz sau purtarea ilegală

a uniformei militare şi a însemnelor 
gradului militar, ale genului de arme 
şi ale apartenenţei departamentale

(1) Introducerea în uz, pentru lucrătorii instituţiilor publice şi ai agenţilor economici, a uniformei 
şi a însemnelor similare uniformei şi însemnelor gradelor militare
se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Purtarea ilegală a uniformei militare şi a însemnelor gradului militar, ale genului de arme şi 
ale apartenenţei departamentale 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.
Articolul 373. Încălcarea normelor privind rechiziţiile 

de bunuri şi prestările de servicii
în interes public

(1) Necomunicarea în termen sau refuzul de a comunica organelor administrativ-militare date de 
evidenţă privind cantitatea şi starea bunurilor rechiziţionabile, precum şi a modificărilor 
survenite în aceste date,
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(2) Refuzul, în caz de concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, de a pune la 
dispoziţie bunurile rechiziţionabile, nedeclararea lor la inventariere ori sustragerea de la 
îndeplinirea unor astfel de obligaţii 
se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice
(3) Eschivarea sau refuzul de a presta servicii în interes public în caz de concentrări militare, 
exerciţii şi antrenamente de mobilizare, precum şi eschivarea sau refuzul de a preveni, a localiza 
sau a înlătura consecinţele calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor 
se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 
de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Cartea a doua
PROCESUL CONTRAVENŢIONAL
Titlul I
PARTEA GENERALĂ
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 374. Procesul contravenţional
(1) – abrogat.
(2) Procesul contravenţional este activitatea desfăşurată de autoritatea competentă, cu 
participarea părţilor şi a altor persoane titulare de drepturi şi de obligaţii, avînd ca scop 
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constatarea contravenţiei, examinarea şi soluţionarea cauzei contravenţionale, constatarea 
cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea contravenţiei.
(21) Procesul contravențional începe de drept din momentul sesizării sau al autosesizării 
agentului constatator privind săvîrşirea contravenției.
(3) Procesul contravenţional se desfăşoară pe principii generale de drept contravenţional, în 
temeiul Constituției, al prezentului cod, al Codului de procedură penală în cazurile expres 
prevăzute de prezentul cod, precum şi al normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor 
internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica 
Moldova este parte.
(4) În cadrul procesului contravenţional, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează 
conform prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Articolul 375. Prezumţia de nevinovăţie
(1) Persoana acuzată de săvîrşirea unei contravenţii se consideră nevinovată atîta timp cît 
vinovăţia sa nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod.
(2) Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa.
(3) Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe 
presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condiţiile prezentului 
cod se interpretează în favoarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional.
Articolul 376. Inviolabilitatea persoanei
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.
(2) Persoana pasibilă de răspundere contravenţională poate fi reţinută sau supusă constrîngerii 
numai în cazuri excepţionale şi în condiţiile prezentului cod, urmînd să fie tratată cu respectul 
demnităţii umane.
(3) Reţinerea persoanei în cauza contravenţională nu poate depăşi 3 ore.
(4) Persoanei reţinute i se aduc imediat la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, drepturile sale 
şi motivele reţinerii, circumstanţele faptei, încadrarea juridică a acţiunii a cărei săvîrşire îi este 
imputată.
(5) Persoana reţinută ilegal sau persoana în a cărei privinţă temeiurile reţinerii au decăzut 
urmează să fie eliberată imediat.
(6) Percheziţia, examinarea corporală, alte acţiuni procesuale care aduc atingere inviolabilităţii 
persoanei pot fi efectuate fără consimţămîntul acesteia sau al reprezentantului ei legal numai în 
condiţiile prezentului cod.
(7) În timpul procesului contravenţional nimeni nu poate fi maltratat fizic sau psihic şi sînt 
interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru viaţa ori sănătatea omului, chiar cu 
acordul acestuia. Persoana reţinută nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor metode 
ori procedee care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile.
(8) Persoana ale cărei libertate şi demnitate au fost lezate prin aplicarea ilegală a unei măsuri 
procesuale are dreptul la repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat astfel.
Articolul 377. Libertatea de mărturisire împotriva sa
(1) Nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a 
soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia.
(2) Persoana căreia autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională îi propune să 
facă declaraţii demascatoare împotriva sa ori a rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, 
logodnicului/logodnicei este în drept să refuze de a face asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la 
răspundere pentru aceasta.
Articolul 378. Dreptul la apărare
(1) În procesul contravenţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională 
este obligată să asigure părţilor şi altor participanţi la proces deplina exercitare a drepturilor 
procesuale în condiţiile prezentului cod.
(2) Pe parcursul procesului contravenţional, părţile au dreptul să fie asistate de un apărător 
(avocat).
(3) În momentul pornirii procesului contravenţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza 
contravenţională este obligată să aducă la cunoştinţa persoanei pasibile de răspundere 
contravenţională dreptul ei de a fi asistată de un apărător.
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(4) În cel mult 3 ore din momentul reţinerii, persoanei care este pasibilă de sancţiunea arestului 
contravenţional şi nu are apărător ales i se desemnează, în modul stabilit de art. 167 alin. (11) din 
Codul de procedură penală, un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.
Articolul 379. Limba în care se desfăşoară procesul

contravenţional şi dreptul la interpret
(1) Procesul contravenţional se desfăşoară în limba de stat.
(2) Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul de a lua cunoştinţă de toate 
actele şi materialele dosarului şi de a vorbi în faţa autorităţii competentă să soluţioneze cauza 
contravenţională prin interpret.
(3) Procesul contravenţional se poate desfăşura în limba acceptată de majoritatea persoanelor 
care participă la proces. În acest caz, actele procesuale se întocmesc în mod obligatoriu şi în 
limba de stat.
(4) Actele procesuale ale autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională se 
înmînează persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, fiind traduse în 
limba pe care aceasta o cunoaşte, în modul stabilit de prezentul cod.
Articolul 380. Dreptul de a nu fi urmărit sau

sancţionat de mai multe ori
(1) Nimeni nu poate fi urmărit sau sancţionat de mai multe ori pentru aceeaşi faptă. Reluarea 
procesului contravenţional care a încetat poate avea loc doar în cazul descoperirii unor noi 
circumstanţe sau în cazul depistării unui viciu fundamental, care a afectat hotărîrea de încetare a 
procesului contravențional.
(2) Răspunderea contravențională pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare a 
măsurilor specificate în actele de control, decizii, hotărîri, rapoarte și a prescripțiilor emise de 
autoritățile competente exclude răspunderea contravențională pentru încălcările neremediate 
indicate în  acestea.
Articolul 381. Accesul liber la justiţie
(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţei de judecată competente 
împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
(2) Orice persoană are dreptul la examinarea şi la soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în 
termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care să acţioneze 
în conformitate cu prezentul cod.
(3) Reprezentantul autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională nu poate 
participa la examinarea cauzei dacă are, direct sau indirect, un interes care i-ar putea afecta 
imparţialitatea.
(4) Autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională are obligaţia de a lua toate 
măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a 
circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia persoanei, cît 
şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, 
precum şi circumstanţele atenuante sau agravante.
Articolul 382. Citarea 
(1) Citarea este o acţiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluţioneze cauza 
contravenţională asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a 
procesului contravenţional.
(2) Citarea se face prin invitație scrisă, care se înmînează de către autoritatea competentă sau se 
expediază prin poștă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, 
poștă electronică ori prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul în care autoritatea 
dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a dovedi că citația a fost primită.
(3) Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte 
de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective.
(4) Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În cazul 
imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să informeze organul respectiv, indicînd 
motivul.
(5) În cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi în 
locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă 
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amenzii judiciare, în conformitate cu 
art. 201 din Codul de procedură penală, sau aducerii silite.
(6) Acţiunea procedurală de citare a persoanei în timpul procesului contravenţional se efectuează 
în conformitate cu art.237–242 din Codul de procedură penală.
(7) Actele de procedură se comunică persoanei potrivit regulilor de citare.
Articolul 383. Cheltuielile aferente procesului 

contravenţional
(1) Cheltuielile de administrare şi de conservare a probelor, de retribuire a apărătorului, alte 
cheltuieli aferente procesului contravenţional se suportă de contravenient sau de stat în modul 
stabilit de legislaţie. Plata cheltuielilor judiciare se efectuează în conformitate cu art. 229 din 
Codul de procedură penală.
(2) Victima, reprezentantul ei, martorul, specialistul, expertul, interpretul, traducătorul, 
apărătorul (avocatul) au dreptul la repararea prejudiciului şi a cheltuielilor suportate în procesul 
contravenţional în ordinea procedurii civile, cu excepţia cazurilor cînd nu există divergenţe 
asupra întinderii acestora.
(3) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional se repune în dreptul de care a 
fost privată şi ei i se repară cheltuielile suportate în proces dacă, prin hotărîre definitivă, este 
declarată nevinovată sau răspunderea sa contravenţională este înlăturată, cu excepţia cazului de 
amnistie.
Articolul 3831. Apărarea secretului de stat, comercial

şi a altor informații cu acces limitat în
procesul contravențional

În cursul procesului contravențional, pentru apărarea informației ce constituie secret de stat, 
comercial sau a altor informații cu acces limitat se aplică corespunzător prevederile art. 213 şi 
214 din Codul de procedură penală.
Capitolul II
PARTICIPANŢII LA PROCESUL CONTRAVENŢIONAL
Articolul 384. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit 

proces contravenţional
(1) – abrogat.
(2) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul:
a) la apărare;
b) să cunoască fapta imputată;
c) să fie asigurată, în cel mult 3 ore de la reţinere, cu un avocat care acordă asistenţă juridică
garantată de stat dacă fapta este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional;
d) să anunţe, în cazul reţinerii, în termen de o oră din momentul reținerii, prin autoritatea
competentă să soluţioneze cauza contravenţională, două persoane, la alegerea sa, despre faptul şi 
locul reţinerii;
e) să primească informaţie scrisă şi explicarea drepturilor sale expuse în prezentul articol,
inclusiv a dreptului de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva rudelor sale apropiate, 
a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei, precum şi de a nu-şi recunoaşte vinovăţia;
f) să fie audiată în prezenţa apărătorului dacă acceptă sau cere să fie audiată;
g) să aibă întrevederi cu apărătorul în condiţii confidenţiale, fără limitarea numărului şi duratei
întrevederilor;
h) să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore,
copii de pe procesul-verbal; 
i) să prezinte probe;
j) să formuleze cereri;
k) să conteste decizia asupra cauzei;
l) să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută;
m) să ceară recuzarea reprezentantului autorităţii competentă să soluţioneze cauza
contravenţională, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; 
n) să solicite audierea martorilor;
o) să facă obiecţii împotriva acţiunilor agentului constatator şi să ceară consemnarea obiecţiilor
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sale în procesul-verbal;
p) să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să facă obiecţii asupra
corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie 
consemnate;
q) să se împace cu victima în condiţiile prevăzute de prezentul cod;
r) să fie informat de agentul constatator despre toate hotărîrile ce se referă la drepturile şi
interesele sale, să primească, la cerere, copii de pe aceste hotărîri;
s) să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi deciziile autorităţii competente să soluţioneze
cauza contravenţională, inclusiv hotărîrea judecătorească;
t) să retragă orice plîngere depusă personal sau de apărător în interesele sale;
u) să ceară şi să primească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sau inacțiunile
ilicite ale autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza 
contravențională.
(3) Realizarea de către persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional a 
drepturilor sale ori renunţarea la realizarea acestor drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul 
persoanei şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru ea. 
(31) Dreptul prevăzut la alin. (2) lit. u) se oferă doar în cazul în care prin hotărîre judecătorească 
definitivă s-a constatat caracterul ilicit al acțiunilor sau al inacțiunilor autorității competente să 
constate contravenția sau să soluționeze cauza contravențională.
(4) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată:
a) să se prezinte la citarea autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională;
b) să accepte, la cererea autorităţii competente să constate contravenția sau să soluţioneze cauza
contravenţională, examinarea şi percheziţia sa corporală;
c) să accepte necondiţionat, la cererea autorităţii competente să constate contravenția sau să
soluţioneze cauza contravenţională, testarea alcoolscopică, examenul medical, dactiloscopia, 
prelevarea de sînge şi de secreţii ale corpului pentru analiză;
d) să fie supusă expertizei judiciare, la cererea agentului constatator competent sau a instanţei;
e) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator şi ale preşedintelui şedinţei de
judecată;
f) să respecte ordinea în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe fără învoirea dată
de preşedintele şedinţei.
(5) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are şi alte drepturi şi obligaţii 
prevăzute de prezentul cod.
(6) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile minorului se realizează şi de 
reprezentantul lui legal. Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător prevederile 
Codului de procedură penală cu privire la drepturile şi obligaţiile reprezentantului legal al 
minorului.
Articolul 385. Agentul constatator
(1) Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în limitele 
competenţei sale, cauza contravenţională în modul prevăzut de prezentul cod.
(2) Este desemnat ca agent constatator funcţionarul din autorităţile indicate la art.400–42310, 
împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare.
(3) Persoana indicată la alin. (2) nu poate participa la desfăşurarea procesului contravențional în 
calitate de agent constatator dacă:
a) există cel puțin una dintre circumstanțele indicate la art. 33 din Codul de procedură penală,
care se aplică în modul corespunzător;
b) se află în situație de conflict de interese.
(4) Faptul că agentul constatator a constatat contravenția sau a soluționat, în limitele competenței 
sale, cauza contravențională ori a participat anterior în calitate de agent constatator în fața 
instanței de judecată pe cauza respectivă nu constituie un impediment pentru participarea lui 
ulterioară la judecarea aceleiaşi cauze contravenționale.
(5) În cazul în care există motivele prevăzute la alin. (3), agentul constatator este obligat să facă 
declarație de abținere. 
(6) Pentru aceleaşi motive, agentul constatator poate fi recuzat şi de către participanții la procesul 
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contravențional în cauza respectivă, învestiți cu asemenea drept prin prezentul cod.
 (7) Examinarea declarației de abținere sau a cererii de recuzare: 
a) depuse în privința agentului constatator, are loc în termen de 2 zile lucrătoare de către
conducătorul autorității publice în cadrul căreia activează acesta sau, în cazul în care declarația 
de abținere sau cererea de recuzare este depusă la etapa examinării cauzei în instanța 
judecătorească, de către instanța judecătorească competentă să examineze cauza 
contravențională;
b) depuse în privința conducătorului autorității competente să soluționeze cauza
contravențională, are loc în termen de 10 zile lucrătoare de către instanța de judecată în a cărei 
rază teritorială activează autoritatea respectivă.
(8) Decizia sau hotărîrea asupra abținerii ori a recuzării nu este susceptibilă de a fi atacată.
(9) Decizia agentului constatator în cauza contravențională emisă cu încălcarea prevederilor alin. 
(3) este pasibilă de a fi atacată în instanța de judecată.
(10) În cazurile prevăzute la alin. (5) şi (6), precum şi în cazul imposibilității motivate de 
participare a agentului constatator la examinarea cauzei contravenționale în instanța 
judecătorească, autoritățile indicate la alin. (2) pot desemna un alt reprezentant în acest scop.
Articolul 386. Procurorul
(1) Procurorul participă la procesul contravenţional în limitele competenţei stabilite de prezentul 
cod.
(2) Procurorul este în drept:
a) să pornească procesul contravenţional;
b) să aplice în cazurile prevăzute de lege sancţiune contravenţională;
c) să solicite aplicarea de către instanţa de judecată a unei sancţiuni contravenţionale;
d) să participe la examinarea cauzei în instanţă de judecată atunci cînd procesul contravenţional a
fost 
pornit de el;
e) să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator, conform prevederilor art. 396 alin. (4);
f) să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată, conform prevederilor art. 396
alin. (4);
g) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.
(3) – abrogat.
(4) În cazul în care există cel puțin una dintre circumstanțele indicate la art. 54 alin. (1) din 
Codul de procedură penală, procurorul este obligat să facă declarație de abținere.
(5) Pentru motivele indicate la alin. (4) din prezentul articol, procurorul poate fi recuzat de către 
ceilalți participanți la procesul contravențional în cauza respectivă, învestiți cu asemenea drept 
prin prezentul cod, conform prevederilor art. 54 alin. (5) şi (6) din Codul de procedură penală.
Articolul 387. Victima
(1) Este victimă persoana fizică sau persoana juridică căreia, prin contravenţie, i-au fost cauzate 
prejudicii morale, fizice sau materiale. 
(2) Victima îşi realizează drepturile şi îşi execută obligaţiile personal ori prin reprezentanţi, în 
condiţiile legii. Dacă victima este un minor sau o persoană în stare de iresponsabilitate, drepturile 
ei sînt realizate de reprezentanţii săi legali în modul stabilit de prezentul cod.
(3) Victima are dreptul:
a) la înregistrarea neîntîrziată a cererii sale în modul stabilit, la soluţionarea cererii de către
agentul constatator, la informare privitor la decizia adoptată;
b) să prezinte documente, alte mijloace de probă în vederea confirmării pretenţiilor sale;
c) să-şi retragă cererea în cazurile prevăzute de lege;
d) să atace decizia autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională;
e) să fie asistată în procesul contravenţional de un apărător ales;
e1) să ia cunoştință de toate procesele-verbale ale acțiunilor procesuale la care a participat, să 
ceară completarea acestora sau includerea obiecțiilor sale în procesul-verbal;
e2) să ia cunoştință de materialele dosarului contravențional după încheierea acțiunilor agentului 
constatator întreprinse în vederea constatării faptei contravenționale şi după remiterea dosarului 
spre examinare şi să noteze orice informații 
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din dosar;
f) să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal cu privire la
contravenție, deciziile luate şi hotărîrile adoptate în cauza respectivă;
g) să i se elibereze, la solicitare scrisă sau verbală, copii de pe alte materiale decît cele indicate la
lit. e2), cu respectarea regimului informațiilor care constituie secret de stat, bancar, comercial, al 
informațiilor oficiale cu acces limitat sau al datelor cu caracter personal. Copiile se eliberează 
contra unei plăți stabilite de către Guvern, care nu va depăşi cheltuielile suportate de către 
agentul constatator sau de către instanța de judecată pentru eliberarea acestora.
(4) Victima este prevenită în scris că răspunde pentru declaraţii calomnioase.
(5) Victima este obligată:
a) să se prezinte la citarea autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională, să dea
explicaţii la solicitarea acesteia;
b) să prezinte, la cererea autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională, documente
şi alte mijloace de probă de care dispune, mostre pentru cercetare comparativă;
c) să accepte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, a fi supusă
examenului medical în cazul în care pretinde că i s-a cauzat un prejudiciu fizic;
d) să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului autorităţii competente să soluţioneze
cauza contravenţională sau ale preşedintelui şedinţei de judecată.
(6) Victima are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
Articolul 388. Martorul
(1) Este martor persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care are 
cunoştinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în procesul 
contravenţional.
(2) Rudele apropiate, precum şi soţul/soţia, logodnicul/logodnica, nu sînt obligate să facă 
depoziţii împotriva persoanei în privinţa căreia a fost pornit proces contravenţional. Agentul 
constatator şi instanţa de judecată sînt obligaţi să aducă acest fapt la cunoştinţă persoanelor 
respective contra semnătură.
(3) Martorul are dreptul:
a) să ştie în legătură cu ce cauză este citat;
b) să ceară recuzarea interpretului, traducătorului care participă la audierea sa;
c) să înainteze cereri;
d) să refuze de a face depoziţii, de a prezenta documente, alte mijloace de probă, mostre ori date
dacă acestea pot fi folosite împotriva sa ori a rudelor apropiate;
e) să facă depoziţii în limba maternă sau în orice altă limbă, să ia cunoştinţă de depoziţiile sale
înregistrate, să ceară corectarea sau completarea lor;
f) la facerea depoziţiilor, să utilizeze documente ce conţin calcule complicate, denumiri
geografice, informaţii de altă natură dificil de a fi expuse din memorie, să noteze amănuntele 
greu de memorizat, să-şi ilustreze depoziţiile cu scheme, desene grafice;
g) să fie asistat de un apărător pe care l-a ales ca reprezentant.
(4) Martorul este obligat:
a) să se prezinte la citarea agentului constatator sau a instanţei de judecată pentru a face depoziţii
şi a participa la acţiuni procesuale;
b) să facă depoziţii veridice, să comunice tot ceea ce ştie în legătură cu cauza respectivă şi să
răspundă la întrebări, să confirme prin semnătură exactitatea depoziţiilor sale consemnate în 
procesul-verbal al acţiunii procesuale sau anexate la el;
c) să prezinte, la cererea autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională,
documente, alte mijloace de probă, mostre;
d) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator sau ale instanţei de judecată
(5) Neexecutarea neîntemeiată a obligaţiilor martorului se sancţionează în conformitate cu legea.
(6) Refuzul sau eschivarea martorului de a face depoziţii se sancţionează în conformitate cu 
art.313 din Codul penal, iar prezentarea intenţionată de depoziţii mincinoase – în conformitate cu 
art.312 din acelaşi cod.
(7) Martorul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
(8) În cazurile prevăzute de lege, agentul constatator este obligat să asigure participarea la 
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acţiunile procesuale a persoanelor dezinteresate, cu capacitate de exerciţiu deplină (martori 
asistenţi), pentru a atesta prin semnătură caracterul veridic al faptelor consemnate. 
(9) Martorul minor este asistat de reprezentantul legal sau de reprezentantul autorităţii tutelare. 
Reprezentantul martorului minor este în drept să ştie despre citarea de către autoritatea 
competentă să soluţioneze cauza contravenţională a persoanei ale cărei interese le reprezintă, să o 
însoţească şi să asiste la acţiunile procesuale. Agentul constatator sau instanţa de judecată sînt 
obligaţi să asigure participarea reprezentantului minorului la procesul contravenţional. Martorul 
minor urmează a fi audiat numai în prezenţa unui pedagog.
Articolul 389. Specialistul
(1) Este specialist persoana neinteresată de rezultatele cauzei contravenţionale, cu suficiente 
cunoştinţe şi deprinderi speciale pentru a acorda ajutor agentului constatator sau instanţei de 
judecată, chemată să participe la efectuarea acţiunilor procesuale în cazurile prevăzute de 
prezentul cod. 
(2) Specialistul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă există unul dintre motivele 
prevăzute la art. 86 alin. (1) din Codul de procedură penală.
(21) Specialistul, în cadrul procesului contravențional, are drepturile şi obligațiile prevăzute la 
art. 87 din Codul de procedură penală, aplicat corespunzător, precum şi alte drepturi şi obligații 
prevăzute de prezentul cod.
(22) În cazul în care există cel puțin unul dintre motivele prevăzute la alin. (2), specialistul are 
obligația de a se abține sau poate fi cerută recuzarea acestuia de către participanții la proces 
învestiți cu acest drept. Cererea de recuzare a specialistului se soluționează de către autoritatea 
competentă să examineze cauza contravențională, iar hotărîrea asupra cererii de recuzare nu este 
susceptibilă de a fi atacată.
(3) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false, specialistul răspunde în 
conformitate cu art.312 din Codul penal.
Articolul 390. Expertul
(1) Este expert persoana neinteresată de rezultatele cauzei contravenţionale, avînd cunoştinţe 
speciale, numită să efectueze investigaţii în cazurile prevăzute de prezentul cod şi să prezinte 
raport în baza lor.
(2) Expertul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă există unul dintre motivele prevăzute 
la art. 89 din Codul de procedură penală.
(21) Expertul, în cadrul procesului contravențional, are drepturile şi obligațiile prevăzute la art. 
88 din Codul de procedură penală, aplicat corespunzător, precum şi alte drepturi şi obligații 
prevăzute de prezentul cod.
(22) În cazul în care există cel puțin unul dintre motivele prevăzute la alin. (2), expertul are 
obligația de a se abține sau poate fi cerută recuzarea acestuia de către participanții la proces 
învestiți cu acest drept. Cererea privind recuzarea expertului se soluționează de către autoritatea 
competentă să examineze cauza contravențională, iar hotărîrea asupra cererii de recuzare nu este 
susceptibilă de a fi atacată.
(3) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false, expertul răspunde în conformitate 
cu art.312 din Codul penal.
Articolul 391. Interpretul, traducătorul
(1) Interpret, traducător este persoana care poate traduce din o altă limbă, poate interpreta 
semnele celor muţi ori surzi, cunoaşte terminologia juridică, nu este interesată de rezultatele 
cauzei contravenţionale şi acceptă să participe în această calitate. Persoana este desemnată în 
calitatea de interpret, traducător de către agentul constatator sau de instanţa de judecată în 
cazurile prevăzute de prezentul cod.
(2) Interpretul, traducătorul nu pot participa la acţiunile procesuale dacă există unul dintre 
motivele prevăzute la art. 86 din Codul de procedură penală.
(21) Interpretul, traducătorul, în cadrul procesului contravențional, au drepturile şi obligațiile 
prevăzute la 
art. 85 din Codul de procedură penală, aplicat corespunzător, precum şi alte drepturi şi obligații 
prevăzute de prezentul cod.
(22) În cazul în care există  cel  puțin  unul  dintre  motivele prevăzute la alin. (2), interpretul, 
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traducătorul au obligația de a se abține sau poate fi cerută recuzarea acestora de către 
participanții la proces învestiți cu acest drept. Cererea de recuzare a interpretului, traducătorului 
se soluționează de către autoritatea competentă să examineze cauza contravențională, iar 
hotărîrea asupra cererii de recuzare nu este susceptibilă de a fi atacată.
(3) Neexecutarea de către interpret, traducător a obligaţiilor lor atrage răspundere potrivit legii. 
Pentru traducere intenţionat incorectă, interpretul, traducătorul răspund în conformitate cu 
art.312 din Codul penal.
Articolul 392. Apărătorul
(1) Este apărător persoana admisă în profesia de avocat avînd dreptul să participe la procesul 
contravenţional pentru a asigura asistenţă juridică sau a reprezenta partea pe care o asistă în bază 
de contract sau în urma desemnării de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului 
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.
(2) În cadrul procesului contravențional, apărătorului i se aplică corespunzător prevederile art. 67 
şi 68 din Codul de procedură penală.
Articolul 3921. Consilierul de probaţiune
(1) Consilierul de probaţiune este persoana care efectuează evaluarea psihosocială și controlul 
subiecţilor probaţiunii, contribuie la resocializarea și la adaptarea socială a acestora prin 
formarea unei atitudini şi a unor reguli de conduită socială în vederea reintegrării lor în societate 
şi prevenirii săvîrşirii de noi contravenții.
(2) Consilierul de probaţiune, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, are dreptul de a lua 
cunoştinţă de materialele cauzei.
Capitolul III
AUTORITĂŢILE COMPETENTE SĂ SOLUŢIONEZE
CAUZELE CONTRAVENŢIONALE
Articolul 393. Autorităţile competente să soluţioneze

cauzele contravenţionale
(1) Sînt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:
a) instanţa de judecată;
b) procurorul;
c) comisia administrativă;
d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art. 400–42310).
(2) Cauzele contravenționale aflate în competența autorităților prevăzute la alin. (1) se 
soluționează de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost săvîrşită 
contravenția. În cazul contravenției continue sau prelungite, cauza se soluționează de către 
autoritatea în a cărei rază teritorială s-a consumat ori a fost curmată contravenția.
Articolul 394. Instanţa care înfăptuieşte justiţia 

în cauzele contravenţionale
(1) Justiţia în cauzele contravenţionale se înfăptuieşte de către instanţa de judecată conform 
competenţei date prin prezentul cod.
(11) În cazul în care autoritatea competentă nu are subdiviziuni teritoriale, prin derogare de la 
art. 393 
alin. (2), cauza contravențională se judecă de către instanța de judecată de la locul unde îşi are 
sediul autoritatea al cărei reprezentant este agentul constatator.
(2) Cauza contravenţională se judecă în complet format dintr-un singur judecător care se 
pronunţă asupra fondului cauzei prin hotărîre.
(3) Instanţa de recurs judecă în complet format din 3 judecători.
(4) Judecarea cauzei în şedinţă judiciară va fi argumentată şi efectuată cu respectarea tuturor 
regulilor de procedură judiciară.
(5) Cauza contravenţională se judecă în şedinţă publică sau în şedinţă închisă, după caz, conform 
prevederilor art. 18 din Codul de procedură penală. 
(6) În cadrul procesului contravențional, instanța de judecată se conduce şi aplică corespunzător 
prevederile art. 31–35 din Codul de procedură penală.
Articolul 395. Competenţa instanţei de judecată 
(1) Instanţa judecă:
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1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod
competenţei unor alte organe, precum şi: 
a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 63–66, 316–3181, 320, 336;

b1)  cauzele contravenţionale în cadrul cărora au fost dispuse măsurile procesuale de
constrîngere prevăzute la art. 432 lit. a) și e);
c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei
sancţiuni dintre cele care urmează: 
- privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
- privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
- privarea de dreptul special; 
- munca neremunerată în folosul comunităţii;
- arestul contravenţional; 
d) cauzele contravenționale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei măsuri
de siguranță dintre cele care urmează:
– expulzarea;
– demolarea construcției neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor;
– confiscarea specială;
2) contestaţiile împotriva deciziilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele
contravenţionale, procurorului.
(11) Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de 
judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă sau procurorul care a emis 
decizia, ori de către instanța de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă, pentru cazurile 
prevăzute la art. 394 alin. (11).
(2) Instanţa de judecată este competentă să aplice măsuri de siguranţă şi amendă judiciară. 
(3) Instanţa de recurs judecă recursul pronunţîndu-se prin decizie.
Articolul 396. Competența procurorului
(1) Procurorul emite ordonanța cu privire la contravenţia pe care a constatat-o în exerciţiul 
funcţiunii şi o transmite autorității publice cu competență de examinare a contravențiilor.
(2) Procurorul constată şi examinează contravenţiile prevăzute la art. 336.
(3) În cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării urmăririi penale din cauza că fapta 
constituie o contravenţie, procurorul dispune, prin ordonanță motivată, pornirea procesului 
contravenţional şi, prin derogare de la alin. (1), examinează cauza.  
(4) În cadrul controlului respectării legislației la înregistrarea de către subdiviziunile competente 
subordonate Ministerului Afacerilor Interne, de către Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul 
Vamal a sesizărilor despre săvîrșirea contravențiilor și infracțiunilor, procurorul este în drept să 
verifice legalitatea acțiunilor agentului constatator, să pornească procesul contravențional, să 
atace decizia agentului constatator în instanța de judecată. 
(5) Decizia procurorului poate fi contestată în termen de 15 zile de la emitere și se examinează  
în conformitate cu prevederile art. 448 şi ale capitolului VII din cartea a doua.
Articolul 397. Modul de formare a comisiei 

administrative
(1) Comisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică locală executivă se formează de către 
consiliul local (sătesc, comunal, orăşenesc, municipal) în componenţa preşedintelui, 
vicepreşedintelui, secretarului responsabil şi a 4–7 membri.
(2) Obligaţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului responsabil ai comisiei administrative 
se stabilesc prin regulament.
Articolul 398. Competenţa comisiei administrative
(1) Comisia administrativă examinează contravenţiile prevăzute la art. 75, 76, 92, 1261, 154, art. 
157 alin. (7) și (8), art. 165, 170–175, 180, 181, 227, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16).
(2) Şedinţa comisiei administrative este deliberativă dacă la ea este prezentă simpla majoritate a 
membrilor ei.
(3) Deciziile comisiei administrative se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor 
comisiei prezenţi la şedinţă.
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Articolul 399. Competenţa agentului constatator
(1) Cauza contravenţională se soluţionează de agentul constatator în a cărui rază teritorială a fost 
săvîrşită contravenţia. Acesta poate aplica sancţiunile prevăzute în partea specială a cărţii a doua 
în limitele competenţei şi numai în exerciţiul funcţiunii.
(2) Agentul constatator poate constata contravenţii ale căror constatare, soluţionare şi sancţionare 
sînt atribuite competenţei unor alte organe. În astfel de cazuri, agentul va remite organelor 
respective procesele-verbale de constatare a contravenţiilor.
Articolul 400. Ministerul Afacerilor Interne
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 47, 48, art. 481 alin. (5) şi art. 482–54, 69–71, 73, art.77 alin.
(8), art. 78–782, art.79 alin.(1), (2), (4), art. 801, 85–87, 89–91,  art. 911 alin. (16) şi (18), 96, 97, 
98–107, 115 alin. (3), 159, 160, 176,  197 alin. (1)–(4), (9)–(13), (15), (21), (22), art.201–203, 
205, 209, 220–226, 228–232, 234–236, 238–242, 244, 245, 263 alin. (1), (4)–(8), 2631, 265, 
267, art. 272, art. 274 alin. (1), (5), art. 277 alin. (1), (4), (5), (7) și (9), art. 282–286, 2873, 2891, 
321, 325, 326, 333, 334, 338–341, 343, art. 349 alin. (1), art. 350-3502, 354, 355, art. 356 alin. 
(1) şi (2), art. 357–363, art. 364 alin. (1)–(51), art. 365 se examinează de poliţie.
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în  limitele 
competenţei şefii  de direcţii şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor de poliţie şi adjuncţii lor, şefii 
secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii principali de 
sector, ofiţerii superiori de sector, ofiţerii de sector, angajaţii secţiilor securitate publică, angajaţii 
serviciilor patrulare, angajaţii secţiilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră, angajaţii 
serviciilor supraveghere tehnică şi accidente rutiere ale inspectoratelor de poliţie, angajaţii 
Inspectoratului naţional de patrulare şi ai Inspectoratului naţional de investigaţii din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei, precum și angajații altor subdiviziuni subordonate 
Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției.
(3) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcarea regulilor de apărare împotriva 
incendiilor şi să aplice sancţiuni şeful Direcţiei salvatori şi pompieri şi adjuncţii lui, şefii 
detaşamentelor, unităţilor, posturilor paramilitare şi militare de salvatori şi pompieri din 
subordinea direcţiei, şefii subunităţilor specializate.
(31) Sînt în drept să constate contravenții şi să examineze cauze contravenționale privind 
încălcarea normelor şi/sau a cerințelor cu privire la protecția civilă, precum şi să aplice sancțiuni, 
inspectorul principal de stat al protecției civile şi locțiitorul inspectorului principal de stat al 
protecției civile, inspectorii superiori (principali) şi inspectorii protecției civile.
(32) Sînt în drept să constate contravenții şi să examineze cauze contravenționale privind 
încălcarea standardelor, a normelor şi/sau a regulilor de asigurare a protecției populației în 
obiectivele acvatice, precum şi să aplice sancțiuni, inspectorul principal de stat în domeniul 
controlului, supravegherii de stat a activităților scafandriere şi de salvare pe apă, locțiitorul 
inspectorului principal de stat în domeniul controlului, supravegherii de stat a activităților 
scafandriere şi de salvare pe apă, inspectorii superiori (principali) şi inspectorii.
(4) Contravențiile prevăzute la art. 541, 63–65, 66–68, 75, 76, 88, 92, 1071, art. 157 alin. (6), (9) 
și (10), art. 165, 181, 227, 233, 237, 243, art. 2771 alin. (3), art. 316, 317, 3181, 320, 322–324, 
3304, 3341, 335–337, 342, 351–353, 3581 se constată de către  angajații subdiviziunilor 
subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției.
 (5) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 75, 76, 92, 165, 181, 227 se 
remit spre examinare comisiei administrative, iar procesele-verbale cu privire la contravențiile 
prevăzute la art. 541, 63–65, 66–68, 88, 1071, art. 157 alin. (6), (9) și (10), art. 233, 237, 243, 
art. 2771 alin. (3), art. 316, 317, 3181, 320, 322–324, 3304, 3341, 335–337, 342, 351–353, 
3581 se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.
(6) – abrogat.
Articolul 401. Centrul Naţional Anticorupţie
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 264, 312, 313, 3131, 3133, 314, 3141, 315, 316 și 3502 se 
examinează de Centrul Naţional Anticorupţie. Contravenţiile prevăzute la art. 2912–2919 se 
examinează de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional 
Anticorupţie. 
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, directorii 
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adjuncţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia şi 
adjuncţii lor, precum şi şeful şi şeful adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării 
Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, iar în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2912
–2919 – doar şeful şi şeful adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
Articolul 402. Organele de inspectare financiară/

control financiar şi organele fiscale
ale Ministerului Finanţelor

(1) Contravenţiile prevăzute la art.263 alin.(1), (3)–(8), art. 273 pct. 5) și 51), art. 275 alin. (2), 
art. 277 alin. (2), (3), (6), (8) și (9), art.2771 alin.(1), (2) şi (4), art.288, 289, 290, 291, 2931, 
2932 alin. (1), (2) şi (3), art. 2951, 296, 297, 2971, 298, 299, 301, 3011, 311, 330 se examinează 
de organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor. Contravenţiile prevăzute la 
art.293, 295, 3271, 349 alin.(1) se examinează de organele de specialitate care le-au depistat ale 
ministerului. Contravenţiile prevăzute la art. 266 alin. (1), (3) şi (4) se examinează de către 
organele Serviciului Fiscal de Stat.
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni ministrul şi 
viceminiştrii finanţelor, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, 
directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui, conducătorii Inspecţiei financiare din 
subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale, adjuncţii acestora.
Articolul 403. Serviciul vamal
(1) Contravenţiile prevăzute la art.79 alin.(3), art.265, 287, 2871, 2872 se examinează de 
Serviciul vamal.
 (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni şefii birourilor şi 
posturilor vamale şi adjuncţii lor, şefii echipelor mobile.
 Articolul 404. Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
(1) Contravenţiile prevăzute la art.300, 302-3102 se examinează de Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare.
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni preşedintele şi 
vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
Articolul 4041. Consiliul Concurenţei
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3301, 3303 şi 364 alin. (6) se constată de către Consiliul 
Concurenţei. 
   (2) Este în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale personalul abilitat cu 
funcţii de control al Consiliului Concurenţei.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
 Articolul 405. Organele pentru protecţia mediului,        
            organele pentru control geologic 

şi supraveghere minieră
şi Agenţia „Moldsilva”

(1) Contravenţiile prevăzute la art.95, 109–118, 120–130, 132–155, 156, 182 se examinează de 
organele pentru protecţia mediului.
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale privind contravenţiile prevăzute la alin. (1) 
şi să aplice sancţiuni inspectorul principal de stat pentru ecologie şi adjuncţii lui, inspectorii 
superiori de stat pentru ecologie şi inspectorii de stat pentru ecologie.
(21) Contravenţiile prevăzute la art. 94 şi 119  se examinează de organele pentru control geologic 
şi supraveghere minieră.
(22) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale privind contravenţiile prevăzute la alin. 
(21) şi să aplice sancţiuni inspectorul principal de stat pentru geologie şi supraveghere minieră şi 
adjuncţii lui, inspectorii de stat pentru geologie şi supraveghere minieră.
(3) Contravenţiile prevăzute la art.120–126, 127-130, 132–137, 139–142 se constată de către 
Agenţia „Moldsilva”.
(4) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale:
a) în cadrul Agenției „Moldsilva” – directorul general, directorii generali adjuncți, angajații cu
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atribuții de pază a fondului forestier şi/sau de control privind respectarea legislației în domeniu;
b) în cadrul întreprinderilor de stat subordonate Agenției „Moldsilva” – directorii, inginerii-şefi
în silvicultură, inginerii pază şi protecție, inginerii fond forestier, inspectorii Gardă Forestieră, 
şefii ocolurilor silvice, şefii adjuncți ai ocolurilor silvice, maiştrii-pădurari.
(5) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale prevăzute la alin. (3) şi să aplice 
sancțiuni directorul general şi directorii generali adjuncți ai Agenției „Moldsilva”, directorii 
întreprinderilor de stat subordonate Agenției „Moldsilva.
(6) Contravenţiile prevăzute la art.181 se constată de organele pentru protecţia mediului. 
(7) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale persoanele menţionate la 
alin.(2) şi (22).
(8) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(6) se remit spre examinare 
comisiei administrative.
Articolul 406. Organele supravegherii

de stat a sănătăţii publice
(1) Contravențiile prevăzute la art. 80–83, art. 911 
alin. (1)–(15) şi (17), art. 115 alin. (1), (2) și (4), art. 155, 268–271, 273 pct. 14), art.276, 364 
alin. (7) și (8) şi 3641 se examinează de organele supravegherii de stat a sănătății publice.
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni medicul-şef sanitar de 
stat al Republicii Moldova şi adjuncţii lui, medicii-şefi sanitari de stat ai raioanelor şi oraşelor 
(municipiilor).
Articolul 407. Organele de specialitate în domeniul

transporturilor
(1) Contravențiile prevăzute la art.197 alin. (1)–(10), (12)–(16), (17)–(26), art.198–200, 204, 
206, 207, 2211 și art. 224 alin. (1)–(10) se constată de organele de specialitate ale administrației 
publice în domeniul transportului rutier, electric, feroviar și naval, cu dreptul de aplicare a 
măsurilor procesuale de constrîngere.
(2) Sînt în drept să constate contravenții și să examineze cauze contravenţionale, să aplice măsuri 
procesuale de constrîngere şi sancţiuni în limitele competenţei:
a) în transportul rutier şi electric – şefii serviciilor abilitate cu funcţii de control şi adjuncţii lor,
precum şi inspectorii abilitaţi cu funcţii de control;
b) în transportul feroviar – şefii de staţii şi locţiitorii lor, şefii de gări şi locţiitorii lor, şefii de
depouri de locomotive (de vagoane), şefii trenurilor de călători, controlorii-revizori ai trenurilor 
de călători;
c) în transportul naval – căpitanul portului şi inspectorii căpităniei portului.
(3) – abrogat .
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 208, 210–2206 se constată şi se examinează de către 
Autoritatea Aeronautică Civilă.
(5) Sînt în drept să examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni:
a) directorul și directorii adjuncți ai Autorităţii Aeronautice Civile, inspectorii aeronautici;
b) comandanţii aeronavelor civile în perioada de îndeplinire a misiunii de zbor, pentru
contravenţiile prevăzute la art.210.
Articolul 408. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
(1) Contravenţiile specificate la art. 84, 971–972, 273 pct. 1)–4), 6)–8), 10), 12), 13), 274 alin. 
(2)–(4), (6), (7), 278–281, 2932 alin. (4) şi (5), 344–348, art. 349 alin. (4) se constată şi se 
examinează de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor, adjuncţii lui, precum şi șefii și șefii adjuncți ai direcțiilor cu funcții de 
control, inspectorii principali, inspectorii superiori și inspectorii.
(3) Sînt în drept să examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni directorul Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor şi adjuncţii lui.
 Articolul 4081. Agenţia Turismului*
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3441 se constată şi se examinează de Agenţia Turismului.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al 
Agenției Turismului, adjunctul lui şi controlorii-revizori.
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(3) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul general al 
Agenției Turismului şi adjunctul lui.
Articolul 4081. Inspectoratul de Stat pentru 

Supravegherea Producției Alcoolice
(1) Contravențiile prevăzute la art. 284 alin. (5)–(11), art. 285, art. 286 alin. (5) se constată de 
către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şeful și șeful adjunct al 
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, angajații inspectoratului 
abilitați cu funcții de control.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de 
judecată competente.
Articolul 4082. Inspectoratul Principal de Stat pentru 

Supravegherea Tehnică a Obiectelor 
Industriale Periculoase

(1) Contravențiile prevăzute la art. 159 şi 160 se constată și se examinează de către Inspectoratul 
Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase. 
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şeful și șeful adjunct al 
Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale 
Periculoase, angajații inspectoratului abilitați cu funcții de control.
(3) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale şi să aplice sancțiuni şeful și șeful adjunct 
al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale 
Periculoase.
 Articolul 409. Inspectoratul de Stat al Muncii
(1) Contravenţiile prevăzute la art.55–61 se constată de Inspectoratul de Stat al Muncii.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Inspectoratului 
de Stat al Muncii şi adjuncţii lui, şefii inspecţiilor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor, inspectorii 
de muncă. 
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 4091. Ministerul Tehnologiei Informației  

şi Comunicațiilor
(1) Contravențiile prevăzute la art. 248 alin. (1), art. 250 alin. (11), (21)–(5), (8) și (9), art. 251, 
256–258 şi 2591 se constată de către Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcții de 
răspundere din cadrul Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor, precum şi 
persoanele împuternicite de către ministrul tehnologiei informației şi comunicațiilor.
(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale privind contravențiile prevăzute la art. 
248 alin. (1), 
art. 250 alin. (3)–(5), (8) și (9) şi  art. 251 şi să aplice sancțiuni ministrul tehnologiei informației 
şi comunicațiilor şi viceminiştrii.
(4) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 250 alin. (11) și (21), art. 256
–258 şi 2591 se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.
Articolul 410. Agenția Națională pentru Reglementare

în Comunicații Electronice şi Tehnologia 
Informației

(1) Contravențiile prevăzute la art. 246, 247, art. 248 alin. (2), art. 249, art. 250 alin. (1),  (2), (6) 
şi (7) , 
art. 252–255 şi 259 se constată şi se examinează de către Agenția Națională pentru Reglementare 
în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şefii subdiviziunilor şi 
funcționarii din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi 
Tehnologia Informației, împuterniciți de către directorul Agenției.
(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale şi să aplice sancțiuni directorul şi 
directorii adjuncți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi 
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Tehnologia Informației.
Articolul 411. Agenția Națională pentru Reglementare

în Energetică
(1) Contravențiile prevăzute la art. 161, 164 și 169 se constată de către Agenția Națională pentru 
Reglementare în Energetică.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şefii subdiviziunilor şi 
angajații împuterniciți de către directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în 
Energetică. 
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de 
judecată competente.
Articolul 4111. Organele supravegherii de stat

în domeniul energetic
(1) Contravențiile prevăzute la art. 162–1631, 166–168 se constată de către organele 
supravegherii de stat în domeniul energetic.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale:
a) şeful şi șefii adjuncți ai Inspectoratului Energetic de Stat, inspectorii abilitați cu funcții de
control, pentru contravențiile prevăzute la art. 162, 163, art. 1631 alin. (1);
b) şeful și șeful adjunct al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a
Obiectelor Industriale Periculoase, inspectorii abilitați cu funcții de control, pentru contravențiile 
prevăzute la art. 1631 alin. (2), art. 166–168.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de 
judecată competente.
 Articolul 412. Casa Naţională de Asigurări Sociale
(1) Contravenţiile prevăzute la art.263 alin.(2), 294, 2941, 296, art.349 alin.(2) se constată şi se 
examinează de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale preşedintele și 
vicepreședinții Casei Naționale de Asigurări Sociale, şefii și șefii adjuncți ai caselor teritoriale de 
asigurări sociale, şefii subdiviziunilor şi persoanele care dețin funcții de control din cadrul Casei 
Naționale de Asigurări Sociale şi din cadrul caselor teritoriale.
(3) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale şi să aplice sancțiuni preşedintele și 
vicepreședinții Casei Naționale de Asigurări Sociale, şefii și șefii adjuncți ai caselor teritoriale de 
asigurări sociale.
Articolul 413. Compania Naţională de Asigurări

în Medicină 
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 266 alin. (2), (4)–(7), art. 349  alin. (3) se examinează de 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale. 
(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi să aplice 
sancţiuni directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii săi, 
directorii agenţiilor teritoriale şi adjuncţii lor. 
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 2661 se examinează de Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină.
(4) Sînt în drept să examineze contravenţiile prevăzute la alin. (3) şi să aplice sancţiuni directorul 
general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii săi.
(5) - abrogat.
Articolul 414. Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor
(1) Contravențiile prevăzute la art. 131, art. 157 alin. (1)-(5), art. 158, 1581, 183–1961 şi art. 275 
alin. (1) se constată și se examinează de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale inspectorii din cadrul 
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 
(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale şi să aplice sancțiuni directorul general şi 
directorii generali adjuncți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, şefii 
subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
Articolul 415. Ministerul Apărării 
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(1) Contravenţiile prevăzute la art.242, 366–373 se constată de Ministerul Apărării.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale:
a) persoanele cu funcţie de răspundere din centrele militare sau din Marele Stat Major al Armatei
Naţionale, pentru contravenţiile prevăzute la art.366–373;
b) persoanele cu funcţie de răspundere din poliţia militară rutieră sau din Marele Stat Major al
Armatei Naţionale, pentru contravenţiile prevăzute la art.242.
(3) Materialele cu privire la încălcările săvîrşite de conducătorii de vehicule ale Forţelor Armate 
(militari prin contract, militari în termen, militari cu termen redus, studenţi ai instituţiilor de 
învăţămînt militar, rezervişti concentraţi sau mobilizaţi), dacă pentru asemenea încălcare este 
prevăzută numai sancţiunea amenzii, se remit de către poliţia militară rutieră, în modul stabilit de 
Ministerul Apărării, comandanţilor (şefilor) respectivi pentru a soluţiona tragerea la răspundere 
conform Regulamentului disciplinei militare.
(4) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 4151. Cancelaria de Stat şi oficiile

sale teritoriale*
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3261 se constată de Cancelaria de Stat prin intermediul 
oficiilor sale teritoriale.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii oficiilor teritoriale ale 
Cancelariei de Stat.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 416. Inspecția de Stat în Construcții
(1) Contravențiile prevăzute la art. 177 se constată și se examinează de către Inspecția de Stat în 
Construcții.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şeful și șeful adjunct al 
Inspecției de Stat în Construcții, şefii direcțiilor din cadrul inspecției, şefii și șefii adjuncți ai 
inspecțiilor teritoriale în construcții, inspectorii principali de stat în construcții şi specialiştii 
principali din cadrul Inspecției de Stat în Construcții.
(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale şi să aplice sancțiuni şeful şi șeful 
adjunct al Inspecției de Stat în Construcții, şefii direcțiilor din cadrul inspecției, şefii și șefii 
adjuncți ai inspecțiilor teritoriale în construcții.
Articolul 4161. Inspectoratul de Stat pentru

Supravegherea Geodezică, Tehnică 
şi de Regim

(1) Contravenţiile prevăzute  la art. 93 se constată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea 
Geodezică, Tehnică şi de Regim. 
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspectoratului de 
Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim şi  inspectorul de stat.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
 Articolul 417. Serviciile publice de gospodărie                               comunală 
(1) Contravenţiile prevăzute la art.170–175, 180 se constată de serviciile publice de gospodărie 
comunală.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii direcţiilor serviciilor 
publice de gospodărie comunală şi adjuncţii lor, specialiştii principali şi coordonatori ai 
gospodăriei comunale şi gospodăriei de exploatare a fondului de locuinţe.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare comisiilor administrative.
Articolul 418. Agenţia Rezerve Materiale
(1) Contravenţiile prevăzute la art.327 se constată de Agenţia Rezerve Materiale.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al 
Agenţia Rezerve Materiale şi adjuncţii lui.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
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Articolul 4181. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3272 se constată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcţii de 
răspundere din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
 Articolul 419. Biroul Naţional de Statistică 
(1) Contravenţiile prevăzute la art.330 se constată de Biroul Naţional de Statistică.
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale directorul general și 
directorii generali adjuncți ai Biroului Național de Statistică, şefii și șefii adjuncți ai 
subdiviziunilor teritoriale ale Biroului Național de Statistică.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 420. Serviciul de Stat de Arhivă
(1) Contravenţiile prevăzute la art.72, 328, 329 se constată de Serviciul de Stat de Arhivă.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Serviciului de 
Stat de Arhivă şi adjuncţii lui.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 421. Executorul judecătoresc
(1) Contravenţiile menţionate la art. 318 şi 319 se constată de executorul judecătoresc.
(2) Executorul judecătoresc este în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale 
doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care îşi are sediul biroul 
său.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 422. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor

Medicale
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 77 alin. (1)–(7) şi la art. 771 se constată de Agenţia 
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi de Agenţia Achiziţii Publice.   
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspectoratului de 
Stat Farmaceutic, adjuncţii lui şi farmaciştii inspectori.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 423. Poliţia de Frontieră
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 2873, 331, 332, 3321, 333 alin. (1), (2) şi (4) se examinează 
de către Poliţia de Frontieră.
(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale şi să aplice sancţiuni şefii de sectoare ale 
Poliţiei de Frontieră şi adjuncţii lor, şefii punctelor de trecere a frontierei de stat şi adjuncţii lor, 
şefii secţiilor control de frontieră şi adjuncţii lor, șefii de schimb și șefii echipelor mobile.
(3) – abrogat.
(4) – abrogat.
Articolul 4231. Serviciul de Informaţii şi Securitate

al Republicii Moldova
(1) Contravenţiile specificate la art. 261, 262, 3651 şi 3652 se constată de către Serviciul de 
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale ofiţerii de informaţii şi 
securitate special împuterniciţi prin ordinul directorului Serviciului.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 4232. Agenţia Naţională de Reglementare

a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
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(1) Contravenţiile prevăzute la art. 1551 se constată de către Agenţia Naţională de Reglementare 
a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul principal de 
stat în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice şi adjunctul lui, colaboratorii 
Secţiei inspectorat din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 
Radiologice.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
 Articolul 4233. Autoritatea Națională de Integritate
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3134, 3191 şi 3302 se examinează de Autoritatea Națională 
de Integritate, ținîndu-se cont de prevederile art. 4239 alin. (1).
(2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi să aplice 
sancţiuni inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 3132 se constată de Autoritatea Națională de Integritate.
(4) Sînt în drept să constate contravenţiile menţionate la alin. (3) și să încheie procese-verbale 
inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate.
(5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin. (3) se remit spre examinare în 
fond instanţei de judecată competente.
Articolul 4234. Centrul Naţional pentru Protecţia

Datelor cu Caracter Personal
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 741–743 se constată de Centrul Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul, directorul 
adjunct şi personalul abilitat cu funcţii de control al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor 
cu Caracter Personal.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 4235. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea

discriminării  şi asigurarea egalităţii
(1) Contravenţiile specificate la art. 542, 651, 711, 712 și 260 se constată de către Consiliul 
pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.
(2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie în mod colegial procese-verbale membrii 
Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 4236. Curtea de Conturi 
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 481 alin. (4), art. 3192  şi art. 349 alin. (5) se constată de către 
Curtea de Conturi.
(2) Are dreptul să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale personalul abilitat cu 
atribuţii de audit public al Curţii de Conturi. 
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
 Articolul 4237. Comisia Electorală Centrală
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 481 alin. (1)–(3) se constată de către Comisia Electorala 
Centrală din oficiu sau la sesizarea organelor abilitate. 
(2) Are dreptul să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele Comisiei 
Electorale Centrale sau vicepreşedintele Comisiei, în cazul în care îl substituie pe preşedintele 
Comisiei.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit pentru examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
Articolul 4238. Organele de stat cu atribuții

în domeniul patrimoniului cultural
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 74 alin. (1), pentru bunurile de patrimoniu cultural – 
monumente de istorie şi cultură de categorie națională sau monumente de for public de categoria 
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A, şi la art. 74 alin. (3)–(5), pentru monumentele de for public de categoria A, se constată de 
către Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 74 alin. (1), pentru bunurile de patrimoniu cultural – 
monumente de istorie şi cultură de categorie locală sau monumente de for public de categoria B, 
şi la art. 74 alin. (2)–(5), pentru monumentele de for public de categoria B, se constată de către 
direcţiile/secţiile/serviciile cultură ale autorităţilor publice locale.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 74 alin. (1), pentru 
bunurile de patrimoniu cultural – situri arheologice, şi la 
art. 74 alin. (6)–(9) se constată de către Agenţia Naţională Arheologică.
(4) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale:
a) directorul general al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, directorul adjunct
şi specialiştii agenţiei respective, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1), pentru 
bunurile de patrimoniu cultural – monumente de istorie şi cultură de categorie naţională sau 
monumente de for public de categoria A, şi la art. 74 alin. (3)–(5), pentru monumentele de for 
public de categoria A;
b) specialiştii direcțiilor/secțiilor/serviciilor cultură ale autorităţilor publice locale, în cazul
contravenţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1), pentru bunurile de patrimoniu cultural –  monumente 
de istorie şi cultură de categorie locală sau monumente de for public de categoria B, şi la art. 74 
alin. (2)–(5), pentru monumentele de for public de categoria B;
c) directorul general al Agenţiei Naţionale Arheologice, directorul adjunct şi specialiştii agenţiei
respective, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1), pentru bunurile de patrimoniu 
cultural – situri arheologice, şi la art. 74 
alin. (6)–(9);
d) reprezentanții organelor de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 74 alin. (1)–(8).
(5) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 
judecată competente.
 Articolul 4239. Consiliul de Integritate
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3132, 3134, 3191 şi 3302 se constată de Consiliul de 
Integritate în privința președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate.
(2) Este în drept să constate contravenţiile menţionate la alin. (1) și să încheie procese-verbale 
președintele Consiliului de Integritate.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se remit spre examinare în 
fond instanţei de judecată competente.
Articolul 42310. Administrația publică locală
(1) Contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 178, 179, art. 273 pct. 
9), 91), 11), 15) și 16) se constată de către organele specializate ale administrației publice locale. 
(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale primarul, viceprimarul, 
arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației 
publice locale, specialiştii principali şi specialiștii coordonatori din cadrul acestora desemnați de 
către primar.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și 
(8), art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) se remit spre examinare comisiei administrative, iar 
procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 178 și 179 se remit spre examinare 
în fond instanței de judecată competente.
(4) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la art. 178 și 179, agentul constatator este în 
drept să dispună sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instanței de judecată 
aplicarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 4396.
Articolul 424. Remiterea materialelor către procuror, 

către ofiţerul de urmărire penală
Dacă, în procesul examinării cauzei contravenţionale, se constată că încălcarea conţine 
elementele constitutive ale infracţiunii, agentul constatator remite materialele procurorului sau 
ofiţerului de urmărire penală, după competenţă.
Capitolul IV
PROBELE
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Articolul 425. Probele
(1) Probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la 
constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea 
vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei.
(2) În calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor 
mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenţie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi 
documentelor, procesul-verbal de percheziţie, procesul-verbal privind cercetarea la fața locului, 
procesele-verbale privind alte acțiuni procesuale efectuate în conformitate cu prezentul cod, 
explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, depoziţiile victimei, 
ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele 
şi documentele ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză.
(3) Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluţioneze cauza contravenţională, 
potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetînd toate probele administrate în raport cu 
circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu-se de lege. 
(4) Nici o probă nu are valoare prestabilită.
(5) Sînt admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu 
prezentul cod.
(6) Nu pot fi admise ca probe datele care au fost obţinute:
a) prin violenţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere;
b) prin metode ce contravin prevederilor ştiinţifice;
c) prin încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei, inclusiv a
dreptului la apărare sau a dreptului la interpret/traducător.
(7) Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură 
penală cu privire la mijloacele de probă şi la procedeele probatorii, cu excepţiile prevăzute de 
prezentul cod.
Articolul 426. Cercetarea la faţa locului
(1) În scopul descoperirii urmelor contravenţiei, corpurilor delicte şi pentru a stabili 
circumstanţele contravenţiei ori alte circumstanţe care au importanţă pentru justa soluţionare a 
cauzei, agentul constatator efectuează cercetarea la faţa locului (a terenului, încăperilor, 
obiectelor, documentelor, animalelor, cadavrelor umane sau de animale). 
(11) În cadrul cercetării la fața locului la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de 
păstrare a bunurilor în privința persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător, agentul 
constatator nu este în drept să extindă aria de cercetare la obiecte care nu au legătură cu 
circumstanțele contravenției.
(2) Cercetarea domiciliului fără permisul persoanei căreia i se lezează dreptul la inviolabilitatea 
domiciliului se efectuează cu autorizația judecătorului de instrucție.
(3) În caz de contravenţie flagrantă, cercetarea la domiciliu se poate efectua în baza unei 
ordonanţe motivate a agentului constatator fără autorizația judecătorului de instrucție, urmînd ca 
acestuia să i se prezinte imediat sau nu mai tîrziu de 24 de ore de la terminarea cercetării la 
domiciliu, materialele obţinute în urma cercetării, indicîndu-se motivele efectuării ei. Judecătorul 
de instrucție verifică legalitatea acestei acţiuni procesuale. 
(4) Agentul constatator cercetează obiectele vizibile, permite, după caz, accesul la ele în măsura 
în care nu se încalcă drepturile omului. Persoana care efectuează acţiunea procesuală face, după 
caz, măsurări, fotografieri, filmări, desene, schiţe, mulaje şi tipare de pe urme de sine stătător sau 
cu ajutorul specialistului în materie. Locul cercetării poate fi delimitat de angajaţii 
subdiviziunilor specializate de menţinere a ordinii şi securităţii publice din cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei.
(5) Obiectele şi documentele descoperite la faţa locului se examinează în acel loc, iar rezultatele 
examinării se consemnează în procesul-verbal al acestei acţiuni. În cazul în care în cadrul 
examinării la fața locului este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video ori 
prelevarea mostrelor de pe obiectele purtătoare de informații sau este împiedicată efectuarea 
acestor acțiuni, obiectele și documentele care constituie corpuri delicte se ridică, în care scop se 
împachetează, pachetul se sigilează şi se semnează, faptul fiind menţionat în procesul-verbal de 
ridicare de la fața locului. Desigilarea pachetului se efectuează în prezența contravenientului sau 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

163



a reprezentantului acestuia.
Articolul 427. Temeiurile pentru ridicarea obiectelor 

şi documentelor
   (1) Dacă este necesar să se ridice anumite obiecte sau documente care constituie corpuri delicte 
şi dacă se cunoaşte exact locul şi persoana la care se află, agentul constatator efectuează, în 
temeiul unei hotărîri întemeiate, ridicarea lor, dacă acestea nu au fost ridicate în condițiile art. 
426 alin. (5).
(2) Ridicarea documentelor conţinînd informaţii care constituie secret de stat, comercial, bancar, 
ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice se efectuează cu autorizația judecătorului de 
instrucție.
(3) Este interzisă ridicarea obiectelor şi documentelor în timpul nopţii, cu excepţia cazurilor de 
contravenţie flagrantă.
Articolul 428. Temeiurile pentru efectuarea percheziţiei
(1) Organul de constatare a contravenţiilor este în drept să efectueze percheziţie dacă din probele 
acumulate sau din materialele de investigaţie operativă rezultă o presupunere rezonabilă că într-o 
anumită încăpere, la domiciliu ori în alt loc sau la o anumită persoană se pot afla instrumente ce 
au servit la săvîrşirea contravenţiei, obiecte sau alte valori dobîndite din contravenţie, precum şi 
obiecte sau documente care pot avea importanţă pentru cauză.
(2) Percheziţia se efectuează în baza unei hotărîri motivate a organului de constatare a 
contravenţiilor şi numai cu autorizația judecătorului de instrucție.
(3) În caz de contravenţie flagrantă, percheziţia se poate efectua în baza unei hotărîri motivate 
fără autorizația judecătorului de instrucție, urmînd ca acestuia să i se prezinte imediat sau nu mai 
tîrziu de 24 de ore de la terminarea percheziţiei, materialele obţinute în urma percheziţiei 
efectuate, indicîndu-se motivele efectuării ei. Judecătorul de instrucție verifică legalitatea acestei 
acţiuni.
(4) În cazul constatării faptului că percheziţia a fost efectuată legal, judecătorul de instrucție 
confirmă rezultatul acesteia printr-o încheiere motivată. În caz contrar, prin încheiere motivată, 
recunoaşte percheziţia ca fiind ilegală.
(5) Prin domiciliu se înţelege o locuinţă sau o construcţie destinată locuirii permanente sau 
temporare (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială), 
anexele lor nemijlocite constituind partea lor indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, 
beci, un alt loc de uz comun). Prin domiciliu se înţelege şi orice teren privat, vehicul, navă 
maritimă sau fluvială privată, birou.
Articolul 429. Percheziţia corporală şi ridicarea

obiectelor şi documentelor 
(1) În cazul contravenţiilor aflate în competenţă, organul de constatare a contravenţiilor, dacă 
există temeiuri de a efectua percheziţia corporală sau ridicarea, poate ridica obiectele şi 
documentele care au importanţă pentru cauză, care se află în hainele, în alte lucruri ale persoanei 
sau pe corpul ei.
(2) Percheziţia corporală şi ridicarea obiectelor şi documentelor se pot efectua fără ordonanţă 
specială şi fără autorizația judecătorului de instrucție:
a) în cazul prevăzut la art.433 alin.(1);
b) dacă există motive rezonabile pentru a presupune că una dintre persoanele care se află la locul
efectuării percheziţiei sau ridicării ascunde asupra sa obiecte sau documente care pot avea 
importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
(3) Percheziţia corporală se face fără consimţămîntul persoanei sau al reprezentantului ei legal, în 
condiţiile prezentului cod.
(4) Percheziţia corporală, ridicarea în procesul ei a obiectelor şi documentelor se efectuează de 
un reprezentant al agentului constatator de acelaşi sex cu persoana percheziţionată, cu 
participarea, după caz, a unui specialist de acelaşi sex. 
(5) La efectuarea percheziţiei pot fi utilizate mijloace tehnice, fapt ce va fi consemnat în 
procesul-verbal.
(6) Procesul-verbal se încheie în cazul ridicării obiectelor şi documentelor. Copia de pe procesul-
verbal se înmînează, contra semnătură, persoanei la care se referă sau reprezentantului ei legal.
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(7) În cazul unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea privării de dreptul de a conduce 
vehicule, agentul constatator ridică permisul de conducere pînă la pronunţarea hotărîrii 
judecătoreşti asupra cauzei, eliberînd conducătorului vehiculului un permis de conducere 
provizoriu. Agentul constatator poate aplica şi prevederile art.438.
(8) Pînă la soluţionarea cauzei, obiectele şi documentele ridicate se păstrează în modul prevăzut 
la art.159 din Codul de procedură penală.
Articolul 430. Procesele-verbale cu privire 

la percheziţie, la ridicarea obiectelor 
şi documentelor, la cercetarea 
la faţa locului

(1) Agentul constatator care efectuează percheziţia, ridicarea obiectelor şi documentelor sau 
cercetarea la faţa locului încheie un proces-verbal la care anexează, după caz, lista obiectelor şi 
documentelor ridicate. În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea obiectelor şi 
documentelor se consemnează că celor prezenţi li s-au explicat drepturile şi obligaţiile prevăzute 
de prezentul cod şi se înscriu declaraţiile făcute de aceste persoane.
(2) În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea obiectelor şi documentelor se 
menţionează predarea lor benevolă sau ridicarea lor forţată, se indică locul şi împrejurările în 
care au fost descoperite. În procesul-verbal sau în lista anexată la el se enumeră obiectele şi 
documentele ridicate, numărul, măsura, cantitatea, elementele caracteristice şi, pe cît este posibil, 
valoarea lor, termenul pentru care au fost ridicate și organul la care acestea se vor păstra.
(3) Dacă, în timpul percheziţiei, ridicării obiectelor şi documentelor sau în timpul cercetării la 
faţa locului, persoanele la care se efectuează percheziţia sau ridicarea ori alte persoane au 
încălcat ordinea sau au încercat să distrugă ori să tăinuiască obiectele şi documentele căutate, 
agentul constatator consemnează faptul în procesul-verbal, indicînd şi măsurile pe care le-a 
întreprins.
(4) Procesul-verbal cu privire la percheziţie, la ridicarea obiectelor şi documentelor sau la 
cercetarea la faţa locului se aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor care au participat la 
efectuarea acestor acţiuni procesuale ori au asistat la efectuarea lor şi se semnează de fiecare, cu 
dreptul de a formula în scris observații în cuprinsul procesului-verbal respectiv. Copia de pe 
procesul-verbal se înmînează persoanelor cărora le-au fost aplicate aceste acţiuni procesuale sau 
reprezentanţilor lor.
(5) Refuzul proprietarului sau posesorului obiectului sau documentului de a semna procesul-
verbal, precum şi absenţa acestora se consemnează de martorii asistenţi.
(6) Obiectele şi documentele ridicate vor fi, pe cît este posibil, împachetate şi sigilate chiar la 
locul percheziţiei sau ridicării, fapt ce se consemnează în procesul-verbal. Pachetele sigilate se 
semnează de către persoana care a efectuat percheziţia sau ridicarea.
Articolul 431. Corpurile delicte
(1) Corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, 
alte valori, faţă de care există temeiuri a presupune că au servit la săvîrşirea contravenţiei, au 
păstrat asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot 
servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor constitutive ale 
contravenţiei.
(2) Corpurile delicte se anexează la procesul-verbal cu privire la contravenţie, în care se descriu 
amănunţit, ori se păstrează într-un alt mod prevăzut de lege. Corpurile delicte care, din cauza 
volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate se fotografiază, iar fotografiile se anexează la 
procesul-verbal, în care se consemnează acest fapt.
(21) La examinarea contravenţiilor prevăzute la art. 1971 şi art. 287 alin. (8)–(11), mijlocul de 
transport auto este reţinut şi adus la locul stabilit de către agentul constatator în condiţiile art. 
439.
(3) Pînă la soluţionarea cauzei contravenţionale, agentul constatator asigură păstrarea corpurilor 
delicte potrivit prevederilor art.159–161 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod 
corespunzător în procesul contravenţional.
(4) La judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit art. 
4397 din prezentul cod și prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în 
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mod corespunzător în procesul contravenţional.
(41) La examinarea cauzelor contravenţionale prevăzute la art.50 alin.(2), agentul constatator al 
poliţie, iar la examinarea celor de la art. 287 alin. (8), (10) şi (11), agentul constatator al 
Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit art. 4397 din prezentul cod și 
prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în 
procesul contravenţional.
(42) În cazul imposibilităţii aplicării alin. (41) din prezentul articol în partea ce ţine de art. 287 
alin. (8), (10) şi (11), agentul constatator al Serviciului Vamal confiscă contravaloarea corpului 
delict stabilită de către organul vamal.
Capitolul V
MĂSURILE
PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE
Articolul 432. Măsurile procesuale de constrîngere
Agentul constatator este în drept să aplice, în limitele competenţei, următoarele măsuri 
procesuale de constrîngere:
a) reţinerea;
b) aducerea silită;
c) înlăturarea de la conducerea vehiculului;
d) examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte
substanţe;
e) reţinerea vehiculului;
f) suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier;
g) amenda judiciară;
h) punerea sub sechestru.
Articolul 433. Reţinerea 
(1) Reţinerea constă în limitarea de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice şi poate fi aplicată în 
cazul:
a) contravenţiilor flagrante pentru care prezentul cod prevede sancţiunea arestului
contravenţional; 
b) imposibilităţii identificării persoanei în a cărei privinţă este pornit proces contravenţional dacă
au fost epuizate toate măsurile de identificare;
c) executării hotărîrii instanței de judecată privind expulzarea persoanei;
d) încălcării regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră sau a regimului punctelor
de trecere a frontierei de stat.
(2) Reţinerea se aplică de către:
a) poliţie;
b) Poliţia de frontieră, în cauzele de încălcare a regimului de frontieră sau a regimului punctelor
de trecere a frontierei de stat;
c) Serviciul vamal, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa lui.
(3) Persoana reţinută va fi informată neîntîrziat, într-o limbă pe care o înţelege, despre motivele 
reţinerii, faptul informării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere.
(4) Persoanei reţinute i se comunică neîntîrziat, contra semnătură, drepturile prevăzute la art.384, 
faptul comunicării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere. 
(5) Persoanei reţinute i se acordă neîntîrziat posibilitatea de a comunica la două persoane, la 
alegerea sa, despre reţinere. Faptul comunicării sau al refuzului de a comunica se consemnează, 
contra semnătură, în procesul-verbal cu privire la reţinere.
Articolul 434. Procesul-verbal cu privire la reţinere
(1) La reţinerea persoanei se încheie neîntîrziat un proces-verbal cu privire la reţinere, în care se 
consemnează data şi locul încheierii, funcţia, numele şi prenumele persoanei care a încheiat 
procesul-verbal, date referitoare la persoana reţinută, data, ora, locul şi motivul reţinerii.
(2) Procesul-verbal cu privire la reţinere se semnează de persoana care l-a încheiat şi de persoana 
reţinută. Refuzul persoanei reţinute de a semna procesul-verbal se consemnează în el, cu 
adeverirea faptului de cel puţin doi martori.
Articolul 435. Durata reţinerii şi condiţiile privării 
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de libertate
(1) Reţinerea nu poate depăşi 3 ore, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol.
(2) Reținerea poate fi aplicată pe un termen mai mare decît cel indicat la alin. (1), cu autorizația 
judecătorului de instrucție, dar nu mai mult de 24 de ore:
a) pînă la examinarea cauzei contravenționale – persoanei suspectate de săvîrşirea unei
contravenții pentru care sancțiunea prevede arestul contravențional;
b) pentru a identifica persoana şi a clarifica circumstanțele contravenției – persoanelor care au
încălcat regulile de şedere a cetățenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul 
frontierei de stat sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat.   
(3) – abrogat. 
(4) – abrogat.
(5) Termenul reţinerii contravenţionale curge din momentul reţinerii.
(6) Persoanei reţinute i se asigură cel puţin condiţiile prevăzute în Codul de executare pentru 
persoanele supuse măsurii arestului preventiv.
Articolul 436. Eliberarea persoanei reţinute
(1) Persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazul în care:
a) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că a săvîrşit contravenţia;
b) a expirat termenul reţinerii;
c) lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate.
(2) Persoana eliberată nu poate fi reţinută din nou pe aceleaşi temeiuri.
(3) La eliberare, persoanei reţinute i se înmînează copia de pe procesul-verbal în care se 
menţionează de cine şi în ce temei a fost reţinută, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul 
eliberării.
Articolul 437. Aducerea silită
(1) Aducerea silită constă în conducerea forţată în faţa instanţei de judecată a persoanei în cazul 
în care aceasta, fiind citată în modul stabilit de lege, nu s-a prezentat, fără a avea motive 
întemeiate, şi nu a informat instanța care a citat-o despre imposibilitatea prezentării sale, 
prezența acesteia fiind necesară.
(11) Poate fi supusă aducerii silite doar persoana participantă la proces, pentru care este 
obligatorie citarea instanței, şi care:
a) se eschivează de la primirea citației;
b) se ascunde de instanță.
(2) Aducerea silită se efectuează de către poliţie în temeiul unei încheieri judecătoreşti cu 
aplicarea prevederilor art. 199 alin. (4)–(6) din Codul de procedură penală.
(3) Încheierea privind aducerea silită va cuprinde:
a) data şi locul emiterii;
b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care dispune aducerea;
c) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care trebuie să fie adusă;
d) data, ora şi locul în care persoana urmează să fie adusă;
e) motivul aducerii.
Articolul 438. Înlăturarea de la conducerea vehiculului 
(1) Persoana care conduce vehicul este înlăturată de la conducere dacă: 
a) există temeiuri suficiente de a presupune că se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă
de alcool sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe;
b) nu are asupra sa documentul care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul.
c) a expirat termenul de 180 de zile de admitere temporară a mijlocului de transport auto pe
teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazului în care mijlocul de transport auto este introdus 
pe teritoriul vamal de către persoana fizică cu domiciliul în orice stat străin şi care deţine permis 
de conducere emis în ţara în care are domiciliu;*
d) nu are domiciliu în una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau
municipiul Bender, deţine permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de 
legislaţia naţională, şi conduce un mijloc de transport auto cu plăcuţa cu număr de înmatriculare 
din una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu 
excepția prevăzută la art. 53 alin. (22) din Legea privind siguranța traficului rutier.*
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(2) Persoana indicată la alin.(1) în situaţia de la lit.a) este obligată să accepte, la cererea agentului 
constatator, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge şi de eliminări ale 
corpului pentru analiză. 
(3) Testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge şi de eliminări ale corpului 
pentru analiză se efectuează de un specialist abilitat cu asemenea atribuţii. Pentru prezentarea cu 
bună ştiinţă a unei concluzii false, specialistul răspunde în conformitate cu art.312 din Codul 
penal.
(4) Modul de efectuare a testării alcoolscopice, a examenului medical, precum şi de constatare a 
gradului de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, se stabileşte de Guvern.
Articolul 439. Reţinerea şi aducerea vehiculului 

la parcare
(1) Vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este reţinut şi, dacă nu poate fi 
predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la staţia de parcare specială 
sau la subdiviziunea de poliţie cea mai apropiată de locul constatării contravenţiei.
(2) Vehiculul poate fi adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie şi 
în cazul în care:
a) staţionarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public;
b) a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare.
(21) În cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto 
declarat prin acţiune, acesta este adus către cel mai apropiat birou vamal.
(3) Faptul aducerii vehiculului la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de 
poliţie se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
a) tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor
marcate, defectele şi deteriorările lui vizibile;
b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis aducerea vehiculului la
parcare şi care a organizat aducerea;
c) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat aducerea vehiculului;
d) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a
efectuat) aducerea vehiculului la parcare;
e) adresa parcării;
f) data şi ora încheierii procesului-verbal;
g) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare.
(4) Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis 
aducerea vehiculului la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea, 
al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al 
patrulea exemplar se înmînează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază 
recomandat la domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, agentul constatator informează 
neîntîrziat serviciul de gardă al poliţiei. 
(5) Vehiculul parcat se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor legal imediat 
după înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare prevăzute la alin.(1) şi (2). Cheltuielile de 
aducere şi de staţionare a vehiculului la parcare sînt suportate de contravenient.
(6) Pentru deteriorările cauzate vehiculului în timpul aducerii la parcare sau în timpul staţionării 
lui la parcare răspunde corespunzător agentul constatator, persoanele care au organizat (efectuat) 
aducerea vehiculului la parcare sau care au asigurat păstrarea vehiculului la parcare, în funcție de 
subiectul care se face vinovat de survenirea deteriorării.
(7) În cazul indicat la alin.(2) lit.b), folosirea vehiculului poate fi interzisă şi prin ridicarea 
plăcilor cu numărul de înmatriculare. În acest caz, prevederile alin.(4) se aplică în mod 
corespunzător.
(71) Plăcile cu numărul de înmatriculare se restituie proprietarului, posesorului vehiculului sau 
reprezentantului lor legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru ridicarea acestora.
(8) Conducătorul, proprietarul sau posesorul vehiculului nu suportă cheltuielile indicate la alin.
(5) dacă lipsesc elementele constitutive ale contravenţiei. În acest caz cheltuielile sînt suportate 
de stat.
(9) Modul de calculare a cheltuielilor de aducere şi de staţionare a vehiculului la parcare se 
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stabileşte de Guvern.
(10) În caz de stabilire a sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 287 alin. (8) şi (9), 
cheltuielile de scoatere a mijlocului de transport auto, a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori de 
pe teritoriul Republicii Moldova le suportă contravenientul.
 Articolul 4391. Suspendarea dreptului de utilizare

a vehiculului rutier
(1) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier constă în interzicerea temporară 
persoanei fizice și/sau persoanei juridice de a utiliza un anumit vehicul rutier prin reținerea 
plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare. Suspendarea dreptului 
de utilizare a vehiculului rutier este aplicată în cazul în care vehiculul a fost folosit la săvîrşirea 
contravențiilor prevăzute la art. 197 alin. (1)–(3), (5), (6), (9), (17), (22), (23) și la art. 224 alin. 
(5) și (6).
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier se efectuează în condițiile art. 149 din 
Codul transporturilor rutiere.
Articolul 4392. Amenda judiciară
Amenda judiciară este o sancțiune bănească care se aplică de către instanța de judecată persoanei 
care a comis o abatere în cursul procesului contravențional, conform art. 201 din Codul de 
procedură penală aplicat corespunzător.
Articolul 4393. Punerea sub sechestru
(1) Punerea sub sechestru este o măsură procesuală de constrîngere care poate fi aplicată de către 
judecătorul de instrucție sau de către instanța de judecată, la solicitarea agentului constatator sau 
a procurorului, pentru a asigura eventuala confiscare specială, precum şi pentru a garanta 
executarea sancțiunii amenzii, conform art. 203–210 din Codul de procedură penală aplicate 
corespunzător. 
(2) Punerea sub sechestru a bunurilor pentru a asigura eventuala confiscare specială şi pentru a 
garanta executarea sancțiunii amenzii poate fi aplicată asupra bunurilor persoanei în privința 
căreia s-a pornit proces contravențional. Punerea sub sechestru, pentru a asigura eventuala 
confiscare specială, poate fi aplicată şi asupra bunurilor altor persoane care le-au acceptat, ştiind 
despre dobîndirea ilegală a acestora.
Capitolul V1
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
Articolul 4394. Măsurile de siguranță
În procesul contravențional, în scopul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru 
prevenirea săvîrşirii faptelor contravenționale prevăzute de prezentul cod, chiar dacă nu sînt 
întrunite condițiile de tragere la răspundere contravențională, se poate aplica una sau mai multe 
din următoarele măsuri de siguranță:
a) expulzarea;
b) demolarea construcțiilor neautorizate şi/sau defrişarea arborilor şi arbuştilor;
c) confiscarea specială.
Articolul 4395. Expulzarea
(1) Expulzarea este o măsură de siguranță care constă în îndepărtarea silită de pe teritoriul 
Republicii Moldova a cetățenilor străini şi a apatrizilor care au săvîrşit o contravenție prevăzută 
de prezentul cod. Expulzarea are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi/sau prevenirea 
săvîrşirii unor fapte socialmente periculoase de către aceste persoane.
(2) Expulzarea se aplică de către instanța de judecată şi doar în prezența cumulativă a 
următoarelor condiții:
a) contravenientul este cetățean străin sau apatrid, cu excepția persoanei care a fost recunoscută
ca refugiat sau căreia i s-a acordat protecție umanitară;
b) cetățeanul străin sau apatridul este sancționat pentru o faptă care constituie contravenție;
c) rămînerea contravenientului pe teritoriul Republicii Moldova este sursa unei stări de pericol
pentru ordinea publică sau pentru securitatea națională, înlăturarea acestei stări fiind posibilă 
doar prin îndepărtarea contravenientului de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) contravenientul nu poate fi expulzat în statul în privința căruia există dovezi că în statul
respectiv acesta va fi persecutat din motive de apartenență rasială, națională, religioasă, din cauza 
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convingerilor politice sau va fi supus tratamentului inuman şi degradant, torturii ori pedepsei 
capitale.
(3) În privința cetățenilor străini şi apatrizilor care nu pot fi expulzați imediat, instanța de 
judecată poate dispune luarea în custodie publică, cu plasarea acestora în Centrul de Plasament 
Temporar al Străinilor pe un termen de cel mult   6 luni.
(4) În cazul în care expulzarea însoțeşte sancțiunea arestului contravențional, aducerea la 
îndeplinire a expulzării are loc după executarea sancțiunii. 
(5) La aplicarea expulzării persoanelor indicate la 
alin. (1) se va ține cont de dreptul la respectarea vieții private a acestora.
Articolul 4396. Demolarea construcțiilor neautorizate

şi defrişarea arborilor şi arbuştilor
(1) Demolarea construcțiilor neautorizate se aplică în cazul faptelor prevăzute la art. 116, 134, 
168, 178, 179 şi 226 şi atrage, după caz, remedierea construcțiilor afectate în urma intervențiilor 
neautorizate. 
(2) Defrişarea arborilor şi arbuştilor se aplică în cazul contravenției prevăzute la art. 168.
(3) Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor se dispun de către 
instanța de judecată şi pot fi aplicate chiar dacă este înlăturată răspunderea contravențională în 
temeiul art. 26 sau procesul contravențional a încetat în temeiul art. 441 alin. (1) lit. f). 
(4) Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor se execută de către 
contravenient pe cont propriu sau de către autoritățile administrației publice locale din contul 
proprietarului.
(5) Modul de demolare a construcțiilor neautorizate şi de defrişare a arborilor şi arbuştilor se 
stabileşte de către Guvern. 
Articolul 4397. Confiscarea specială
(1) Confiscarea specială constă în trecerea forțată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor 
indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi 
recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.
(2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile: 
a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenții;
b) rezultate din săvîrşirea contravenției, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri;
c) date pentru a determina săvîrşirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient;
d) deținute contrar regimului stabilit de legislație şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului
contravențional; 
e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din
veniturile generate de aceste bunuri.
(3) Confiscarea specială se aplică de către instanța de judecată la demersul agentului constatator. 
(4) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 79 alin. (3), art. 287 confiscarea specială se aplică de 
către reprezentantul Serviciului Vamal abilitat să examineze cauza contravențională.
(5) Pînă la pronunțarea hotărîrii cu privire la confiscarea specială, agentul constatator dispune 
restituirea către proprietar sau către posesorul legal al bunurilor uşor alterabile, în acest caz 
confiscîndu-se contravaloarea lor.
(6) Dacă bunurile rezultate din săvîrşirea contravenției şi veniturile de la aceste bunuri au fost 
comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea 
acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din săvîrşirea contravenției şi a veniturilor de 
la aceste bunuri.
(7) Dacă bunurile indicate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei 
persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se 
confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei 
persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, 
bunurile se confiscă.
(8) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere 
contravențională.
(9) Confiscarea specială nu se aplică în cazul contravențiilor săvîrşite prin intermediul unui 
organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.
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Titlul II
PARTEA SPECIALĂ

Capitolul VI
CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENŢIONALE

    Articolul 440. Procesul de constatare a faptei 
contravenţionaleşi atribuţiile 
agentului constatator

    (1) Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul 
constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de 
încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale 
sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza 
contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, în instanţa de 
judecată sau în alt organ spre soluţionare.
    (2) Agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunț ori se autosesizează cînd dispune 
de informații suficiente pentru a considera cu un grad înalt de probabilitate că este comisă o 
contravenție fie prin constatarea faptei contravenționale.
    (3) Imediat sau în cel mult 3 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice 
sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul capitol.
    (4) Procesul contravenţional se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei în cazul 
contravenţiilor prevăzute la art.69, 104–107.
    (41) Prin derogare de la prevederile alin. (1)–(3), în cazul în care faptele contravenţionale 
specificate la art. 96 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi la art. 97–103, cu excepţia contravenţiei 
prevăzute la art. 971 alin. (2), au fost stabilite de către agentul constatator, acesta notifică titularul 
de drepturi sau autoritatea abilitată conform Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind 
protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate 
despre cele constatate. Dacă titularul de drepturi sau autoritatea abilitată conform Legii privind 
protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării, nu depune plîngerea prealabilă, agentul 
constatator nu începe procesul contravenţional în conformitate cu prevederile prezentului cod.
    (42) Constatarea faptei contravenționale și începerea procesului contravențional în cadrul 
controlului de stat asupra activității de întreprinzător sau în urma acestuia de către agentul 
constatator care are atribuții de organ de control conform Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind 
controlul de stat asupra activității de întreprinzător se efectuează în limitele stabilite la art. 51 din 
legea menționată.
    (5) Dacă la depistarea sau la examinarea cazului contravenţional se stabileşte competenţa unei 
alte autorități abilitate să constate contravenția sau să examineze cauza contravențională, 
materialele se remit în aceeaşi zi conform competenţei.
    (6) La solicitarea unor alţi agenţi constatatori, angajatul cu statut special al Ministerului 
Afacerilor Interne este obligat să le acorde ajutor la constatarea contravenţiei.
    Articolul. 441. Temeiurile de încetare a procesului

contravențional
    (1) Procesul contravenţional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat şi va 
fi încetat în cazurile în care:

a) nu există faptul contravenţiei;
b) se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.3 alin.(3), art.4 alin.(3), art.20–31;
c) persoana presupusă a fi făptuitor a decedat, cu excepţia cazului de reabilitare a acesteia;
d) pentru acelaşi fapt şi privitor la aceeaşi persoană există o decizie/hotărîre definitivă;
e) pentru acelaşi fapt este pornită urmărire penală;

f) nu este identificat făptuitorul, iar termenul prescripției tragerii la răspundere
contravențională a expirat;

g) fapta a fost constatată în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător și nu
reprezintă încălcare gravă sau foarte gravă în sensul Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind 
controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (2) Încetarea procesului contravenţional determină repunerea în drepturi a persoanei în a cărei 
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privinţă a fost pornit.
Articolul 442. Procesul-verbal cu privire la contravenţie

    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta 
ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza 
constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.
    (11) Procesul-verbal de control, întocmit conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, substituie procesul-verbal cu privire 
la contravenție și are regim juridic și forță juridică similare dacă în el se constată fapta 
contravențională cu respectarea cerințelor stabilite de prezentul cod.
    (2) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la contravenţie se 
înscrie într-un registru de evidenţă în ordinea încheierii şi depunerii lui la autoritatea din care 
face parte agentul constatator.
    (3) Conținutul Registrului de evidenţă a proceselor-verbale cu privire la contravenţii și modul 
de ținere a acestuia se aprobă de către Guvern și sînt obligatorii pentru toate autoritățile din care 
fac parte agenții constatatori.
    Articolul 443. Conţinutul procesului-verbal cu privire

la contravenţie 
    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde:

a) data (ziua, luna, anul), ora şi locul încheierii;
b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o

reprezintă;
c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul

contravențional, datele din buletinul ei de identitate, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, 
sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;

d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă
pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de 
contravenţie;

e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale
elementelor constitutive ale contravenţiei;

f) aducerea la cunoştinţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional şi a
victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387;

g) obiecţiile şi probele pe care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul
contravențional le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei;

h) informații despre instituția bancară şi despre modul de plată a amenzii.
    (2) În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional este un 
minor, în procesul-verbal se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul părinţilor sau ale 
altor reprezentanţi legali.
    (3) În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional sau 
victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se asigură asistenţa unui interpret/traducător, datele 
lui consemnîndu-se în procesul-verbal.
    (4) În procesul-verbal se individualizează corpurile delicte (se descriu forma, mărimea, 
culoarea, greutatea, alte caracteristici care permit individualizarea lor), indicîndu-se datele 
proprietarului şi, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea lor.
    (5) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a 
cărei privință a fost pornit procesul contravențional şi de victimă cînd există. În cazul în care 
constatarea contravenţiei este de competenţa unui organ colegial, procesul-verbal cu privire la 
contravenţie se încheie de către preşedintele organului colegial sau de către un membru ales cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa în al cărei cadru are loc constatarea faptei ori 
desemnat de către preşedintele acestei şedinţe şi se semnează de către toţi membrii prezenţi la 
şedinţă.
    (6) Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al 
refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică 
prin semnătura cel puțin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia.
    (7) În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesităţii unor 
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astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.
    (8) În cazul în care contravenţia prevăzută la capitolul XIII al cărţii întîi a fost constatată cu 
ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate 
metrologic, agentul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate 
încheia procesul-verbal şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul 
contravențional. În procesul-verbal încheiat în cazurile prevăzute de prezentul alineat se indică 
tipul, modelul şi numărul de identificare al mijlocului special cu ajutorul căruia a fost constatată 
contravenția.
    (9) Partea rezolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare, 
de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat sa 
examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, 
ori în instanţa de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind 
sancţionarea sau privind încetarea procesului, indicîndu-se şi termenul de contestare în instanţa 
de judecată.
    (10) Dacă norma contravenţională prevede aplicarea punctelor de penalizare sau dacă 
contravenţia imputată prevede acumularea a 15 puncte de penalizare, partea rezolutivă a 
procesului-verbal va conţine şi menţiunea respectivă.
    (11) În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde şi date 
privind informarea persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional despre 
dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la 
stabilirea ei. În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional 
recunoaşte săvîrşirea contravenției şi acceptă sancțiunea stabilită în procesul-verbal de către 
agentul constatator, procesul-verbal cu privire la contravenție constituie actul de decizie asupra 
cauzei contravenționale. Faptul recunoaşterii contravenției şi al acceptării sancțiunii stabilite de 
către agentul constatator se consemnează în procesul-verbal cu privire la contravenție.
    (12) În cazul deciziei de remitere a cauzei contravenţionale spre examinare funcționarului 
abilitat din cadrul autorității din care face parte agentul constatator sau în instanţa de judecată, 
agentul constatator transmite după competență procesul-verbal şi materialele cauzei 
contravenţionale.
    (13) Copia de pe procesul-verbal se înmînează persoanei în a cărei privință a fost pornit 
procesul contravențional şi victimei la cerere. În cazul procesului-verbal încheiat în absenţa 
persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, copia de pe procesul-verbal se 
înmînează în modul prevăzut la art.382 alin.(6).
    (14) În cazul prevăzut la art.16 alin.(2), agentul constatator expediază materialele cauzei 
contravenţionale autorităţii publice locale pentru problemele minorilor şi, după caz, poate 
solicita, prin demers, instanţei de judecată aplicarea faţă de minor a măsurii de constrîngere cu 
caracter educativ conform prevederilor art.104 din Codul penal.
    Articolul 4431. Constatarea contravențiilor cu ajutorul

mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor
tehnice omologate şi verificate metrologic și 
încheierea procesului-verbal în cazul acestor 
contravenții

    (1) În cazul autosesizării privind săvîrșirea contravențiilor prevăzute la capitolul XIII al cărţii 
întîi şi/sau constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice 
omologate şi verificate metrologic ce funcţionează în regim automatizat, agentul constatator 
expediază la domiciliul (adresa juridică) proprietarului sau al posesorului vehiculului solicitarea 
privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, cu publicarea 
concomitentă a solicitării respective pe pagina web oficială a autorităţii din care face parte 
agentul constatator.
    (2) La solicitarea agentului constatator, proprietarul sau posesorul vehiculului, în termen de 10 
zile lucrătoare din data înmînării solicitării agentului constatator, dar nu mai mult de 30 de zile 
de la data publicării solicitării pe pagina oficială a autorităţii din care face parte agentul 
constatator, este obligat să depună la această autoritate o declaraţie cu privire la identitatea 
conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției. În cazul în care proprietarul sau 
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posesorul vehiculului este minor, obligaţia de a depune declaraţia cu privire la identitatea 
conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției revine părinţilor acestuia sau 
persoanei la întreţinerea căreia se află minorul.
    (3) Omiterea prezentării de către proprietarul sau de către posesorul vehiculului a declaraţiei 
cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, în termenul indicat la alin. (2), atrage 
răspunderea prevăzută la art. 234, cu excepţia cazului în care proprietarul sau posesorul 
vehiculului a fost deposedat de acesta în mod ilicit. 
    (4) În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al 
mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, încheierea procesului-verbal cu privire la 
contravenţie are loc în formă de document electronic pe care se aplică semnătura electronică 
digitală a agentului constatator, în conformitate cu prevederile legislaţiei. În cazul contravenţiilor 
constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi 
verificate metrologic, procesul-verbal se încheie şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost 
pornit procesul contravențional.
    (5) Procesul-verbal cu privire la contravenţie şi copiile de pe acesta se emit prin trecerea 
documentului electronic prevăzut la alin. (4) din prezentul articol pe suport de hîrtie, care are 
conţinutul specificat la art. 443 alin. (1).
    (6) Copia de pe procesul-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit 
procesul contravențional se înmînează în modul prevăzut la art. 382 alin. (6) ori se expediază 
prin poştă.
    Articolul 444. Încheierea procesului-verbal în cazul 

pluralităţii de contravenţii
    În cazul pluralităţii de contravenţii săvîrşite de aceeaşi persoană, constatate în acelaşi timp de 
acelaşi agent, a căror soluţionare ţine de competenţa aceluiaşi organ, se încheie un singur proces-
verbal.
    Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal cu privire

la contravenţie
    Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a datelor şi faptelor indicate la 
art.443 are ca efect nulitatea acestuia. 
    Articolul 446. Cazurile în care nu se încheie proces-verbal 

cu privire la contravenţie
    (1) În cazul constatării unui act contravenţional, agentul constatator nu încheie proces-verbal 
cu privire la contravenţie dacă:

a) persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional recunoaşte că este vinovată
de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc sancţiunea amenzii contra chitanţă;

b) se aplică sancţiunea avertismentului;
c) răspunderea contravenţională a fost înlăturată conform art.20–31.

    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în unul din următoarele cazuri:
a) aplicarea sancţiunii principale prevăzute de prezentul cod este de competenţa instanţei de

judecată sau, în cazul a două sancţiuni principale, aplicarea uneia din acestea, dacă agentul 
constatator consideră necesar, este de competenţa instanţei de judecată;

b) prin contravenţie s-a cauzat un prejudiciu material;
c) există corpuri delicte pasibile de confiscare în conformitate cu art. 4397 din prezentul cod şi

art.162 din Codul de procedură penală;
d) sînt săvîrşite contravenţiile prevăzute de art.220–226 şi 228–245.

    (3) Nu se încheie proces-verbal nici în cazurile emiterii de către procuror a ordonanţei de a 
refuza începerea urmăririi penale, de a înceta urmărirea penală din cauză că fapta constituie o 
contravenţie, precum şi în cazurile liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la 
răspundere contravenţională. În cazurile indicate, procurorul emite o ordonanţă motivată privind 
pornirea procesului cu privire la contravenţie.
    Articolul 447. Chitanţa de încasare a amenzii la locul

constatării contravenţiei
    (1) În cazul prevăzut la art.446 alin.(1) lit.a), contravenientul plăteşte amendă, aplicată de 
agentul constatator, contra unei chitanţe de încasare care va conţine:
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a) data, ora şi locul de efectuare a plăţii;
b) numele, prenumele şi domiciliul persoanei sancţionate;
c) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o reprezintă;
d) norma contravenţională în al cărei temei este aplicată sancţiunea;
e) suma amenzii;
f) semnăturile părţilor.

    (2) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale se înmînează persoanei sancţionate, faptul 
înmînării menţionîndu-se în copia de pe chitanţă.
    (3) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale este un document de strictă evidenţă. 
Modul de evidenţă, de păstrare şi de eliberare a chitanţelor de către agenţii constatatori se 
stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 4471. Examinarea cauzei contravenționale

de către autoritatea competentă
    (1) Examinarea cauzelor contravenționale de către autoritățile prevăzute la art. 393  alin. (1)  
lit. b)–d)  se efectuează cu respectarea prevederilor capitolelor I–VI din cartea a doua. 
    (2) După examinarea cauzei contravenționale, autoritatea competentă (persoana abilitată să 
examineze cauza) emite decizia asupra cauzei. Decizia comisiei administrative asupra cauzei 
contravenționale se adoptă sub formă de hotărîre.
    (3) Decizia trebuie să conțină: 

1) data (ziua, luna, anul) emiterii deciziei;
2) denumirea autorității (numele, prenumele, calitatea persoanei abilitate să examineze cauza)

care a emis decizia, data examinării cauzei; 
3) numele, prenumele, domiciliul, ocupația persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul

contravențional, datele din buletinul de identitate, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, 
sediul, codul fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă; 

4) expunerea circumstanțelor stabilite în cadrul examinării cauzei;
5) norma contravențională care încadrează fapta persoanei în privința căreia a fost pornit

procesul contravențional;
6) soluția asupra cauzei, care poate fi:
a) încetarea procesului contravențional;
b) stabilirea vinovăției persoanei privind săvîrşirea contravenției imputate şi, după caz,

aplicarea sancțiunii contravenționale;
7) soluția referitoare la obiectele şi la documentele ridicate (corpurile delicte);
8) în cazul sancționării, mențiunea privind informarea contravenientului despre dreptul de a

plăti jumătate din cuantumul amenzii, dacă plata este efectuată în cel mult 72 de ore de la 
stabilirea amenzii;

9) mențiunea privind dreptul de contestare a deciziei, în conformitate cu prevederile art. 448.
    (4) Prezența agentului constatator şi a persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul 
contravențional la examinarea cauzei contravenționale este obligatorie. 
    (5) Absența agentului constatator sau a persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul 
contravențional, citați în conformitate cu legislația, fără motiv întemeiat şi fără înștiințare 
prealabilă, nu împiedică examinarea cauzei.
    (6) Dacă la examinarea cauzei contravenționale a participat persoana în a cărei privință a fost 
pornit procesul contravențional sau apărătorul acesteia, dar nu a fost întocmit proces-verbal al 
şedinței de examinare, decizia trebuie să conțină concluziile şi demersurile acestora şi rezultatele 
examinării demersurilor. 
    (7) Decizia asupra cauzei contravenționale se semnează de către persoana abilitată care a 
examinat cauza, iar decizia organului colegial – de către preşedintele şi de către secretarul 
şedinței.
    (8) În termen de cel mult 3 zile de la data emiterii deciziei, copiile de pe aceasta se remit 
părților care nu au fost prezente la examinarea cauzei contravenționale şi, la cerere, celor 
prezente, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.
    Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului

constatator asupra cauzei contravenționale 
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    (1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza 
contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în 
care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în 
drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei 
agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost 
prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe 
decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
    (2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 
15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana 
față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată 
competentă să examineze contestația.
    (3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la 
pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului 
constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii 
contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.
    (4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la 
autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la 
data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în 
instanța de judecată competentă.
    (5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale 
aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator. 
    (6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată 
poate suspenda executarea deciziei. 
    (7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei 
agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda 
executarea deciziei atacate.
    (8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale 
nu plăteşte taxă de stat.
    Articolul 449. Sesizarea procurorului în soluţionarea 

cauzei contravenţionale
    (1) Dacă în procesul contravenţional se constată că fapta considerată contravenţie a fost 
săvîrşită în condiţii care o plasează sub incidenţa legii penale, dosarul se remite neîntîrziat, prin 
încheiere motivată, procurorului, după competenţă.
    (2) Dacă, în mersul urmăririi penale, de către organul de urmărire penală se constată că fapta 
care se considera infracţiune este contravenţie, dosarul se remite neîntîrziat, prin ordonanţă 
motivată, procurorului, care procedează conform art.396 alin.(2).

Articolul 450. Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care 
au favorizat contravenţia şi încheierea
interlocutorie

    (1) La stabilirea pedepsei, procurorul, agentul constatator determină cauzele şi condiţiile care 
au favorizat săvîrşirea contravenţiei şi, în caz de necesitate, sesizează autoritatea respectivă sau 
persoana cu funcţie de răspundere spre examinarea lor imediată.
    (2) Constatînd în procesul de judecată fapte de încălcare a legalităţii şi a drepturilor omului, 
instanţa de judecată emite, odată cu hotărîrea, şi o încheiere interlocutorie, prin care aceste fapte 
se aduc la cunoştinţă procurorului şi, după caz, persoanei cu funcţie de răspundere responsabile. 
    (3) În decursul a 30 de zile, persoana cu funcţie de răspundere sesizată conform alin.(1) şi (2) 
informează instanţa de judecată, procurorul sau agentul constatator despre măsurile întreprinse 
de ea.

Articolul 451. Inadmisibilitatea divulgării materialelor 
în cauza contravenţională

    Materialele în cauza contravenţională nu pot fi divulgate pînă la încheierea examinării cauzei 
decît cu autorizaţia agentului constatator şi numai în măsura în care consideră că este posibil, cu 
respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi cu neafectarea intereselor persoanei, în condiţiile Legii 
nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
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Capitolul VII
JUDECAREA CAUZEI CONTRAVENŢIONALE

ÎN INSTANŢĂ
    Articolul 452. Judecarea cauzei contravenţionale
    (1) Cauza contravenţională se judecă de instanţa de judecată în şedinţă publică, oral, 
nemijlocit şi în contradictoriu.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cauza contravențională poate fi examinată în 
şedință închisă în condițiile şi în modul stabilit de art. 18 din Codul de procedură penală.
    Articolul 453. Actele preliminare   
    În termen de 3 zile de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul verifică 
competenţa şi, după caz:

a) dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie;
b) fixează data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi altor participanţi

la şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare.
    Articolul 454. Termenul de judecare a cauzei

contravenţionale
    (1) Cauza contravenţională se judecă în termen de 30 de zile de la data intrării dosarului în 
instanţă.
    (2) Dacă există temeiuri rezonabile, judecătorul, prin încheiere motivată, poate prelungi 
termenul de judecare a cauzei cu 15 zile. 
    (3) În cazul reţinerii persoanei conform art.376 şi 433, judecarea cauzei contravenţionale se 
face de urgenţă şi cu precădere.
    Articolul 455. Participarea la şedinţa de judecare 

a cauzei contravenţionale
    (1) Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale are loc cu citarea părţilor, în modul prevăzut 
de prezentul cod.
    (2) Prezența agentului constatator sau, după caz, a procurorului, în cazul în care acesta este 
parte în cauza contravențională, la şedința de judecare a cauzei contravenționale este obligatorie. 
Absența agentului constatator sau, după caz, a procurorului, citați în conformitate cu legislația, 
fără motiv întemeiat şi fără înştiințarea prealabilă a instanței, nu împiedică judecarea cauzei 
contravenționale şi permite aplicarea acestuia a unei amenzi judiciare de către instanța de 
judecată, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală.
    (3) Neprezentarea în şedinţă a făptuitorului sau a victimei, legal citate, fără motive întemeiate 
nu împiedică judecarea cauzei contravenţionale.
    (4) Participarea făptuitorului reţinut este obligatorie. Aducerea lui este asigurată de poliţie.
    (5) În cazul în care se solicită aplicarea sancțiunii arestului contravențional, participarea 
făptuitorului la şedința de judecare a cauzei contravenționale este obligatorie. Neprezentarea cu 
rea-voință a făptuitorului permite aplicarea sancțiunii arestului contravențional în absența 
acestuia.
    Articolul 4551. Procedura de mediere
    (1) În cauzele contravenţionale prevăzute la art. 29, pînă la punerea pe rol a cauzei, instanţa de 
judecată emite, la solicitarea părţilor, în termen de cel mult 3 zile de la data repartizării cauzei, o 
încheiere prin care dispune suspendarea cauzei contravenţionale şi iniţierea procedurii de 
mediere în condiţiile Legii cu privire la mediere.
    (2) La încetarea medierii, mediatorul întocmeşte şi semnează un proces-verbal în care 
consemnează temeiul încetării procesului de mediere. Procesul-verbal se înmînează părţilor şi se 
prezintă instanţei de judecată.
    (3) Dacă părţile au încheiat o tranzacţie, aceasta se prezintă instanţei de judecată în a cărei 
procedură se află cauza contravenţională şi constituie temei pentru înlăturarea răspunderii 
contravenţionale sau încetarea procesului contravenţional în conformitate cu prevederile art. 26 
şi 29.
    Articolul 456. Şedinţa de judecare a cauzei 

contravenţionale
(1) Judecătorul conduce şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi 
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solemnitatea şedinţei.
    (2) La judecarea cauzei contravenţionale, judecătorul:

a) anunţă cauza;
b) verifică prezenţa persoanelor citate;
c) verifică respectarea procedurii de citare în cazul absenţei vreunei persoane citate;
d) ia măsuri, după caz, pentru participarea interpretului;
e) îndepărtează martorii din sala de şedinţă;
f) identifică persoana în a cărei privinţă a fost pornită procedura contravenţională;
g) anunţă completul de judecată şi lămureşte părţilor dreptul de recuzare;
h) lămureşte participanţilor la şedinţă alte drepturi şi obligaţii.

    (3) În cazul de manifestare a lipsei de respect faţă de judecător sau de neîndeplinire a 
dispoziţiilor preşedintelui completului de judecată, instanţa de judecată, printr-o încheiere care 
poate fi inclusă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, poate hotărî aplicarea sancţiunii 
cuprinse în art.317. Încheierea poate fi contestată cu recurs în instanța ierarhic superioară de 
către persoana interesată în termen de 3 zile de la pronunțare. Cererea de recurs se depune în 
instanța care a aplicat sancțiunea.

Articolul 457. Cercetarea judecătorească
    (1) În cadrul cercetării judecătoreşti se cercetează mai întîi probele prezentate de partea 
acuzării.
    (2) La cererea părţilor sau a altor participanţi la proces, instanţa poate modifica ordinea de 
cercetare a probelor dacă este necesar pentru buna desfăşurare a cercetării judecătoreşti. 
Făptuitorul poate cere să fie audiat la începutul cercetării probelor sau la orice etapă a cercetării 
judecătoreşti.
    (3) După cercetarea tuturor probelor din dosar şi a celor prezentate la judecarea cauzei, 
instanţa soluţionează cererile şi demersurile formulate şi dispune efectuarea, după caz, a unor 
acţiuni procesuale suplimentare.
    (4) – abrogat.
    (5) – abrogat.
    (6) – abrogat. 
    (7) – abrogat.  
    Articolul 4571. Dezbaterile judiciare
    (1) După finalizarea cercetării judecătoreşti, instanța anunță dezbaterile judiciare.
    (2) În luările de cuvînt, participanții la dezbateri nu pot face referințe la alte probe decît cele 
examinate în cadrul cercetării judecătoreşti. În cazul în care vor să prezinte probe suplimentare, 
participanții la dezbateri vor solicita reluarea cercetării judecătoreşti, indicînd circumstanțele 
care vor fi cercetate suplimentar în baza acestora. După examinarea opiniilor părților, instanța 
emite o încheiere motivată privind admiterea sau respingerea cererii ori a demersului. 
    (3) Instanța nu poate limita durata dezbaterilor, însă preşedintele şedinței de judecată poate 
întrerupe cuvîntările care depăşesc limitele cauzei contravenționale judecate. 
    (4) După închiderea dezbaterilor judiciare şi rostirea ultimului cuvînt, părțile își pot depune în 
instanță concluziile scrise privind soluția propusă pentru cauza judecată, care se anexează la 
procesul-verbal al ședinței.

Articolul 458. Problemele ce urmează a fi rezolvate 
la adoptarea hotărîrii contravenţionale 

    (1) Examinînd cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine:
a) caracterul veridic al contravenţiei imputate;
b) existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
c) vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional;
d) existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante;
e) necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale;
f) alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.

    (2) Chestiunile care apar în timpul judecării cauzei se rezolvă prin încheiere judecătorească, 
inclusă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, care poate fi atacată împreună cu hotărîrea 
contravenţională.
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Articolul 459. Procesul-verbal al şedinţei de
judecare a cauzei contravenţionale 

    (1) Desfăşurarea şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale se consemnează în proces-
verbal.
    (2) Procesul-verbal al şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale va include:

a) denumirea instanţei judecătoreşti;
b) data (ziua, luna, anul), ora şi locul şedinţei de judecată;
c) numele şi prenumele judecătorului şi ale grefierului;
d) numele şi prenumele părţilor, calitatea lor procesuală;
e) menţiunea îndeplinirii procedurii de citare;
f) fapta contravenţională asupra căreia a fost încheiat procesul-verbal, încadrarea juridică a

faptei;
g) cererile, demersurile şi concluziile formulate de participanţii la şedinţă, măsurile luate;
h) probele cercetate în şedinţă;
i) retragerea instanţei în camera de deliberare;
j) menţiunea privind pronunţarea hotărîrii.

    (3) Depoziţiile părţilor şi ale martorilor se citesc şi se semnează de aceştia.
    (4) Procesul-verbal se încheie în decursul a 24 de ore de la închiderea şedinţei de judecare a 
cauzei contravenţionale şi se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier.

Articolul 460. Deliberarea instanţei de judecată
    (1) Instanţa de judecată hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de deliberare, 
pronunţîndu-se prin hotărîre asupra aspectelor faptic şi juridic ale cauzei.
    (2) Hotărîrea se semnează de judecător şi se pronunţă în şedinţă publică imediat după 
deliberare.

Articolul 461. Încetarea procesului contravenţional 
în şedinţă de judecată

    În cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la 
art.441 şi 445, instanţa încetează procesul contravenţional. 
    Articolul 462. Hotărîrea judecătorească 
    (1) Hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată.
    (2) Hotărîrea judecătorească constă din parte introductivă, parte descriptivă şi dispozitiv.
    (3) Partea introductivă cuprinde:

a) data şi locul emiterii hotărîrii;
b) denumirea instanţei judecătoreşti;
c) numele şi prenumele judecătorului, ale grefierului şi ale părţilor, menţiunea despre

participarea părţilor la şedinţe; 
d) datele privitoare la persoana contravenientului (numele, prenumele, data şi locul naşterii,

adresa); 
e) norma contravenţională în al cărei temei a fost pornit procesul contravenţional.

    (4) Partea descriptivă cuprinde:
a) circumstanţele constatate în judecarea cauzei;
b) probele pe care se întemeiază concluzia şi motivele de respingere a probelor;
c) norma contravenţională pe care se întemeiază soluţionarea cauzei.

    (5) Dispozitivul cuprinde:
a) soluţia privind încetarea procesului contravenţional; sau
b) soluţia cu privire la vinovăţia persoanei de săvîrşirea contravenţiei imputate şi, după caz, la

stabilirea sancţiunii contravenţionale, la aplicarea măsurii de siguranţă sau la înlăturarea 
executării sancţiunii.
    (6) Pe lîngă cele menţionate la alin.(5), dispozitivul va cuprinde, după caz, soluţia referitor la:

a) corpurile delicte;
b) modul şi termenul de atac al hotărîrii judecătoreşti;
c) alte chestiuni privind justa soluţionare a cauzei contravenţionale.

 Articolul 463. Înmînarea copiei de pe hotărîrea
judecătorească
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    (1) În cel mult 3 zile de la data pronunţării hotărîrii judecătoreşti, copia ei se remite părţilor 
care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale şi, la cerere, celor 
prezente, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar. 
    (2) Contravenientului prezent la pronunţarea hotărîrii, care a fost sancţionat cu arest 
contravenţional, precum şi contravenientului reţinut i se înmînează neîntîrziat, contra semnătură, 
extras din hotărîrea contravenţională, expediindu-i-se ulterior copia de pe hotărîre în termenul 
prevăzut la alin.(1).
    Articolul 464. Afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii

de sancţionare 
    (1) Afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare a persoanei juridice constă în obligarea ei 
de a afişa şi/sau a difuza, pe cheltuială proprie, hotărîrea judecătorească privind sancţionarea sa 
şi se dispune de către instanța de judecată din oficiu ori la solicitarea agentului constatator sau a 
victimei. 
    (2) Afişarea hotărîrii privind sancţionarea persoanei juridice se face în locul şi pentru o 
perioadă de cel mult 30 de zile, stabilite de instanţa de judecată.
    (3) Difuzarea hotărîrii de sancţionare se face prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi/sau în unul sau mai multe ziare, şi/sau prin unul sau mai multe servicii de 
comunicaţii audiovizuale, după cum hotărăşte instanţa de judecată.
    (4) Cheltuielile de afişare sau de difuzare nu pot depăşi cuantumul maxim al sancţiunii 
amenzii aplicabile persoanei juridice. 

Capitolul VIII
CALEA ORDINARĂ DE ATAC. RECURSUL

    Articolul 465. Recursul
    (1) Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs.
    (2) Decizia pronunţată în recurs este irevocabilă.
    Articolul 466. Temeiurile pentru recurs
    Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs, pentru a se repara erorile de 
drept, în următoarele temeiuri:

a) nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea
persoanei;

b) şedinţa de judecată nu a fost publică;
c) cauza a fost judecată fără citarea legală a unei părţi sau care, legal citată, s-a aflat în

imposibilitatea de a se prezenta sau de a înştiinţa instanţa despre imposibilitate;
d) hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei

contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau dispozitivul hotărîrii redactate 
nu corespunde dispozitivului pronunţat după deliberare;

e) nu au fost întrunite elementele constitutive ale contravenţiei sau instanţa a pronunţat o
hotărîre de sancţionare pentru o altă faptă decît cea imputată contravenientului, cu excepţia 
cazurilor de reîncadrare juridică a acţiunilor lui în temeiul unei legi mai blînde;

f) contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de prezentul cod;
g) s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de lege sau nu corespund faptei

săvîrşite sau persoanei contravenientului;
h) contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenţionale pentru această faptă sau

există o cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale, sau aplicarea sancţiunii a fost 
înlăturată de o nouă lege ori anulată de un act de amnistie, sau a intervenit decesul 
contravenientului ori împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege;

i) faptei săvîrşite i s-a dat o încadrare juridică greşită;
j) a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului;
k) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii aplicate;
l) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre în o altă cauză, a constatat o încălcare la

nivel naţional a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată şi în cauza respectivă.
    Articolul 467. Persoana care are dreptul de a 

declara recurs 
    (1) Hotărîrea judecătorească contravenţională poate fi atacată cu recurs de către contravenient, 
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agentul constatator, victimă, procuror, după caz.
    (2) Recursul poate fi declarat în numele părţilor şi de către apărător, iar în numele 
contravenientului arestat, şi de către soț/soție.
    Articolul 468. Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti 

contravenţionale 
    (1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 15 
zile de la data pronunțării hotărîrii judecătoreşti sau, pentru părțile care nu au fost prezente la 
şedința de judecare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe hotărîrea 
judecătorească, în condițiile art. 463 alin. (1).
    (2) Recursul se depune în instanţa de judecată a cărei hotărîre este atacată. Persoana deţinută 
poate depune recurs şi la administraţia locului de deţinere, care este obligată să-l expedieze 
imediat instanţei de judecată a cărei hotărîre este atacată.
    (3) Recursul primit, împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, în cel mult 3 zile de la 
data expirării termenului de declarare a recursului, instanţei de recurs.
    Articolul 469. Repunerea în termen a recursului
    (1) Recursul declarat cu omiterea termenului prevăzut de lege, dar nu mai tîrziu de 15 zile de 
la începutul executării sancţiunii sau perceperii despăgubirii materiale, se consideră depus în 
termen dacă instanţa a constatat că întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate sau de 
neinformarea despre adoptarea hotărîrii a participantului la proces, care nu a fost prezent la 
judecarea cauzei, nici la pronunţarea hotărîrii asupra ei. 
    (2) Pînă la soluţionarea repunerii în termen, instanţa poate suspenda executarea hotărîrii.
    Articolul 470. Efectele recursului 
    (1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale suspendă executarea ei, cu 
excepţia sancţiunii arestului contravenţional.
    (2) Instanţa de recurs judecă recursul cu privire la persoana la care se referă declaraţia de 
recurs şi numai în raport cu calitatea ei în proces.
    (3) Instanţa de recurs judecă recursul în limitele temeiurilor pentru recurs, avînd dreptul, în 
afara temeiurilor invocate şi cererilor formulate de recurent, să examineze şi alte temeiuri fără a 
agrava situaţia contravenientului.
    (4) Soluţionînd cauza, instanţa de recurs nu poate crea o situaţie mai gravă persoanei în a cărei 
favoare a fost declarat recursul.
    (5) Prin extindere, instanţa de recurs este în drept să judece recursul şi cu privire la persoanele 
care nu au declarat recurs sau la care acesta nu se referă, avînd dreptul de a hotărî şi în privinţa 
lor, fără a le crea o situaţie mai gravă.
    Articolul 471. Judecarea cauzei contravenţionale

cu recurs
    (1) Recursul se judecă de un complet din 3 judecători, cu citarea părţilor.
    (2) Neprezentarea la şedinţă a părţilor legal citate nu împiedică judecarea recursului.
    (3) Instanţa de recurs este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în recurs.

Articolul 472. Şedinţa de judecare a recursului 
    (1) Preşedintele completului de judecată conduce şedinţa de judecare a recursului împotriva 
hotărîrii asupra cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi solemnitatea în şedinţă.
    (2) La judecarea recursului împotriva hotărîrii asupra cauzei contravenţionale, preşedintele 
completului de judecată:

a) anunţă recursul care urmează să fie judecat;
b) anunţă completul de judecată, numele agentului constatator sau, după caz, a procurorului,

apărătorului, interpretului şi al altor persoane;
c) verifică prezenţa persoanelor citate;
d) primeşte cererile de recuzare sau alte cereri, pe care le soluţionează prin încheiere;
e) după enunţarea recursului, oferă cuvînt recurentului, apoi intimatului şi, la urmă, agentului

constatator sau, după caz, procurorului. Dacă printre recursurile declarate se află şi recursul 
procurorului, primul cuvînt i se oferă lui.
    (3) Părțile au dreptul la replică referitor la problemele apărute în dezbateri.
    (4) Contravenientul are dreptul la ultimul cuvînt.

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md 
apacanal@yandex.ru

181



    (5) Instanţa de recurs hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de deliberare.
    (6) Decizia, semnată de membrii completului de judecată, inclusiv de judecătorul care are 
opinie separată, se pronunţă în şedinţă.

Articolul 473. Decizia instanţei de recurs
    (1) După examinarea recursului, instanţa de recurs adoptă una dintre următoarele decizii:

1) respinge recursul şi menţine hotărîrea atacată dacă recursul:
a) este tardiv;
b) este inadmisibil;
c) este nefondat;
2) admite recursul, casînd hotărîrea atacată, parțial sau integral, şi adoptă una dintre

următoarele soluții:
a) dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului contravențional în cazurile prevăzute la

art. 441;
b) rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărîri, însă fără a înrăutăți situația contravenientului;
c) dispune rejudecarea cauzei în primă instanță dacă este necesară administrarea de probe

suplimentare, dacă a constatat încălcări ale normelor de procedură privind formarea completului 
instanței de judecată, privind citarea obligatorie a părților, privind respectarea dreptului la 
apărare şi a dreptului la interpret, precum şi dacă a constatat încălcări ale prevederilor art. 33–35 
din Codul de procedură penală aplicate corespunzător.
    (2) Decizia instanţei de recurs se pronunţă integral sau doar dispozitivul, urmînd a fi redactată 
în cel mult 3 zile.
    Articolul 474. Conţinutul deciziei instanţei de recurs
    (1) În decizia instanţei de recurs se va indica:

a) data şi locul pronunţării;
b) denumirea instanţei care a emis hotărîrea atacată;
c) numele şi prenumele membrilor completului de judecată, precum şi ale procurorului,

agentului constatator, apărătorului şi interpretului/traducătorului dacă aceştia participă la 
judecarea recursului;

d) numele şi prenumele recurentului, calitatea lui procesuală;
e) numele şi prenumele persoanei sancţionate sau în a cărei privinţă este clasată procedura

contravenţională;
f) numele şi prenumele victimei, iar în cazul persoanei juridice, al reprezentantului victimei

dacă participă la judecarea recursului;
g) dispozitivul hotărîrii atacate;
h) fondul recursului;
i) temeiurile de drept care au dus la respingerea sau la admiterea recursului, motivele adoptării

soluţiei;
j) una dintre soluţiile prevăzute la art.462 alin.(5) lit.a) şi b);
k) menţiunea că decizia este irevocabilă.

    (2) În cazurile prevăzute de lege, instanţa de recurs pronunţă o încheiere interlocutorie.
Capitolul IX

CALEA EXTRAORDINARĂ DE ATAC.
REVIZUIREA

 Articolul 475. Deschiderea procedurii de revizuire
    (1) Procedura de revizuire se deschide în favoarea contravenientului în termen de cel mult 6 
luni din momentul apariţiei unuia dintre temeiurile prevăzute la alin.(2).
    (2) Revizuirea procesului contravenţional poate fi cerută dacă:

a) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre, a constatat o încălcare a drepturilor şi
libertăţilor omului care poate fi reparată la o nouă judecare;

b) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii aplicată în cauza
respectivă;

c) legea nouă înlătură caracterul contravenţional al faptei sau ameliorează situaţia
contravenientului în a cărui privinţă nu a fost executată integral sancţiunea contravenţională; 

d) există o procedură pornită în cauza dată în faţa unei instanţe internaţionale;
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e) prin hotărîre definitivă s-a constatat că agentul constatator, procurorul sau judecătorul a
comis, în cursul constatării şi judecării acestei cauze, abuzuri ce constituie infracţiuni.
    (3) Procedura de revizuire se deschide în baza cererii procurorului adresată instanței de 
judecată, conform competenței teritoriale a acestuia, sau a cererii contravenientului adresată 
instanţei care a judecat cauza/contestaţia. În cazul alin.(2) lit.d), procedura de revizuire se 
deschide la cererea Procurorului General sau a adjuncţilor lui.
    (4) Cererea de revizuire se face în scris, cu invocarea motivului revizuirii şi a datelor 
doveditoare.
    (5) În procedura de revizuire, instanţa sesizată poate dispune suspendarea hotărîrii 
neexecutate. 
    (6) Cererea de revizuire se examinează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii 
a doua.
    Articolul 476. Revizuirea deciziilor şi a hotărîrilor

în cauzele contravenţionale
    (1) Procurorul dispune de dreptul de a înainta cerere de revizuire a deciziei sau hotărîrii emise 
în cauza contravenţională dacă se constată că în acţiunile contravenientului sînt prezente 
elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de Codul penal.
    (2) Cererea de revizuire se depune în instanţa a cărei decizie sau hotărîre a rămas definitivă.

Articolul 477. Hotărîrea instanţei de revizuire
    (1) După examinarea cererii de revizuire, instanţa de revizuire adoptă una dintre următoarele 
hotărîri:

1) respinge cererea de revizuire dacă este:
a) tardivă;
b) inadmisibilă;
c) neîntemeiată;
2) admite cererea, casînd hotărîrea atacată, şi pronunţă o nouă hotărîre.

    (2) Instanţa dispune, după caz, repunerea în drepturi, restituirea amenzii plătite şi a bunurilor, 
precum şi a cheltuielilor judiciare pe care persoana în a cărei favoare s-a admis revizuirea nu era 
obligată să le suporte, includerea, la cerere, în vechimea neîntreruptă în muncă, a duratei 
sancţiunii arestului contravenţional.
    (3) Hotărîrile emise în procedură de revizuire, cu excepţia celor emise de curţile de apel, pot fi 
atacate cu recurs de persoanele enumerate la art.467 în termen de 15 zile şi se judecă în ordinea 
procedurii de recurs, în conformitate cu prevederile capitolului VIII al cărţii a doua.

Capitolul X
TRIMITEREA SPRE EXECUTARE A HOTĂRÎRII
JUDECĂTOREŞTI. PROBLEMELE CE URMEAZĂ 

A FI SOLUŢIONATE LA EXECUTAREA 
SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE

    Articolul 478. Trimiterea spre executare a hotărîrii
judecătoreşti

    (1) Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti se pune în sarcina instanţei care a judecat 
cauza în primă instanţă. 
    (2) În termen de 10 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti, preşedintele 
instanţei trimite dispoziţia de executare a hotărîrii, împreună cu o copie de pe hotărîrea 
definitivă, organului (persoanei) responsabil de punerea în executare a hotărîrii conform 
prevederilor legislaţiei de executare. În cazul în care cauza a fost judecată cu recurs, la copia de 
pe hotărîre se anexează copia de pe decizia instanţei de recurs.
    (3) Organele (persoanele) care pun în executare hotărîrea judecătorească comunică, în cel mult 
5 zile, instanţei care a trimis hotărîrea respectivă despre punerea ei în executare. Administraţia 
locului de deţinere va notifica instanţa care a trimis hotărîrea despre locul în care contravenientul 
execută sancţiunea.

(4) Instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea este obligată să urmărească executarea 
hotărîrii.
    Articolul 479. Problemele ce urmează a fi soluţionate
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la executarea sancţiunii contravenţionale
    (1) Problemele legate de executarea sancţiunii contravenţionale se soluţionează, la demersul 
contravenientului, de către organul competent (persoana competentă) să asigure executarea 
sancţiunii contravenţionale sau, la demersul contravenientului ori al organului competent 
(persoanei competente) să asigure executarea sancţiunii contravenţionale, de către instanţa de 
judecată.
    (2) Problemele legate de explicarea suspiciunilor şi neclarităţilor la executarea hotărîrii 
judecătoreşti se soluţionează de către instanţa emitentă a hotărîrii definitive, la demersul 
contravenientului sau al organului competent (persoanei competente) să asigure executarea 
sancţiunii contravenţionale.
    Articolul 480. Modul de soluţionare a problemelor legate

de executarea sancţiunii contravenţionale 
de către instanţa de judecată

    (1) Problemele legate de executarea sancţiunii contravenţionale adresate instanţei de judecată 
se soluţionează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii a doua, de către instanţa de 
judecată din raza de activitate a organului competent (persoanei competente) să asigure 
executarea sancţiunii contravenţionale.
    (2) Încheierea instanţei de judecată privind soluţionarea problemelor legate de executarea 
sancţiunii contravenţionale poate fi atacată cu recurs de către persoanele interesate în termen de 
15 zile şi se judecă în procedură de recurs în conformitate cu prevederile capitolului VIII al cărţii 
a doua.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 481 
    Prezentul cod intră în vigoare la 31 mai 2009.
    Articolul 482 
    La data intrării în vigoare a prezentului cod:

a) Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti
din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, 
art.47), cu modificările ulterioare, se abrogă;

b) actele normative adoptate pînă la punerea în aplicare a prezentului cod se vor aplica în
măsura în care nu contravin prevederilor acestuia.
    Articolul 483 
    (1) Toate cauzele contravenţionale pornite în baza faptelor care nu se consideră contravenţii în 
conformitate cu prezentul cod se sistează după cum urmează:

a) de către autorităţile competente să soluţioneze cauze contravenţionale, în privinţa
persoanelor ale căror dosare se află în procedura acestor organe; 

b) de către instanţele de judecată respective, în privinţa persoanelor ale căror dosare au fost
puse pe rol; 

c) de către instanţele de apel şi de recurs, în privinţa persoanelor hotărîrile sau deciziile asupra
cărora nu sînt definitive.
    (2) Hotărîrile sau deciziile definitive în privinţa persoanelor sancţionate pentru faptele care nu 
se consideră contravenţii în conformitate cu prezentul cod nu se execută, iar persoanele 
respective se consideră nesancţionate contravenţional şi se repun în dreptul de care au fost 
private
    Articolul 484 
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentului cod:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu
prezentul cod;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod;
c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative

ce contravin prezentului cod;
d) va asigura elaborarea actelor normative care vor reglementa aplicarea prezentului cod.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU
    Nr. 218-XVI. Chişinău, 24 octombrie 2008.
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OMEM226/2013
ID intern unic:  352331 
Версия на русском

Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN Nr. 226 
din  31.12.2013 

O R D I N

Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 375 

   MODIFICAT
OME199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780

    În scopul asigurării uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes 
public pe teritoriul Republicii Moldova, întru executarea art. 2 pct. (2) lit. d) al Legii metrologiei 
nr. 647-XII din 17.11.1995, cu modificările şi completările ulterioare şi a „Programului de 
revizuire a documentelor normative din domeniul metrologiei”,

ORDON:
1. Se aprobă regulamentul general de metrologie legală revizuit - RGML 12:2013 „Sistemul

Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi 
modul de efectuare” (conform anexei). 

2. Se abrogă RGML 12:2007 „Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a
mijloacelor de măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare”.

3. Se publică prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a
Ministerului Economiei.

4. Se transmite prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie pentru plasarea pe pagina
web şi publicare în revista „metrologie”, publicaţie periodică de specialitate.

VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI      Valeriu LAZĂR

    Nr. 226. Chişinău, 31 decembrie 2013.

Regulament general de metrologie legală.
Sistemul naţional  de  metrologie.

Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale.
Organizarea şi modul de efectuare

Preambul



    Prezentul regulament general de metrologie legală se referă la verificarea mijloacelor de 
măsurare legale şi stabileşte cerinţele de bază privind organizarea şi modul de efectuare a 
verificării.
    Regulamentul reprezintă revizuirea documentului normativ RGML 12:2007 „Verificarea 
mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare”, pe care îl înlocuieşte.
    Faţă de documentul normativ pe care îl înlocuieşte s-au făcut modificări privind armonizarea 
textului documentului cu legislaţia în vigoare.
    Regulamentul conţine următoarele anexe:
    Anexa A (normativă) - Forma de prezentare a buletinului de verificare metrologică;
    Anexa В (normativă) - Forma de prezentare a buletinului de inutilizabilitate;
    Anexa С (normativă) - Forma de prezentare a raportului de verificare metrologică de 
expertiză;
    Anexa D (informativă) - Traducerea autentică a prezentului regulament în limba rusă.

1. Domeniu de aplicare
    Prezentul regulament general de metrologie legală stabileşte cerinţele de bază privind 
organizarea şi efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale, destinate 
utilizării în domeniile de exercitare a controlului metrologic legal.

2. Terminologie
    Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei 
nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi SM SR Ghid 
ISO/CEI 99:2012 Vocabularul Internaţional de Metrologie (VIM).

3. Generalităţi
    3.1 Mijloacele de măsurare legale, destinate utilizării în domeniile de exercitare a controlului 
metrologie legal, se supun obligatoriu verificării metrologice de către laboratoarele desemnate 
din cadrul Sistemului naţional de metrologie.
    3.2 Se supun verificării metrologice mijloacele de măsurare legale incluse în Lista oficială a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, aprobată de către Autoritatea 
centrală de metrologie şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, utilizate în 
măsurările din domeniile de interes public ce ţin de:
    a) sănătatea şi siguranţa populaţiei;
    b) ordinea publică;
    c) protecţia mediului;
    d) protecţia drepturilor consumatorilor;
    e) perceperea taxelor şi impozitelor;
    f) tranzacţiile şi operaţiunile comerciale;
    g) asigurarea securităţii şi apărării naţionale;
    h) alte domenii de interes public, stabilite de Guvern, unde măsurările sau rezultatele incorecte 
ale măsurărilor pot afecta direct sau indirect viaţa oamenilor sau interesele persoanelor fizice 
şi/sau juridice.
    3.3 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale se efectuează de persoane 
atestate în modul stabilit de Autoritatea centrală de metrologie, în calitate de verificatori 
metrologi.
    3.4 Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale se efectuează de către serviciile 
de  metrologie (laboratoare de verificări metrologice)desemnate în sistemul naţional de 
metrologie în conformitate cu reglementările de metrologie legală aplicabile.
    3.5 Cheltuielile legate de efectuarea verificărilor metrologice se achită de către solicitanţi, 
conform tarifelor aprobate.

4. Organizarea şi efectuarea verificării metrologice
    4.1 Mijloacele de măsurare legale se supun verificării metrologice iniţiale, verificării 
metrologice periodice şi după reparare, verificării metrologice de expertiză.
    4.2  Verificarea metrologică iniţială
    4.2.1  La introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune mijloacele de măsurare legale utilizate 
în domeniile de interes public, se supun verificării metrologice iniţiale.
    4.2.2 Se recunosc rezultatele verificărilor metrologice iniţiale şi certificatele aferente (buletine 



de verificare metrologică) eliberate în alte state în cazul în care între aceste state şi Republica 
Moldova există acorduri (contracte) internaţionale (interstatale) de recunoaştere reciprocă.
    Se recunosc rezultatele verificărilor metrologice CE efectuate în statele membre ale Uniunii 
Europene şi certificatele aferente (buletine de verificare metrologică) eliberate de acestea.
    Recunoaşterea rezultatelor verificărilor metrologice se efectuează conform procedurilor 
prescrise în reglementările de metrologie legală aplicabile.
    4.2.3  Verificării metrologice iniţiale se supune fiecare exemplar al mijloacelor de măsurare 
legale.
    4.2.4 Verificarea metrologică iniţială se efectuează:
    - la locul de fabricare;
    - la locul de utilizare a mijloacelor de măsurare legale;
    - parţial la locul de fabricare şi parţial la locul de utilizare a mijloacelor de măsurare legale;
    - în laboratoarele desemnate în modul stabilit în Sistemul naţional de metrologie. 
    4.2.5 Entităţile desemnate în cadrul SNM primesc la verificarea metrologică iniţială numai 
mijloacele de măsurare legale,incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova, însoţite de:
    - copia certificatului aprobării de model a mijlocului de măsurare legal sau copia Avizului 
tehnic de înregistrare pentru activitatea de import a mijloacelor de măsurare legale cu anexa sa;
    - declaraţia vamală în copie.
    4.3 Verificarea metrologică periodică şi după reparare.
    4.3.1 Mijloacele de măsurare legale utilizate în măsurările din domeniile de interes public, 
aflate în posesia persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate pentru activitatea de 
întreprinzător, în conformitate cu reglementările de metrologie legală, se supun, în mod 
obligatoriu, verificării metrologice periodice şi verificării metrologice după reparare.
    Intervalul maxim admis între două verificări metrologice periodice (perioada de verificare) 
succesive este stipulat în „Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 
legal”.Perioada de verificare a mijloacelor de măsurare legală se stabileşte la etapa aprobării de 
model a tipului mijlocului de măsurare legal.
    4.3.2 Verificării metrologice periodice şi verificării metrologice după reparare se supune 
fiecare exemplar al mijloacelor de măsurare legale.
    4.3.3 Laboratoarele desemnate în cadrul Sistemului naţional de metrologie pentru efectuarea 
verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale, ţin evidenţa rezultatelor verificărilor 
metrologice, precum şi elaborează recomandări de corectare a perioadei de verificare 
metrologică, luînd în consideraţie particularităţile utilizării mijloacelor de măsurare legale.
    4.3.4 Revizuirea perioadei de verificare metrologică pentru mijloacele de măsurare legale, 
utilizate în domeniile de interes public, se efectuează în conformitate cu prevederileprescrise în 
Sistemul Naţional de Metrologie.
    4.3.5 Verificarea metrologică periodică şi după reparare poate fi efectuată:
    - la locul de utilizare a mijloacelor de măsurare legale;
    - în laboratoarele desemnate pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul metrologiei în 
cadrul Sistemului naţional de metrologie.
    4.3.6 Persoanele juridice şi fizice - subiecţi ai antreprenoriatului, care utilizează mijloace de 
măsurare legale, a căror verificare metrologică la locul de exploatare necesită instalaţii de 
verificare staţionare şi etaloane staţionare, trebuie să dispună de instalaţiile şi etaloanele 
respective şi să le pună la dispoziţia laboratorului desemnat de a efectua verificările metrologice 
respective.
    4.3.7 În cazul efectuării verificării metrologice de către laboratoarele desemnate în modul 
stabilit în Sistemul naţional de metrologie la locul de exploatare a mijloacelor de măsurare 
legale, persoanele juridice şi fizice sînt obligate:
    - să pună la dispoziţie personal auxiliar şi încăperi necesare pentru efectuarea verificării 
metrologice;
    - să asigure, în caz de necesitate, depozitarea etaloanelor şi mijloacelor auxiliare ce aparţin 
laboratorului desemnat pe durata efectuării verificării metrologice.
    4.4 Verificarea metrologică de expertiză



    4.4.1Verificarea metrologică de expertiză se efectuează de către laboratoarele desemnate în 
modul stabilit în Sistemul naţional de metrologie la cererea în scris a instanţelor judiciare şi 
arbitrate, procuraturii, altor organe de supraveghere, la cererea în scris a persoanelor juridice sau 
fizice, în cazul în care apar divergenţe asupra caracteristicilor metrologice ale mijloacelor de 
măsurare legale aflate în exploatare.
    În cerere se indică obiectul, scopul verificării metrologice de expertiză, precum şi motivul 
necesităţii.
    4.4.2 Verificarea metrologică de expertiză, va fi efectuată în prezenţa solicitantului şi 
reprezentantului părţii cointeresate.
    4.4.3 În baza rezultatelor verificării metrologice de expertiză se întocmeşte, în două 
exemplare, un raport de verificare metrologică de expertiză, care se semnează de către 
conducătorul laboratorului şi se aprobă de conducătorul întreprinderii, şi care se transmite 
solicitantului.Alt exemplar de raport se păstrează în laboratorul care a efectuat verificarea 
metrologică de expertiză.

 5. Modalitatea de prezentare a mijloacelor de măsurare legale la verificarea metrologică
    5.1 Persoanele fizice şi juridice deţinătoare de mijloace de măsurare utilizate în domeniile de 
interes public sînt obligate să asigure trasabilitatea măsurărilor la Sistemul Internaţional de 
Unităţi SI prin prezentarea mijloacelor de măsurare la verificarea metrologică în laboratoarele 
desemnate, conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 
legal, sau prin prezentarea mijloacelor de măsurare la etalonare în laboratoarele acreditate de 
către Organismul Naţional de Acreditare.
    5.2 Mijloacele de măsurare legale se prezintă la verificarea metrologică integre, fără 
defecţiuni, în stare de funcţionare cu buletinul de la ultima verificare şi dispozitivele auxiliare 
necesare pentru verificarea metrologică.
    5.3 Mijloacele de măsurare legale prezentate pentru efectuarea verificării metrologice se supun 
examinării exterioare de către entitatea desemnată în cadrul SNM cu perfectarea fişei referitoare 
la starea tehnică a mijlocului de măsurare recepţionat.
    5.4 Responsabilitatea pentru asigurarea integrităţii mijloacelor de măsurare legale în perioada 
efectuării verificării metrologice о poartă laboratorul desemnat care efectuează lucrările.

 6. Întocmirea rezultatelor verificării metrologice
    6.1 Rezultatul verificării metrologice iniţiale, periodice şi după reparare, este о confirmare a 
utilizabilităţii mijlocului de măsurare legal sau о recunoaştere a inutilizabilităţii mijlocului de 
măsurare legal.
    6.2 Dacă în baza rezultatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare, 
mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el şi pe documentaţia tehnică 
se aplică marcajul de verificare metrologică, în conformitate cu schema de sigilare a mijlocului 
de măsurare legal şi se eliberează un buletin de verificare metrologică (forma de prezentare a 
buletinului de verificare metrologică, anexa A).
    Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp admis 
între două verificări metrologice succesive, menţionat în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal.
    La pierderea  sau deteriorarea buletinului de verificare metrologică a mijlocului de măsurare 
legal, valabil în termen, duplicat al acestuia nu se eliberează.Pentru primirea unui nou buletin de 
verificare metrologic mijlocul de măsurare se supune verificării metrologice.
    6.3 Dacă în baza rezultatelor verificării metrologice iniţiale, periodice sau după reparare 
mijlocul de măsurare legal este recunoscut ca inutilizabil, atunci marcajul metrologic de 
verificare se obliterează, iar buletinul de verificare se anulează şi se eliberează un buletin de 
inutilizabilitate (forma de prezentare a buletinului de inutilizabilitate, anexa B) cu înscrierile 
corespunzătoare în documentaţia tehnică.
    6.4 Rezultatul verificării metrologice de expertiză este о confirmare a corespunderii sau 
necorespunderii mijlocului de măsurare legal cerinţelor reglementării de metrologie legală 
respective, fapt expus în concluziile din raportul de verificare metrologică de expertiză (forma de 
prezentare a raportului de verificare metrologică de expertiză, anexa C).
    6.5 Evidenţa buletinelor de verificare metrologică se efectuează de către Autoritatea centrală 



de metrologie. Entităţile desemnate în cadrul SNM prezintă lunar darea de seamă referitor la 
utilizarea buletinelor de verificare metrologică , conform anexei D.
    6.6. Responsabil de elaborarea sarcinii tehnice (gradele de protecţie, formatul, etc.) pentru 
formularele buletinelor de verificare metrologică şi de selectarea entităţii care le va tipări este 
Institutul Naţional de Metrologie. INM va duce evidenţa numărului de formulare de BVM 
comandate de LVM (informaţii de la entitatea respectivă despre numărul de blanchete tipărite).
    6.7. Numărul de strictă evidenţă a BVM trebuie să conţină indicativul laboratorului de 
verificări metrologice desemnat, care a fost atribuit de Autoritatea centrală de metrologie.
    6.8. „INM, în raportul de activitate trimestrial, prezintă informaţia privind formularele 
buletinelor de verificare eliberate LVM”.
    [Pct.6 modificat prin OMF199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780]

anexa A

anexa B

anexa C

anexa D



Anexa A 

(normativă) 

Forma  de  prezentare  a  buletinului  de  verificare  metrologică 

 

 

 

 

AUTORITATEA CENTRALĂ DE  METROLOGIE 

A  REPUBLICII  MOLDOVA 

              

(denumirea organizaţiei care a efectuat verificarea metrologică) 

 

BULETIN  DE  VERIFICARE  METROLOGICĂ  nr.        

 

Mijloc de măsurare:             

(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare, 

              

numărul de fabricaţie, producătorul) 

Solicitant               
 (denumirea persoanei fizice, juridice) 

Verificat conform           şi în baza rezultatelor  

      (indicativul reglementării de metrologie legală) 

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul       

 

Data eliberării: “____” _____________20___  

Valabil pînă la: “____” _____________20___ 

 

Şeful laboratorului metrologic   ____________ ____________________ 
        (semnătura)         (prenumele, numele) 

Număruldestrictăevidenţă 



Verificatorul metrolog    _____________________ 

        (semnătura)      (prenumele, numele) 

 

Locul mărcii      

metrologice  

 

 

Falsificarea acestui buletin se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

Duplicate nu se eliberează. 

 

 



Anexa B 

(normativă) 

Forma  de  prezentare  a  buletinului  de  inutilizabilitate 
 

 
AUTORITATEA CENTRALĂ DE  METROLOGIE 

A  REPUBLICII  MOLDOVA 
 
              

(denumirea organizaţiei care a efectuat verificarea metrologică) 
 

 
BULETIN DE INUTILIZABILITATE nr.         
 
Mijloc de măsurare:             

(denumirea şi tipul mijlocului de măsurare, 

              
numărul de fabricaţie, producătorul) 

prezentat la verificare de            
                                                                                            (beneficiarul) 
 
În baza rezultatelor verificării metrologice în conformitate cu      
              

(indicativul reglementării de metrologie legală) 

 
mijlocul de măsurare este respins şi urmează a fi retras din utilizare din următoarele motive: 
             
             
              
 
 
 
Şeful laboratorului metrologic            
            (semnătura)                        (prenumele, numele) 
 
Verificatorul            
metrolog          (semnătura)             (prenumele, numele) 
 
 
 
 
 
L.Ş.        Data      20   
 



Anexa C  

(normativă) 
 

Formadeprezentarearaportului 
de verificare metrologică de expertiză 

(Recto) 
AUTORITATEA CENTRALĂ DE  METROLOGIE 

A REPUBLICII MOLDOVA 

             
(denumirea organizaţiei care a efectuat verificarea metrologică de expertiză) 

APROB 
_______________________________ 

(Conducătorul organizaţiei care aefectuat 
verificarea metrologică de expertiză) 

_______________ 20___ 
 
RAPORT DE VERIFICARE METROLOGICĂ DE  EXPERTIZĂ  nr. _________  
 
În conformitate cu cererea nr. _____________   din   “____” _____________20___ 
de către verificatorul metrolog           
a fost efectuată verificarea metrologică de expertiză a        
 (denumirea mijlocului de măsurare)  
 
tip    nr.     producător        
 
caracteristiciletehnice şi metrologice:         
              
 
Indicaţiile mecanismului de integrare pînă la începutul efectuării verificării metrologice de 
expertiză      
 
Marcajul metrologic aplicat pe mijlocul de măsurare       
              
 
Mijlocul de măsurare împachetat în pungă sigilată cu sigiliul nr.       
 
Verificarea de expertiză a fost efectuată în prezenţa reprezentanţilor părţilor cointeresate: 
             
              
 
Verificarea de expertiză a fost efectuată în conformitate cu prevederile:     
              

(denumirea şi indicativul reglementării de metrologie legală) 
 
Condiţii de referinţă            
              
 
Etaloanele de lucru utilizate           
              



(Verso) 
 

Rezultatele verificării metrologice de expertiză: 
 
Aspectul exterior:            
              
         (corespunde / nu corespunde) 
 
Verificări specifice 

1.             
             

(corespunde / nu corespunde) 
2.             

             
(corespunde / nu corespunde) 

3.             
             

(corespunde / nu corespunde) 
4.             

             
(corespunde / nu corespunde) 
 
Aprecierea erorilor de măsurare: 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristici 
metrologice 

Valoarea 
măsurată 

Eroarea de 
măsurare 

Eroarea 
tolerată 

Concluzii 

      
      
      
      

 
Concluzii:             
             
             
              
 
Şeful laboratorului metrologic          
      (semnătura)                           (prenumele, numele) 
 
Verificatorul metrolog           
(semnătura)               (prenumele, numele) 
 
Reprezentanţii părţilor             
   (semnătura)                 (prenumele, numele) 
cointeresate                
  (semnătura)         (prenumele, numele) 
 
 
L.Ş.        Data      20____ 



ANEXA D 

Forma de prezentare a dării de seamă pentru buletinele de verificare eliberate 

DAREA DE SEAMĂ REFERITOR LA UTILIZAREA FORMULARELOR  DE STRICTĂ EVIDENŢĂ A BULETINELOR DE VERIFICARE 
METROLOGICA A MIJLOACELOR DE MĂSURARE(PAŞAPOARTELOR PENTRU AUTOCISTERNE PENTRU PRODUSE PEPTROLIERE ŞI 

ALIMENTARE) PENTRU LUNA ______ANUL 201_ 

Entitatea desemnată 
Data 

eliberăriiformularelor 
entităţii desemnate 

Numerele 
formularelor 

de strictă 
evidenta a 

buletinelor de 
verificare 

metrologică 
(paşapoartelor 

pentru 
autocisterne 

pentru 
produse 

petroliere şi 
alimentare) 

primite 

Numărul 
(cantitatea) de 
formulare  de 

strictă 
evidenţăa 

buletinelor  de 
verificare 

metrologică 
(paşapoartelor) 

primite 
(bucăţi) 

Denumirea 
şi tipul 

mijlocului 
de 

măsurare 
verificat 

metrologic 

Formulare de strictă evidenţa a buletinelor de verificare metrologică (paşapoarte pentru 
autocisterne pentru produse petroliere şi alimentare) 

Numărul de 
verificatori 

care au 
efectuat 

verificările 

Nota 

Numerele formularelor de strictă evidenţă a 
buletinelor de verificare metrologică (paşapoarte 
pentru autocisterne pentru produse petroliere şi 

alimentare) 

Numărul (cantitatea) de formulare 
de strictă evidenţă  a buletinelor  de 

verificare metrologică (bucăţi)pe 
fiecare domeniu de activitate în 

parte (paşapoarte pentru 
autocisterne pentru produse 

petroliere şi alimentare) 

Utilizate Rebutate Rămase 

Utilizate 
cu 

rezultat 
pozitiv 

Utilizate 
cu rezultat 

negativ 
(rebutate) 

Rămase 

De la 
Nr. 

Pînă la 
Nr. 

Numărul 
De la 
Nr. 

Pînă la 
Nr. 

data data data 

Total 
peentitateadesemnată 



 

 

1 Regulamentul a fost elaborat de către Grupului de lucru tehnic permanent din cadrul  

Ministerului Economiei, format prin OrdinulMinisterului Economiei nr. 4 din 20 ianuarie 2011. 

2 Modificări după publicare: 
 

Indicativul modificării Revista „metrologie” 

 nr./an 

Punctele modificate 
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ID intern unic:  359711 
Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 408 
din  16.06.2015 

pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 471 

    În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) şi poziţiei 28 din anexa nr. 3 la Legea nr. 235 
din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de 
măsurare (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova.
    3. Ministerul Economiei, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, 
va elabora şi va aproba planul de acţiuni pentru implementarea Reglementării tehnice privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu excepţia punctelor 65, 94, 96, 128-
132, 136-139 şi 154-158, care vor intra în vigoare la data semnării Acordului privind evaluarea 
conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană.
    4. Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare care îndeplinesc 
prevederile reglementărilor de metrologie legală aplicabile acestora înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei hotarîri, pînă la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor de model. 
    5. Pînă la semnarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
    1) se admite punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a mijloacelor de măsurare cu 
marca de conformitate SM (în continuare – marca SM), aplicată conform prevederilor prevăzute 
în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a 
conformității;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în 
Republica Moldova, aplică marca SM în situaţia în care evaluarea conformităţii mijloacelor de 
măsurare destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformității 
recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică 
privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. Se interzice, în condiţiile 
prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi mijloc de măsurare a mărcii SM şi a 
marcajului CE;
    3) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul CE se aplică suplimentar mărcii SM;



    4) Ministerul Economiei recunoaşte organismele care realizează evaluarea conformităţii 
mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale în concordanţă cu procedurile prevăzute în 
capitolul XII din Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de 
măsurare;
    5) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică și 
organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute. La desfășurarea procedurilor de evaluare a 
conformității, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea 
conformităţii mijloacelor de măsurare vor întocmi certificate de examinare de tip;
    6) lista cuprinzînd organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, sarcinile specifice 
pentru care acestea au fost recunoscute se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Obligațiile şi răspunderea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a importatorului 
sau a distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind mijloacele de 
măsurare puse la dispoziție pe piață și date în folosință cu marca SM corespund celor prevăzute 
de prezenta hotărîre pentru mijloacele de măsurare cu marcajul CE.
    7. Institutul Naţional de Metrologie va elabora, în termen de 18 luni de la data publicării 
prezentei hotărîri, norme de metrologie legale pentru efectuarea verificărilor metrologice a 
mijloacelor de măsurare ce fac obiectul prezentei hotărîri aflate în exploatare şi le va prezenta 
Ministerului Economiei spre aprobare.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                             Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                             Stephane Christophe Bride

    Nr. 408. Chişinău, 16 iunie 2015.

Aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului nr.408

din 16 iunie 2015

REGLEMENTAREA TEHNICĂ
privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

    Prezenta Reglementare tehnică transpune parţial Directiva 2014/32/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre 
referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), text cu 
relevanţă pentru SEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014. 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    1. Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (în 
continuare – Reglementare tehnică) stabilește cerințele pe care trebuie să le satisfacă mijloacele 
de măsurare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau dării lor în folosință pentru 
măsurările efectuate în domeniile de interes public ce ţin de sănătate și siguranţa populaţiei, 
ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi 
impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare noi care, la introducerea 
lor pe piață, sînt fabricate de un producător înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, precum 
şi mijloacelor de măsurare noi sau care au fost în folosinţă, importate din alte ţări.
    3. Controlul metrologic legal impune conformitatea cu cerințele esenţiale specificate în anexa 
nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică. 
    4. În domeniile de interes public supuse controlului metrologic legal se utilizează doar 
mijloacele de măsurare care respectă cerințele esenţiale. 



    5. Compatibilitatea mijloacelor de măsurare la interferențele electromagnetice este parte 
integrantă a prezentei Reglementări tehnice și, din acest motiv, mijloacele de măsurare nu cad 
sub incidenţa cerințelor de compatibilitate prevăzute de Reglementarea tehnică „Compatibilitatea 
electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrile Guvernului nr. 95 din 4 februarie 
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.176).
    6. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor este autoritatea responsabilă de supravegherea 
pieţei privind conformitatea cu cerinţele prescrise şi/sau declarate a produselor introduse sau 
puse la dispoziţie pe piaţă. Pentru a împiedica introducerea pe piață și/sau darea în folosință a 
mijloacelor de măsurare neconforme, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor cooperează cu 
organele vamale ale Republicii Moldova. 
    7. Agenţii economici (producători, importatori, distribuitori) poartă responsabilitate pentru 
conformitatea mijloacelor de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică. 
    8. Un importator sau un distribuitor este considerat producător, în sensul prezentei 
Reglementări tehnice, și este supus obligațiilor ce revin producătorului în conformitate cu 
capitolului VI din prezenta Reglementare tehnică atunci cînd introduce pe piață un mijloc de 
măsurare sub denumirea sau marca sa ori modifică un mijloc de măsurare deja introdus pe piață 
într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta Reglementare tehnică. 
    9. Agenţii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție iau măsuri pentru 
a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai mijloace de măsurare care sînt în conformitate cu 
prezenta Reglementare tehnică. 
    10. Evaluarea conformității mijlocului de măsurare este exclusiv obligația producătorului. 
    11. Orice agent economic care introduce pe piață un mijloc de măsurare sub denumirea sau 
marca sa ori care modifică un mijloc de măsurare într-un mod care poate afecta respectarea 
prezentei Reglementări tehnice este considerat ca fiind producător și, prin urmare, îşi asumă 
obligațiile producătorului.
    12. Distribuitorii și importatorii sînt implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate 
de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, furnizînd acesteia toate informațiile necesare 
referitoare la mijlocul de măsurare, conform prevederilor actelor legislative în vigoare care 
reglementează activitatea de control de stat şi supravegherea pieţei.
    13. Mijloacelor de măsurare care intră pe piaţa Republicii Moldova vizate de prezenta 
Reglementare tehnică li se aplică normele privind supravegherea pieţei prevăzute de Legea 
privind supravegherea pieţei. 
    14. Mijloacele de măsurare pot fi introduse pe piaţă numai dacă sînt depozitate în mod 
corespunzător şi utilizate în scopul pentru care au fost concepute sau dacă, în condiţii de utilizare 
care pot fi prevăzute în mod rezonabil, nu pun în pericol sănătatea şi siguranţa persoanelor.
    15. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta Reglementare tehnică sînt 
efectuate de către organismele de evaluare a conformităţii acreditate şi notificate în condiţiile 
Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 
conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136).
    16. Organismele de evaluare a conformităţii implicate în procedurile de evaluare a 
conformităţii prevăzute de prezenta Reglementare tehnică trebuie să corespundă cerinţelor 
obligatorii pentru organismele de evaluare a conformităţii stabilite în capitolele XIX, XX şi XXII 
din prezenta Reglementare tehnică.
    17. Dacă organismul de evaluare a conformităţii este acreditat conform cerinţelor prevăzute în 
standardele de referinţă, aprobate prin ordinul Ministerului Economiei, acesta îndeplineşte 
cerinţele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.
    18. Organismele de evaluare a conformităţii aplică procedurile de evaluare a conformităţii, 
fără a crea sarcini inutile pentru agenţii economici. Pentru a asigura egalitatea de tratament al 
agenţilor economici, consecvenţa în aplicarea tehnică a procedurilor de evaluare a conformităţii 
se realizează prin coordonare şi cooperare adecvate între organismele notificate.

Capitolul II
DOMENIUL DE APLICARE ŞI TERMINOLOGIA

    19. Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 
3-12 specifice la prezenta Reglementare tehnică (în continuare – anexe specifice mijloacelor de 



măsurare) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie de 
volum (MI-002), contoarele de energie electrică activă (MI-003), contoarele de energie termică 
(MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, 
altele decît apa (MI-005), aparatele de cîntărit cu funcţionare automată (MI-006), taximetrele 
(Ml-007), măsurile materializate (MI-008), mijloace de măsurare a dimensiunilor (Ml-009) şi 
analizatoarele pentru gaze de eşapament (MI-0l0).
    20. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează terminologia definită în Legea nr. 
235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, Legea 
nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică şi în Hotărîrea 
Guvernului nr. 49 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat 
(module)”, precum şi termenii şi expresiile de mai jos cu următoarele semnificaţii:

mijloc de măsurare – orice dispozitiv utilizat pentru a face măsurări de unul singur sau în 
asociere cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare;

subansamblu – dispozitiv material, menționat ca atare în anexele specifice mijloacelor de 
măsurare, care funcționează independent și care formează un mijloc de măsurare împreună cu 
alte subansambluri cu care este compatibil sau cu un mijloc de măsurare cu care este compatibil;

verificare metrologică – modalitate de control metrologic, executat prin procedura de evaluare 
a conformității, care are ca rezultat aplicarea marcajelor de verificare metrologică și/sau emiterea 
unui buletin de verificare metrologică;

dare în folosință – prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în 
scopul pentru care a fost destinat;

agent economic – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;
rechemare – orice măsură întreprinsă în scopul de a returna un mijloc de măsurare care a fost 

pus deja la dispoziția utilizatorului final;
retragere – orice măsură întreprinsă în scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a 

unui mijloc de măsurare din lanțul de aprovizionare;
document normativ – document care conţine specificaţii tehnice, adoptate de Organizaţia 

Internaţională de Metrologie Legală (în continuare – OIML), ale cărui referinţe sînt publicate în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova împreună cu lista acelor părţi din document a căror 
respectare conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta 
Reglementare tehnică.

Capitolul III
APLICABILITATEA LA SUBANSAMBLURI

    21. În cazul în care există anexe specifice ce stabilesc cerinţele esenţiale pentru 
subansambluri, prevederile prezentei Reglementări tehnice se aplică acestor subansambluri.
    22. Evaluarea conformității subansamblurilor se realizează în conformitate cu prezenta 
Reglementare tehnică. Dacă subansamblurile sînt puse la dispoziție pe piață separat și 
independent de un mijloc de măsurare, evaluarea conformității se realizează independent de 
mijlocul de măsurare în cauză. 

Capitolul IV
CERINŢE ESENŢIALE

    23. Un mijloc de măsurare trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în 
anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv la prezenta Reglementare tehnică.
    24. Pentru utilizarea corectă a mijlocului de măsurare, informaţiile menţionate în anexa nr.1 
sau în anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv la prezenta Reglementare tehnică trebuie 
să fie furnizate în limba de stat. 

Capitolul V
PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ

ȘI DAREA ÎN FOLOSINȚĂ
    25. Mijloacele de măsurare sînt puse la dispoziție pe piață și/sau sînt date în folosință numai 
dacă îndeplinesc cerințele prezentei Reglementări tehnice.
    26. Un mijloc de măsurare trebuie să îndeplinească dispozițiile de Reglementare a dării sale în 
folosință, care sînt justificate de condițiile climatice locale. Într-un astfel de caz, la propunerea 



Institutului Naţional de Metrologie, prin ordinul Ministerului Economiei, se stabilesc limitele de 
temperatură inferioare şi superioare, corespunzătoare celor din tabelul 1 al anexei nr.1 la 
prezenta Reglementare tehnică, condițiile de umiditate (cu sau fără condensare), precum și dacă 
mijlocul de măsurare este destinat utilizării în spațiu închis sau în spațiu deschis.
    27. Dacă pentru un mijloc de măsurare sînt definite diferite clase de precizie:
    1) anexele specifice mijloacelor de măsurare stabilesc, la punctul „Darea în folosință”, clasele 
de precizie care trebuie utilizate pentru aplicații specifice;
    2) în toate celelalte cazuri, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, prin ordinul 
Ministerului Economiei, se stabilesc clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicațiile 
specifice din cadrul claselor definite, cu condiția că se permite utilizarea tuturor claselor de 
precizie.
    28. În sensul punctului 27 din prezenta Reglementare tehnică, dacă proprietarul doreşte, pot fi 
utilizate mijloace de măsurare de o clasă de precizie superioară.
    29. La tîrguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, este permisă expunerea 
mijloacelor de măsurare neconforme cu prezenta Reglementare tehnică, cu condiția ca un anunț 
vizibil să indice clar că aceste mijloace nu sînt conforme și că ele nu pot fi puse la dispoziție pe 
piață și/sau date în folosință înainte de aducerea lor în conformitate.

Capitolul VI
OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR

    30. La introducerea mijloacelor de măsurare pe piață și/sau darea lor în folosință, producătorii 
se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în 
anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare din prezenta Reglementare tehnică.
    31. Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în capitolul XIII din prezenta 
Reglementare tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată în 
capitolul XII din prezenta Reglementare tehnică sau dispun efectuarea acestei proceduri.
    32. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele 
aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică prin procedura de evaluare a conformității, 
producătorii emit o declarație de conformitate și aplică marcajul CE și marcajul metrologic 
suplimentar. 
    33. Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate timp de 10 ani 
după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare.
    34. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a 
producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele 
referitoare la caracteristicile mijlocului de măsurare și modificările standardelor conexe, 
documentelor normative sau altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea 
unui mijloc de măsurare, se iau în considerare.
    35. Producătorii, avînd în vedere funcționarea unui mijloc de măsurare, testează prin 
eșantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață, investighează plîngerile, 
mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de măsurare și, după caz, țin un 
registru de plîngeri, precum și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de 
monitorizare.
    36. Producătorii se asigură că mijloacele de măsurare pe care le introduc pe piață afișează 
tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă 
dimensiunea sau natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informația 
solicitată este prevăzută într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă 
există, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. 
    37. Producătorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială 
înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, în 
conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. Datele de contact 
sînt comunicate într-o limbă uşor de înţeles pentru utilizatorii finali şi autorităţile de 
supraveghere a pieţei. 
    38. Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare pe care l-au introdus pe piață este însoțit 
de o copie a declarației de conformitate, precum și de instrucțiuni și informații, în conformitate 



cu punctul 9.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat. Instrucțiunile și 
informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare și inteligibile.
    39. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l 
retrage sau pentru a-l rechema. Dacă mijlocul de măsurare prezintă un risc, producătorii 
informează imediat în acest sens Ministerul Economiei sau Agenția pentru Protecţia 
Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri 
corective luate.
    40. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Ministerului Economiei sau a 
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, furnizează acestora toate informațiile și documentația 
necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, în limba de stat, pentru a demonstra 
conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică şi cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Capitolul VII
REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI

    41. Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat.
    42. Obligațiile stabilite în punctul 30 din prezenta Reglementare tehnică și obligația de a 
întocmi documentația tehnică menționată în punctul 31 din prezenta Reglementare tehnică nu fac 
parte din mandatul reprezentantului autorizat.
    43. Un reprezentant autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la 
producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
    1) să mențină declarația de conformitate și documentația tehnică la dispoziția Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare;
    2) la cererea motivată a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, să furnizeze toate 
informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare;
    3) să coopereze cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare vizate 
de mandatul lor.

Capitolul VIII
OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR

    44. Importatorii introduc pe piață numai mijloace de măsurare conforme.
    45. Înainte de introducerea unui mijloc de măsurare pe piață și/sau înainte de darea lui în 
folosință, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității 
menționată în capitolul XII din prezenta Reglementare tehnică a fost îndeplinită de către 
producător. Aceştia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că mijlocul de 
măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar și este însoțit de o copie a 
declarației de conformitate și de documentele necesare, precum și că producătorul a respectat 
cerințele prevăzute la punctele 36 şi 37 din prezenta Reglementare tehnică.
    46. Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este 
conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de 
măsurare la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce mijlocul de măsurare pe piață 
sau nu îl dă în folosință înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci cînd mijlocul de 
măsurare prezintă un risc, importatorul informează producătorul și Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor în acest sens.
    47. Importatorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială 
înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă 
există, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. Datele de 
contact sînt comunicate în limba de stat.
    48. Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și informații, în 
conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba de stat.



    49. Importatorii se asigură că, atît timp cît un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea 
lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele 
esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta 
Reglementare tehnică.
    50. Importatorii testează prin eșantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață, 
investighează plîngerile, mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de 
măsurare și țin un registru în această privință, informînd distribuitorii cu privire la orice astfel de 
activitate de supraveghere.
    51. Importatorii care consideră că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piață nu este 
conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a 
aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema. 
De asemenea, în cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorii informează 
imediat în acest sens Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu 
privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    52. Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate la dispoziția Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acesteia, la cerere.
    53. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, furnizează toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în 
format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare, în limba de stat, şi 
cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus 
pe piață.

Capitolul IX
OBLIGAȚIILE DISTRIBUITORILOR

    54. În cazul în care pun la dispoziție pe piață și/sau dau în folosință un mijloc de măsurare, 
distribuitorii acționează сu precauţie în vederea respectării cerinţelor din prezenta Reglementare 
tehnică.
    55. Înainte de a pune la dispoziție pe piață un mijloc de măsurare și/sau înainte de a-l da în 
folosință, distribuitorii verifică dacă mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul 
metrologic suplimentar, dacă acesta este însoțit de declarația de conformitate, de documentele 
necesare și de instrucțiuni și informații, în conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr. 1 la prezenta 
Reglementare tehnică, în limba de stat, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele 
prevăzute la punctele 36, 37 şi 47 din prezenta Reglementare tehnică.
    56. Dacă distribuitorul consideră că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerințele 
esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta 
Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziție mijlocul de măsurare pe piață sau nu îl dă în 
folosință înainte ca el să fie adus în conformitate şi informează producătorul sau importatorul şi 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor atunci cînd mijlocul de măsurare prezintă un risc.
    57. Distribuitorii se asigură că, atît timp cît un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea 
lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele 
esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta 
Reglementare tehnică.
    58. Distribuitorii care consideră că un mijloc de măsurare pe care l-au pus la dispoziție pe 
piață sau l-au dat în folosință nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, 
pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema. Distribuitorii informează imediat Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor despre mijlocul de măsurare care prezintă un risc, indicînd detaliile, în 
special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
    59. Distribuitorii, la cererea motivată a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, furnizează 
acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, 
pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare şi cooperează cu autoritatea respectivă, 
la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate 
de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.



Capitolul X
IDENTIFICAREA AGENŢILOR ECONOMICI

    60. Agenţii economici transmit, la cerere, către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor datele 
de identificare ale:
    1) oricărui agent economic care le-a furnizat un mijloc de măsurare;
    2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un mijloc de măsurare.
    61. Agenţii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la punctul 60 timp de 
10 ani după ce le-a fost furnizat mijlocul de măsurare și timp de 10 ani după ce au furnizat 
mijlocul de măsurare.

Capitolul XI
PREZUMȚIA DE CONFORMITATE A MIJLOACELOR

DE MĂSURARE
    62. Mijloacele de măsurare care sînt conforme cu standardele conexe sau cu părți ale acestora, 
ale căror referințe se aprobă de Ministerul Economiei şi se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, sînt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 şi 
în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele 
standarde sau de părți ale acestora.
    63. Mijloacele de măsurare care sînt conforme cu părți ale documentelor normative, a căror 
listă se aprobă de Ministerul Economiei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
pe baza referinţelor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sînt considerate a fi în 
conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de 
măsurare la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele părți ale documentelor normative.
    64. Un producător poate alege să utilizeze orice soluție tehnică ce respectă cerințele esențiale 
prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare 
tehnică. Pentru a beneficia de prezumția de conformitate, producătorul trebuie să aplice corect 
soluțiile precizate în standardele conexe şi în documentele normative prevăzute la punctele 62 şi 
63 din prezenta Reglementare tehnică.
    65. În cazul în care se consideră că un standard conex prevăzut la punctul 62 din prezenta 
Reglementare tehnică nu îndeplineşte integral cerinţele esenţiale din anexa nr. 1 şi din anexele 
specifice corespunzătoare la prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Economiei sesizează 
Comisia Europeană în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul 
standardelor şi Reglementărilor tehnice, precum şi a regulilor referitoare la serviciile societăţii 
informaţionale, expunînd motivele intervenţiei sale. Ministerul Economiei va duce la îndeplinire 
decizia adoptată de Comisia Europeană.

Capitolul XII
PROCEDURILE DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

    66. Evaluarea conformității unui mijloc de măsurare cu cerințele esențiale aplicabile se 
realizează prin aplicarea, la alegerea producătorului, a uneia dintre procedurile de evaluare a 
conformității prezentate în anexa specifică mijlocului de măsurare la prezenta Reglementare 
tehnică.
    67. Procedurile de evaluare a conformității sînt prevăzute în anexa nr.2 la prezenta 
Reglementare tehnică.
    68. Înregistrările şi corespondenţa referitoare la evaluarea conformităţii se întocmesc în limba 
de stat.

Capitolul XIII
DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

    69. Documentația tehnică descrie într-o manieră inteligibilă proiectarea, fabricarea și 
funcționarea mijlocului de măsurare și permite o evaluare a conformității sale cu cerințele 
aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică.
    70. Documentația tehnică este suficient de detaliată pentru a asigura respectarea următoarelor 
cerințe:
    1) definirea caracteristicilor metrologice;
    2) caracterul reproductibil al performanțelor metrologice ale mijloacelor de măsurare 
fabricate, atunci cînd acestea sînt reglate corect, cu mijloacele corespunzătoare;



    3) integritatea mijlocului de măsurare.
    71. Documentația tehnică include următoarele:
    1) descrierea generală a mijlocului de măsurare;
    2) desenele de proiectare și de fabricare, schemele componentelor, subansamblurilor, 
circuitelor etc.; 
    3) procedurile de fabricare, pentru a asigura o producție omogenă;
    4) dacă este cazul, descrierea dispozitivelor electronice, cu desene, scheme și diagrame de flux 
ale elementelor logice și informația generală despre caracteristicile și funcționarea programelor 
de calculator;
    5) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea informațiilor menționate la 
subpunctele 2), 3) și 4) din prezentul punct, inclusiv funcționarea mijlocului de măsurare;
    6) lista standardelor conexe menţionate la punctul 62 şi/sau a documentelor normative 
menţionate la punctul 63 din prezenta Reglementare tehnică;
    7) descrierile soluțiilor adoptate în vederea respectării cerințelor esențiale, în cazul în care nu 
s-au aplicat standardele conexe, şi/sau documentelor normative menţionate la punctul 63 din 
prezenta Reglementare tehnică;
    8) rezultatele calculelor de proiectare, examinărilor etc.;
    9) rezultatele încercărilor corespunzătoare, pentru a demonstra faptul că tipul și/sau mijloacele 
de măsurare îndeplinesc:
    a) cerințele prezentei Reglementări tehnice în condițiile de funcționare nominale declarate și 
cu expunere la perturbațiile de mediu specificate;
    b) specificațiile de durabilitate pentru contoarele de gaz, contoarele de apă și contoarele de 
energie termică, precum și pentru sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a 
cantităților de lichide, altele decît apa;
    10) certificatele de examinare CE de tip sau certificatele de examinare CE de proiect cu privire 
la mijloacele de măsurare care includ părți identice cu cele din proiect.
    72. Producătorul precizează locurile unde s-au aplicat sigilii și marcaje.
    73. Producătorul indică cerințele de compatibilitate cu interfețele și subansamblurile.

Capitolul XIV
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

    74. Declarația de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale, prevăzute în 
anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, a 
fost demonstrată.
    75. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr. 13 la 
prezenta Reglementare tehnică, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa 
nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, se actualizează constant şi se redactează în limba de stat.
    76. În cazul în care un mijloc de măsurare intră sub incidența mai multor reglementări tehnice 
prin care se solicită o declarație de conformitate, se redactează o singură declarație de 
conformitate în conformitate cu aceste Reglementări. Declarația respectivă conține identificarea 
reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referințele de publicare ale acestora.
    77. Prin redactarea declarației de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru 
conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.

Capitolul XV
PRINCIPIILE GENERALE ALE MARCAJULUI CE
ŞI MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR

    78. Conformitatea unui mijloc de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică este indicată 
prin prezența pe mijlocul de măsurare a marcajului CE și a marcajului metrologic suplimentar 
menţionat la punctul 83 din prezenta Reglementare tehnică.
    79. Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat pe mijloacele 
de măsurare ce cad sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice. 
    80. Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că 
îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijloacelor de măsurare cu toate cerinţele 
aplicabile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    81. Se interzice aplicarea pe mijloacele de măsurare a unor marcaje, însemne sau inscripţii 



care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte marcajul CE. 
    82. Prezentarea grafică şi dimensiunile marcajului de conformitate CE sînt precizate în anexa 
nr. 14 la prezenta Reglementare tehnică.
    83. Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M”, urmată de ultimele două 
cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului este 
egală cu înălțimea marcajului CE.
    84. Principiile generale ale marcajului CE se aplică şi marcajului metrologic suplimentar.

Capitolul XVI
NORME ŞI CONDIŢII PENTRU APLICAREA MARCAJULUI 

CE ŞI A MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR
    85. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil 
pe mijlocul de măsurare sau pe plăcuța cu date a acestuia. În cazul în care acest lucru nu este 
posibil sau justificat din considerente ţinînd de natura mijlocului de măsurare, marcajele se aplică 
pe documentele de însoţire sau pe ambalaj.
    86. Dacă un mijloc de măsurare este format dintr-un set de dispozitive, nu de subansambluri, 
care funcționează împreună, marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică pe 
dispozitivul principal al mijlocului de măsurare.
    87. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică înainte ca mijlocul de măsurare 
să fie introdus pe piață.
    88. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar pot fi aplicate pe mijlocul de măsurare în 
timpul procesului de fabricare.
    89. Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul CE.
    90. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar sînt urmate de numărul de identificare al 
organismului notificat, dacă un astfel de organism este implicat în faza de control al producției, 
așa cum prevede anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    91. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul 
respectiv sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său 
autorizat.
    92. Numărul de identificare al organismului notificat implicat trebuie să nu poată fi șters sau 
îndepărtat fără a fi distrus.
    93. Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar pot fi urmate de orice alt însemn care 
indică un risc special sau o utilizare specială. 

Capitolul XVII
AUTORITATEA DE NOTIFICARE

    94. Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii 
recunoscute pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității ca părţi terțe în conformitate cu 
prezenta Reglementare tehnică.
    95. Ministerul Economiei este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi 
îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și de monitorizare a organismelor notificate.
    96. Ministerul Economiei informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile lor de 
recunoaştere și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a 
organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.

Capitolul XVIII
CERINŢE FAŢĂ DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE 

RESPONSABILĂ PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR
DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII

    97. Ministerul Economiei notifică numai organismele de evaluare a conformității care au 
îndeplinit toate cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică.
    98. Ministerul Economiei:
    1) este abilitat cu funcţii care nu creează conflicte de interes cu organismele de evaluare a 
conformităţii; 
    2) funcţionează în aşa fel încît să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale; 
    3) asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismelor de evaluare a 



conformităţii de persoanele competente, altele decît cele care au efectuat evaluarea organismului 
de evaluare a conformităţii; 
    4) nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a 
conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;
    5) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, cu excepţia informaţiilor care afectează 
asigurarea securităţii naţionale, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului; 
    6) are la dispoziţie personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
sarcinilor sale în scop de recunoaştere şi supraveghere; 
    7) este responsabil de stabilirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi 
recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor 
recunoscute.

Capitolul XIX
CERINŢE PRIVIND ORGANISMUL DE EVALUARE

A CONFORMITĂŢII NOTIFICAT
    99. Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele 
prevăzute în standardele de referinţă aplicabile acestora, care se confirmă prin acreditare, în 
condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 
conformităţii.
    100. Organismul de evaluare a conformității trebuie să fie înființat conform cadrului legal în 
vigoare și trebuie să aibă personalitate juridică.
    101. Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația 
sau de mijlocul de măsurare pe care îl evaluează.
    102. Organismul de evaluare a conformității care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau 
unei federaţii profesionale ce reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, 
furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează 
poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent 
şi că nu există conflicte de interese.
    103. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul 
responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca 
proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de 
întreţinere a mijloacelor de măsurare pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din 
aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea mijloacelor de măsurare evaluate care sînt 
necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel 
de mijloace de măsurare în scopuri personale.
    104. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul 
responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sînt direct implicaţi în 
proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea 
mijloacelor de măsurare respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu 
se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte 
activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică, în 
special, serviciilor de consultanţă.
    105. Organismul de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau 
subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea 
activităților lor de evaluare a conformității.
    106. Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de 
evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică 
necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi 
financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a 
conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes 
special pentru rezultatele acelor activităţi.
    107. Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile 
de evaluare a conformității care îi sînt atribuite prin anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică 
și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sînt îndeplinite chiar de către 
organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.



    108. De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip 
sau categorie de mijloace de măsurare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a 
conformităţii are la dispoziţie:
    1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare 
pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;
    2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, 
asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de 
politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism 
notificat şi orice alte activităţi;
    3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, care ţin seama în mod corespunzător 
de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de 
complexitate a tehnologiei utilizate pentru mijloacele de măsurare în cauză, precum şi de 
caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
    109. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a 
îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de 
evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
    110. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să 
posede următoarele:
    1) pregătire tehnică şi profesională solidă, care să acopere toate activităţile de evaluare a 
conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;
    2) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea 
corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
    3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 şi în 
anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor 
conexe la prezenta Reglementare tehnică aplicabile, a documentelor normative şi a dispoziţiilor 
relevante din legislaţia naţională;
    4) abilitatea necesară de a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că 
evaluările au fost îndeplinite.
    111. Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii 
superioare de conducere al acestora şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. Remuneraţia personalului cu funcţii superioare 
de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii 
din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate 
sau de rezultatele acestor evaluări.
    112. Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare cu companiile de 
asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a 
repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă 
răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări. 
    113. Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional 
referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu anexa nr. 
2 la prezenta Reglementare tehnică sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în 
aplicare a acesteia, excepţie făcînd relaţia cu autorităţile de reglementare sau cu funcţie de 
supraveghere a pieţei. Drepturile de autor trebuie să fie protejate.
    114. Organismele de evaluare a conformităţii participă sau se asigură că personalul lor 
responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu 
activităţile de standardizare relevante.
    115. În cazul în care organismul de evaluare a conformității subcontractează sarcini specifice 
referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că 
subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite pentru organismele de evaluare a 
conformităţii notificate și informează Ministerul Economiei în acest sens.
    116. Organismul de evaluare a conformității notificat preia întreaga responsabilitate pentru 
sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
    117. Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
    118. Organismul de evaluare a conformității notificat pune la dispoziția Ministerului 



Economiei documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale 
filialei și a activităților executate de către aceștia în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta 
Reglementare tehnică.

Capitolul XX
ORGANISMELE INTERNE ACREDITATE

    119. Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfășura activități de evaluare a 
conformității pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a 
procedurilor prevăzute la punctul 2 (modulul A2) și la punctul 5 (modulul C2) din anexa nr. 2 la 
prezenta Reglementare tehnică. 
    120. Organismul respectiv trebuie să fie o parte separată și distinctă a întreprinderii și să nu fie 
implicat în proiectarea, producerea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea mijloacelor 
de măsurare pe care le evaluează.
    121. Organismul intern acreditat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
    1) este acreditat în condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de 
acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    2) organismul și personalul acestuia sînt identificabile din punctul de vedere al organizării și 
aplică metode de raportare în cadrul întreprinderii din care fac parte, ceea ce asigură 
imparțialitatea acestora față de organismul național de acreditare;
    3) nici organismul, nici personalul acestuia nu trebuie să fie responsabil de proiectarea, 
fabricarea, furnizarea, instalarea, exploatarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le 
evaluează și nu trebuie să se angajeze în vreo activitate care ar putea veni în conflict cu 
independența de apreciere sau integritatea lor în legătură cu activitățile de evaluare;
    4) organismul prestează servicii exclusive pentru întreprinderea din care face parte.
    122. Organismele interne acreditate nu se notifică de către Ministerul Economiei, precum şi nu 
se notifică Comisiei Europene, însă întreprinderea din care fac parte sau organismul național de 
acreditare furnizează Ministerului Economiei, la cerere, informațiile cu privire la acreditarea 
acestora.

Capitolul XXI
PROCEDURA DE NOTIFICARE

    123. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a 
conformităţii se adresează cu o cerere la sediul organismului naţional de acreditare. 
    124. Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Economiei atunci cînd 
organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după 
acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente autorităţii de reglementare în 
scopul de a fi notificat.
    125. Cererea este însoțită de documente care includ descrierea activităților de evaluare a 
conformității, a modulului sau a modulelor de evaluare a conformității și a mijlocului sau 
mijloacelor de măsurare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un 
certificat de acreditare, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că 
organismul de evaluare a conformității satisface cerințele aplicabile acestora din prezenta 
Reglementare tehnică.
    126. Documentele prezentate în vederea notificării sînt supuse examinării în cadrul 
Ministerului Economiei. După examinarea documentelor prezentate se ia decizia de acordare a 
notificării.
    127. Examinarea documentelor prezentate în vederea notificării se efectuează în termen de 15 
zile lucrătoare.
Organismele de evaluare a conformităţii notificate trebuie să îndeplinească permanent toate 
cerinţele care au stat la baza deciziei privind notificarea. 
    128. Ministerul Economiei notifică statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei 
Europene organismele de evaluare a conformităţii pe care le-a recunoscut pentru îndeplinirea 
sarcinilor legate de modulele de evaluare a conformităţii prevăzute la capitolul XII din prezenta 
Reglementare tehnică, precum şi numerele de identificare atribuite anterior de Comisia 
Europeana şi publicate in conformitate cu punctul 132 din prezenta Reglementare tehnică.
    129. Ministerul Economiei aplica criteriile stabilite la capitolul XIX din prezenta 



Reglementare tehnică pentru notificarea acestor organisme de evaluare a conformităţi. 
    130. În cazul notificării unui organism de evaluare a conformităţi, Ministerul Economiei 
trebuie:
    1) să se asigure că organismul îndeplineşte în mod permanent criteriile stabilite la capitolul 
XIX din prezenta Reglementare tehnică;
    2) să retragă o asemenea notificare în cazul în care constată ca organismul de evaluare a 
conformităţi nu mai corespunde acestor criterii.
    131. Ministerul Economiei informează imediat statele membre ale Uniunii Europene şi 
Comisia Europeană cu privire la orice astfel de retragere a notificării.
    132. Lista organismelor notificate şi informaţiile privind domeniul notificării prevăzute la 
punctul 137 din prezenta Reglementare tehnică se publică şi se actualizează periodic în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 
    133. Informaţia despre organismele de evaluare a conformităţii notificate şi numerele de 
identificare a acestora se publică pe pagina web a organismului naţional de acreditare, în 
Registrul organismelor de evaluare a conformităţii notificate, care gestionează registrul respectiv.
    134. În cazul în care Ministerul Economiei a fost informat și a constatat că un organism 
notificat nu mai respectă cerințele aplicabile acestora sau că nu își îndeplinește obligațiile, 
autoritatea suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării 
cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor şi conform procedurii stabilite de actele normative în 
vigoare.
    135. În situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii notificat şi-a încetat activitatea, 
acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările 
realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism 
notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Economiei despre aceasta sau să le pună la 
dispoziţia Ministerului Economiei şi a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea 
acestora. 
    136. Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare aduse 
notificării.
    137. Notificarea către Comisia Europeană include informații privind tipul (tipurile) de 
mijloace de măsurare pentru care a fost notificat fiecare organism și, în plus, dacă este cazul, 
clasele de precizie ale acestora, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare și orice altă 
caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul de aplicare a notificării. 
Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, modulului sau 
modulelor de evaluare a conformității și ale mijlocului sau mijloacelor de măsurare în cauză, 
precum și atestarea relevantă a competenței.
    138. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă 
Comisia Europeană nu a ridicat obiecții în termen de două săptămîni de la notificare.
    139. În cazul în care se constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă 
cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei ia măsurile corective necesare, inclusiv 
retragerea notificării, dacă este necesar.
    140. Faptele care constituie contravenții pentru încălcarea regulilor de evaluare a conformității 
sînt stabilite în art. 348 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 
octombrie 2008.

Capitolul XXII
OBLIGAȚIILE ORGANISMELOR DE EVALUARE

A CONFORMITĂŢII NOTIFICATE
    141. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în concordanţă cu 
procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare 
tehnică.
    142. Evaluările conformității trebuie realizate în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile 
pentru agenţii economici. Organismele de evaluare a conformității notificate își desfășoară 
activitatea ținînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de 
activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei mijlocului de măsurare, 
precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, 



organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de 
protecție necesare pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta Reglementare 
tehnică.
    143. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că cerințele 
esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta 
Reglementare tehnică, în standardele conexe, în documentele normative, precum şi în alte 
specificații tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită 
producătorului să ia măsurile сorective corespunzătoare și nu emite un сertificat de conformitate.
    144. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, după eliberarea certificatului, un 
organism de evaluare a conformității notificat constată că un mijloc de măsurare nu mai este 
conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau 
retrage certificatul.
    145. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul 
de evaluare a conformității notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după 
caz.
    146. Organismele de evaluare a conformității notificate informează Ministerul Economiei în 
legătură cu:
    1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor;
    2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;
    3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, 
primită de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor;
    4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a 
notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile transfrontaliere și 
subcontractare.
    147. Organismele de evaluare a conformității notificate oferă celorlalte organisme notificate 
care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizînd aceleași mijloace de 
măsurare informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor 
conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

Capitolul XXIII
PROCEDURILE APLICABILE MIJLOACELOR DE 
MĂSURARE CARE PREZINTĂ UN RISC LA NIVEL

NAŢIONAL
    148. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că un mijloc de 
măsurare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru 
aspectele de protecție a interesului public, aceasta efectuează o evaluare cu privire la mijlocul de 
măsurare în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. 
Agenţii economici cooperează cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în acest scop, dacă 
este necesar.
    149. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la punctul 148 din prezenta 
Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că mijlocul de măsurare 
nu este conform cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ele solicită agentului 
economic relevant să întreprindă toate măsurile corective pentru a aduce mijlocul de măsurare în 
conformitate cu respectivele cerințe, pentru a-l retrage de pe piață sau pentru a-l rechema, în 
decursul unei perioade proporționale cu natura riscului, după cum stabilesc acestea.
    150. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează organismul de evaluare a 
conformității notificat relevant.
    151. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu 
se limitează la teritoriul lor național, aceasta informează Ministerul Economiei cu privire la 
rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea agentului economic.
    152. Agentul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru 
toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.
    153. În cazul în care agentul economic relevant nu întreprinde măsurile corective, Agenţia 
pentru Protecţia Consumatorilor ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice 
sau a restrînge punerea la dispoziție a mijlocului de măsurare pe piață, pentru a-l retrage de pe 



piață sau pentru a-l rechema.
    154. Ministerul Economiei, la propunerea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, 
informează de îndată Comisia Europeană cu privire la astfel de măsuri.
    155. Informațiile menționate la punctul 154 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să 
includă toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica 
mijlocul de măsurare neconform, originea mijlocului de măsurare, natura neconformității 
invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele 
prezentate de operatorul economic relevant. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor indică, în 
special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:
    1) mijlocul de măsurare nu respectă cerințele cu privire la aspectele de protecție a interesului 
public stabilite în prezenta Reglementare tehnică; sau
    2) există deficiențe ale standardelor conexe şi documentelor normative, menționate la punctele 
62 şi 63 din prezenta Reglementare tehnică, care conferă prezumția de conformitate.

Capitolul XXIV
PROCEDURA DE SALVGARDARE

    156. În cazul în care, ca urmare a consultării cu părţile implicate, Comisia Europeană 
informează, prin Ministerul Economiei, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor că masurile 
luate sînt justificate, care, la rîndul ei, ia masurile necesare împotriva agentului economic ce a 
aplicat marcajele şi informează despre aceste măsuri Comisia Europeană.
    157. În cazul în care Comisia Europeană constată că măsurile luate nu sînt justificate, 
informează în acest sens, prin Ministerul Economiei, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, 
precum şi producătorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor abrogă imediat măsurile de retragere, interzicere sau restricţionare 
prevăzute la punctul 149 din prezenta Reglementare tehnică.

Capitolul XXV
MIJLOACELE DE MĂSURARE CONFORME

CARE PREZINTĂ UN RISC
    158. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu capitolul XXII din 
prezenta Reglementare tehnică,, se constată că, deși un mijloc de măsurare este în conformitate 
cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc în ceea ce privește anumite aspecte de 
protecție a intereselor publice, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor solicită agentului 
economic relevant să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că mijlocul de măsurare în 
cauză, atunci cînd este introdus pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe 
piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.
    159. Agentul economic garantează că sînt întreprinse măsuri corective pentru toate mijloacele 
de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.
    160. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează Ministerul Economiei despre toate 
detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare care 
prezintă risc, originea și lanțul de aprovizionare al mijlocului de măsurare, natura riscului 
implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.

Capitolul XXVI
NECONFORMITATEA FORMALĂ

    161. Fără a aduce atingere capitolului XXIII din prezenta Reglementare tehnică, Agenţia 
pentru Protecţia Consumatorilor solicită agentului economic vizat să elimine neconformitățile, în 
cazul în care constată una dintre situațiile următoare:
    1) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea prevederilor 
capitolelor XV şi XVI din prezenta Reglementare tehnică;
    2) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat;
    3) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv 
intervine în etapa de control al producției, a fost aplicat prin încălcarea capitolului XXI din 
prezenta Reglementare tehnică sau nu a fost aplicat;
    4) declarația de conformitate nu însoțeşte mijlocul de măsurare;
    5) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;
    6) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;



    7) informațiile menționate la punctul 37 sau 47 din prezenta Reglementare tehnică lipsesc, sînt 
false sau incomplete;
    8) nu sînt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la capitolul VI sau VIII din 
prezenta Reglementare tehnică.
    162. În cazul în care neconformitatea menționată la punctul 161 din prezenta Reglementare 
tehnică se menține, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor ia toate măsurile corespunzătoare 
pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a mijlocului de măsurare ori 
pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață sau rechemat.
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Anexa nr. 1 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare 

 
CERINŢE ESENŢIALE 

 
Un mijloc de măsurare trebuie să asigure un înalt nivel de protecție metrologică, astfel 

încît toate părțile interesate să poată avea încredere în rezultatul măsurării și trebuie să fie 
proiectat și fabricat la un înalt nivel de calitate în ceea ce privește tehnologia metrologică și 
siguranța datelor de măsurare. 

Cerințele esențiale pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare sînt prezentate 
mai jos; la ele se adaugă, dacă este cazul, cerințele specifice fiecărui mijloc de măsurare, indicate 
în anexele nr.3-12 la prezenta Reglementare tehnică, care oferă mai multe detalii privind anumite 
aspecte ale cerințelor generale. 

Soluțiile adoptate în vederea respectării acestor cerințe esențiale trebuie să țină seama de 
modul în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare și de orice utilizare eronată previzibilă 
a acestuia. 

DEFINIȚII  
Mărime măsurată – mărime care este supusă măsurării;  
mărime de influență  ─ mărime care nu este măsurată, dar care afectează rezultatul 

măsurării; 
condițiile nominale de funcționare – valori ale mărimii măsurate și ale mărimilor de 

influență care creează condiții normale de funcționare pentru un mijloc de măsurare; 
perturbație – mărime de influență avînd o valoare în limitele specificate în cerința 

corespunzătoare, dar în afara valorilor precizate pentru condițiile nominale de funcționare ale 
mijlocului de măsurare. O mărime de influență constituie o perturbație dacă nu sînt specificate 
condițiile nominale de funcționare pentru mărimea respectivă; 

valoare de variație critic – valoare la care variația în rezultatele măsurării este 
considerată inacceptabilă; 

măsură materializată – dispozitiv realizat în scopul de a reproduce sau de a furniza, pe 
tot parcursul utilizării sale, una sau mai multe valori cunoscute ale unei mărimi date; 

vînzări directe – tranzacție comercială în cadrul căreia: 
- rezultatul măsurării serveşte ca bază pentru preţul care urmează să fie plătit; şi 
- cel puţin una dintre părţile implicate în tranzacţia legată de măsurare este un consumator 

sau orice altă parte care necesită un nivel similar de protecţie; şi 
- toate părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării în acel moment și în acel 

loc; 
condiții climatice – condiții în care pot fi utilizate mijloacele de măsurare. Pentru a face 

față diferențelor de climă trebuie definit un domeniu de valori limită de temperatură; 
întreprindere de utilități publice – furnizor de energie electrică, gaz, energie termică 

sau apă. 
1. Erori tolerate 
1.1. În condiții nominale de funcționare și în absența unei perturbații, eroarea de măsurare 

nu trebuie să depășească eroarea maximă tolerată (în continuare – EMT) prevăzută în cerințele 
corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare. 

Dacă nu există alte specificații în anexele specifice mijlocului de măsurare, EMT se 
exprimă ca o valoare bilaterală a abaterii de la valoarea reală a măsurării. 

1.2. În condiții nominale de funcționare și în prezența unei perturbații, cerința de 
funcționare trebuie să fie cea prevăzută în cerințele corespunzătoare, specifice mijlocului de 
măsurare. 



Dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării într-un cîmp electromagnetic continuu 
permanent determinat, parametrii de funcționare admiși în timpul încercărilor în cîmp 
electromagnetic radiat, modulat în amplitudine, trebuie să se încadreze în limitele EMT. 

1.3. Producătorul precizează condițiile climatice, mecanice și electromagnetice ale 
mediului în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, sursa de alimentare cu energie și 
alte mărimi care influențează măsurarea și îi pot afecta precizia, ținînd seama de cerințele 
prevăzute în anexele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare. 

1.3.1. Condițiile climatice 
Producătorul specifică limita superioară de temperatură și limita inferioară de 

temperatură pentru oricare din valorile din tabelul 1, dacă nu se specifică altfel în anexele nr. 3-
12 la prezenta Reglementare tehnică, și precizează dacă mijlocul de măsurare este proiectat 
pentru condiții de umiditate cu sau fără condensare, precum și dacă acesta urmează să fie 
amplasat într-un spațiu deschis sau închis.  

Tabelul 1 
 
 Limitele de temperatură 
Limita superioară de temperatură 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C 
Limita inferioară de temperatură 5 °C -10 °C -25 °C -40 °C 
 
1.3.2. Condițiile mecanice de mediu 
1) Condițiile mecanice de mediu sînt clasificate în clase de la M1 la M3, conform 

prezentării de mai jos: 
a) Clasa M1 se aplică mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu vibraţii şi şocuri de 

mică importanţă, cum ar fi mijloacele de măsurare fixate pe structuri uşoare supuse unor vibraţii 
şi şocuri neglijabile, ca urmare a percuţiilor sau lucrărilor locale, uşi trîntite etc. 

b) Clasa M2 se aplică mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu vibraţii şi şocuri de 
nivel semnificativ sau mare, cum ar fi cele transmise de maşini şi vehicule care trec prin 
vecinătate sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate în apropiere etc. 

c) Clasa M3 se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii în care nivelul de 
vibraţii şi şocuri este mare şi foarte mare, cum ar fi mijloacele de măsurare montate direct pe 
utilaje, benzi transportoare etc. 

2) Următoarele mărimi de influență trebuie să fie considerate în raport cu condițiile 
mecanice de mediu: 

a) vibrația; 
b) șocul mecanic. 
1.3.3. Condițiile electromagnetice de mediu 
1) Condițiile electromagnetice de mediu sînt clasificate în clasele E1, E2 sau E3, conform 

prezentării de mai jos, dacă nu există dispoziții contrare în anexele specifice mijlocului de 
măsurare respectiv. 

a) Clasa E1se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu perturbaţii 
electromagnetice de nivelul celor care pot fi întîlnite în clădirile rezidenţiale, comerciale sau în 
construcţiile din industria uşoară. 

b) Clasa E2 se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu perturbaţii 
electromagnetice de nivelul celor care pot fi întîlnite în alte construcţii industriale. 

c) Clasa E3 se aplică în cazul mijloacelor de măsurare alimentate de bateria unui vehicul.  
Mijloacele de măsurare respective trebuie să respecte cerinţele clasei E2 şi următoarele 

cerinţe suplimentare: 
- scăderile de tensiune determinate de amorsarea circuitelor motorului de pornire a 

motoarelor cu combustie internă; 
- fenomenele tranzitorii de întrerupere a alimentării, care se produc cînd o baterie 

descărcată este deconectată în timp ce motorul funcționează.  



2) Următoarele mărimi de influență sînt luate în considerare în raport cu condițiile 
electromagnetice de mediu: 

a) întreruperile de tensiune; 
b) scăderile de tensiune de scurtă durată; 
c) fenomenele tranzitorii de tensiune pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal; 
d) descărcările electrostatice; 
e) cîmpurile electromagnetice radiate la frecvențe radio; 
f) cîmpurile electromagnetice radiate la frecvențe radio care induc perturbații conduse pe 

liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal; 
g) supratensiunile tranzitorii pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal.  
1.3.4. Alte mărimi de influență care trebuie luate în considerare, cînd este cazul, sînt: 
1) variația de tensiune; 
2) variația de frecvență a rețelei; 
3)  cîmpurile magnetice la frecvență industrială; 
4) orice altă mărime care poate influența semnificativ precizia mijlocului de măsurare. 
1.4. La efectuarea încercărilor preconizate în prezenta Reglementare tehnică, se aplică 

următoarele puncte: 
1.4.1. Regulile de bază pentru efectuarea încercărilor și determinarea erorilor 
Cerințele esențiale specificate la punctele 1.1 și 1.2 din prezenta anexă trebuie să fie 

verificate pentru fiecare mărime de influență relevantă. Dacă nu există alte dispoziții în anexa 
corespunzătoare specifică mijlocului de măsurare, aceste cerințe esențiale sînt valabile cînd este 
aplicată fiecare mărime de influență, iar efectul ei este evaluat separat, toate celelalte mărimi de 
influență fiind menținute relativ constante la valoarea lor de referință. 

Încercările metrologice trebuie să fie efectuate pe durata aplicării mărimii de influență 
sau după aplicarea acesteia, în funcție de condiția care corespunde stării normale de funcționare a 
mijlocului de măsurare în momentul în care poate apărea mărimea de influență. 

1.4.2. Umiditatea mediului ambiant 
1) În funcție de condițiile climatice în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, 

poate fi adecvată încercarea în regim staționar, în condiții de căldură umedă (fără condensare) 
sau încercarea ciclică în condiții de căldură umedă (cu condensare). 

2) Încercarea ciclică în condiții de căldură umedă este adecvată în cazul în care 
condensarea este importantă sau dacă penetrarea vaporilor este accelerată de efectul respirației. 
În cazul umidității fără condensare, este adecvată încercarea în regim staționar, în condiții de 
căldură umedă. 

2. Caracterul reproductibil 
La aplicarea aceleiași mărimi măsurate într-un alt loc sau de către un alt utilizator, toate 

celelalte condiții fiind identice, măsurările succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate 
unele de altele. Diferența dintre rezultatele măsurărilor trebuie să fie mică în comparație cu 
EMT. 

3. Repetabilitatea 
La aplicarea aceleiași mărimi măsurate, în condiții identice de măsurare, măsurările 

succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate unele de altele. Diferența dintre rezultatele 
măsurărilor trebuie să fie mică în comparație cu EMT. 

4. Mobilitatea și sensibilitatea 
Un mijloc de măsurare trebuie să fie suficient de sensibil, iar pragul de mobilitate trebuie 

să fie suficient de jos pentru măsurătoarea care urmează să fie efectuată. 
5.  Durabilitatea 
Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să mențină o stabilitate 

corespunzătoare a caracteristicilor sale metrologice de-a lungul unei perioade estimate de 
producător, cu condiția ca mijlocul de măsurare să fie corect instalat, întreținut și utilizat 
conform instrucțiunilor producătorului cînd se află în condițiile de mediu pentru care a fost 
conceput. 



6. Fiabilitatea 
Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să se reducă cît mai mult posibil 

consecința unui defect care ar putea duce la un rezultat inexact al măsurării, cu excepția cazurilor 
cînd prezența unui astfel de defect este evidentă. 

7. Adecvarea 
7.1. Un mijloc de măsurare nu trebuie să prezinte caracteristici care ar putea facilita 

utilizarea sa frauduloasă, iar posibilitățile de utilizare eronată neintenționată trebuie să fie reduse 
la minimum. 

7.2. Un mijloc de măsurare trebuie să corespundă utilizării pentru care a fost proiectat, 
ținînd seama de condițiile practice de funcționare și nu trebuie să solicite eforturi deosebite din 
partea utilizatorului pentru obținerea unui rezultat corect al măsurării. 

7.3. Erorile unui mijloc de măsurare pentru utilități publice, la fluxuri sau curenți în afara 
domeniului controlat, nu trebuie să fie influențate în mod excesiv. 

7.4. Dacă un mijloc de măsurare este proiectat pentru măsurarea valorilor unei mărimi 
constante în timp, mijlocul de măsurare trebuie să fie insensibil la micile variații ale valorii 
mărimii măsurate sau trebuie să se ia măsurile corespunzătoare. 

7.5. Un mijloc de măsurare trebuie să fie rezistent, iar materialele din care este fabricat 
trebuie să corespundă condițiilor în care urmează să fie utilizat. 

7.6. Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să permită controlul 
măsurărilor după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare și darea sa în folosință. Dacă 
este necesar, în componența mijlocului de măsurare trebuie să intre un echipament special sau un 
software pentru realizarea acestui control. Procedura de încercare se prezintă în manualul de 
utilizare. 

Dacă un mijloc de măsurare are asociate programe software care au și altă funcție în afară 
de cea de măsurare, programele software care sînt esențiale pentru caracteristicile metrologice 
trebuie să fie identificabile și să nu fie influențate într-o manieră inadmisibilă de programele 
software asociate. 

8. Protecția împotriva coruperii datelor măsurării 
8.1. Caracteristicile metrologice ale unui mijloc de măsurare nu trebuie să fie influențate 

în mod inadmisibil de conectarea altui dispozitiv, de nici o caracteristică a dispozitivului 
conectat sau de nici un dispozitiv aflat la distanță și care comunică cu mijlocul de măsurare. 

8.2. O componentă hardware care este esențială pentru caracteristicile metrologice trebuie 
să fie proiectată astfel încît să se poată asigura inviolabilitatea sa. Măsurile de siguranță 
prevăzute trebuie să facă evidentă orice intervenție asupra mijlocului de măsurare. 

8.3. Programele software care sînt esențiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să 
fie identificate ca atare și să fie inviolabile. 

Identificarea programelor software trebuie să fie ușor realizată de mijlocul de măsurare. 
Dovada unei intervenții trebuie să fie disponibilă o perioadă de timp rezonabilă. 
8.4. Datele măsurărilor, programele software care sînt esențiale pentru caracteristicile 

măsurărilor și parametrii importanți din punct de vedere metrologic, stocați sau transmiși, trebuie 
să fie protejate corespunzător împotriva coruperii lor accidentale sau intenționate. 

8.5. În cazul mijloacelor de măsurare folosite pentru servicii publice, la afișajul cantității 
totale furnizate sau la afișajele care permit calculul cantității totale furnizate, la care se face 
referire, integral sau parțial, pentru stabilirea plății, nu trebuie să existe posibilitatea de resetare 
pe durata utilizării. 

9.  Informațiile care trebuie să se găsească pe mijlocul de măsurare și să-l însoțească 
9.1. Un mijloc de măsurare trebuie să poarte următoarele inscripții: 
1) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului; 
2) informațiile referitoare la precizia mijlocului de măsurare și, dacă este cazul: 
3) informațiile referitoare la condițiile de utilizare; 
4) capacitatea de măsurare; 
5) domeniul de măsurare; 



6) marcajul de identificare; 
7) numărul certificatului de examinare CE de tip sau al certificatului de examinare CE de 

proiect; 
8) informațiile referitoare la conformitatea sau neconformitatea dispozitivelor 

suplimentare care furnizează rezultatele metrologice cu dispozițiile prezentei Reglementări 
tehnice privind verificarea metrologică legală. 

9.2. Un mijloc de măsurare de dimensiuni prea mici sau cu componente prea sensibile ca 
să poată purta informațiile relevante trebuie să aibă marcaje corespunzătoare pe ambalaj, dacă 
este cazul, și pe documentele însoțitoare impuse de dispozițiile prezentei Reglementări tehnice. 

9.3. Mijlocul de măsurare trebuie să fie însoțit de informații referitoare la funcționarea sa, 
exceptînd cazul în care acesta este prea simplu pentru a fi necesare astfel de informații. 
Informațiile trebuie să fie ușor de înțeles și să includă, dacă este relevant: 

1) condițiile nominale de funcționare; 
2) clasele de mediu mecanic și electromagnetic; 
3) limita inferioară și superioară de temperatură, precizări privind posibilitatea prezenței 

fenomenului de condensare și tipului locației: spațiu deschis sau închis; 
4) instrucțiunile privind instalarea, întreținerea, reparațiile, reglajele tolerate; 
5) instrucțiunile referitoare la funcționarea corectă și la orice condiții speciale de 

utilizare; 
6) condițiile de compatibilitate cu interfețele, subansamblurile sau mijloacele de 

măsurare. 
9.4. Grupurile de mijloace de măsurare identice utilizate în aceeași locație sau utilizate 

pentru măsurări ale utilităților publice nu necesită neapărat manuale de utilizare individuale. 
9.5. Dacă nu se precizează altfel în anexa specifică mijlocului de măsurare, intervalul 

scalei pentru o valoare măsurată trebuie să fie de forma 1×10n, 2×10n sau 5×10n, unde:  
n – este orice număr întreg sau zero. Unitatea de măsură sau simbolul său trebuie să fie 

prezente lîngă valoarea numerică. 
9.6. O măsură materializată trebuie să fie marcată cu o valoare nominală sau cu o scală, 

însoțită de unitatea de măsură utilizată. 
9.7. Unitățile de măsură utilizate și simbolurile lor trebuie să fie în conformitate cu 

unităţile de măsură şi simbolurile lor aprobate de Guvern. 
9.8. Toate marcajele şi inscripțiile impuse de oricare dintre cerințe trebuie să fie clare, 

indelebile, lipsite de ambiguitate și netransferabile. 
10. Indicarea rezultatului 
10.1. Indicarea rezultatului se face prin intermediul unui afișaj sau al unui document 

imprimat. 
10.2. Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de 

marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În 
condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi 
prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile 
controlate din punct de vedere metrologic. 

10.3.  În cazul rezultatelor imprimate, documentul tipărit sau înregistrarea trebuie să fie 
ușor de citit și să nu poată fi șters. 

10. 4. Un mijloc de măsurare pentru tranzacțiile comerciale din domeniul vînzărilor 
directe trebuie să fie proiectat astfel încît, atunci cînd este instalat corect, să prezinte rezultatul 
măsurării ambelor părți care efectuează tranzacția. Cînd este esențial în cadrul vînzărilor directe, 
orice bon furnizat consumatorului de către un dispozitiv auxiliar care nu este conform cu 
cerințele specifice din prezenta Reglementare tehnică trebuie să poarte informațiile restrictive 
corespunzătoare. 

10.5. Indiferent dacă un mijloc de măsurare destinat utilităților publice poate sau nu poate 
fi citit de la distanță, el trebuie să fie oricum echipat cu un afișaj controlat din punct de vedere 



metrologic, afișaj la care consumatorul are acces direct. Citirea acestui afișaj este rezultatul 
măsurării, care servește ca bază de calcul al prețului ce urmează să fie plătit. 

11. Prelucrarea ulterioară a datelor în vederea încheierii tranzacției comerciale 
11.1. Un mijloc de măsurare care nu este destinat utilităților publice înregistrează pe un 

suport durabil rezultatul măsurării, împreună cu informațiile de identificare a respectivei 
tranzacții, dacă: 

1) măsurarea este irepetabilă; și 
2) mijlocul de măsurare este, în mod normal, destinat utilizării în absența uneia dintre 

părțile implicate în tranzacție. 
11.2. În plus, o dovadă durabilă a rezultatului măsurării și informațiile de identificare a 

tranzacției trebuie să fie disponibile, la cerere, în momentul încheierii operațiunii de măsurare. 
12. Evaluarea conformității 
Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să permită evaluarea promptă a 

conformității sale cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
 

 



                 Anexa nr. 2 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare 

 
 

MODULUL A: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI MIJLOACELOR DE 
MĂSURARE 

1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care 
producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din prezentul modul, asigură 
și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele 
aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Documentația tehnică 
 Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta 

Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de 
vedere al conformității cu cerințele relevante, incluzînd o analiză adecvată și o evaluare a 
riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, 
fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. 

3. Fabricația  
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea 

acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentația tehnică 
menționată la punctul 2 din prezentul modul și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta 
Reglementare tehnică. 

4. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate  
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia 
din prezenta Reglementare tehnică. 

5. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de 
măsurare și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Ministerului Economiei 
sau Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață 
a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care 
a fost întocmită. 

6. O copie a declarației de conformitate se pune la dispoziția Ministerului Economiei sau 
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, la cerere. 

7. O copie a declarației de conformitate se furnizează împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

8. Reprezentantul autorizat  
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 4-7 din prezentul modul pot fi îndeplinite 

de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea 
să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL A2: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI ȘI ÎNCERCĂRILE 

SUPRAVEGHEATE ALE MIJLOACELOR DE MĂSURARE LA INTERVALE 
ALEATORII 

1. Controlul intern al producției și încercările supravegheate ale mijloacelor de măsurare la 
intervale aleatorii este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește 
obligațiile prevăzute la punctele 2-10 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa 
exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta 
Reglementare tehnică. 

 



2. Documentația tehnică  
Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă în capitolul XIII din prezenta 

Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de 
vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului 
(riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, 
fabricare și de funcționare a mijlocului de măsurare. 

3. Fabricația 
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea 

acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentația tehnică 
menționată la punctul 2 din prezentul modul și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta 
Reglementare tehnică. 

4. Controlul mijloacelor de măsurare  
La alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat ales 

de producător realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la 
intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor 
de măsurare, ținînd seama de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare și de volumul 
producției. Se examinează un eșantion adecvat de mijloace de măsurare finite, prelevate la fața 
locului de către organism înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele 
corespunzătoare, astfel cum sînt menționate în părțile relevante ale standardelor conexe și/sau 
documentului normativ, și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, 
avînd ca scop verificarea conformității mijloacelor de măsurare cu cerințele relevante ale 
prezentei Reglementări tehnice. În absența unui standard conex sau a unui document normativ 
relevant, organismul intern acreditat sau organismul notificat în cauză decide cu privire la testele 
corespunzătoare ce vor fi efectuate. 

5. În cazurile în care un număr important de mijloace de măsurare din eșantion nu sînt la un 
nivel calitativ acceptabil, organismul intern acreditat sau organismul notificat ia măsurile care se 
impun. 

6. În cazul în care testele sînt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în 
cursul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de 
identificare al organismului respectiv. 

7. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate  
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia 
din prezenta Reglementare tehnică. 

8. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de 
măsurare și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 
Declarația de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită. 

9. O copie a declarației de conformitate se pune la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

10. O copie a declarației de conformitate se furnizează împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

11.  Reprezentantul autorizat 
 Obligațiile producătorului prezentate la punctele 7-10 din prezentul modul pot fi 

îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția 
ca acestea să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL B: EXAMINAREA CE DE TIP 
1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care 

un organism notificat sau recunoscut examinează proiectul tehnic al unui mijloc de măsurare, 



verifică și atestă dacă proiectul tehnic al mijlocului de măsurare respectă cerințele aplicabile 
acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Examinarea CE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos: 
1) examinarea unui eșantion de mijloc de măsurare complet, reprezentativ pentru producția 

preconizată (tip de producție); 
2) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin 

examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 4 din 
prezentul modul, precum și prin examinarea unor eșantioane reprezentative pentru producția 
avută în vedere ale uneia sau mai multor părți importante ale mijlocului de măsurare (combinație 
între tipul de producție și tipul de proiect); 

3) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin 
examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 4 din 
prezentul modul, fără examinarea unui eșantion (tip de proiect). 

3. Organismul notificat decide metoda corespunzătoare și eșantioanele necesare. 
4. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea CE de tip către un singur organism 

notificat sau recunoscut, ales de către acesta. 
Cererea cuprinde: 
1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul 

autorizat, numele și adresa acestuia; 
2) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt 

organism notificat sau recunoscut; 
3) documentația tehnică menționată la capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. 

Documentația tehnică permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al 
conformității cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică și include o 
analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele 
aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare;  

4) dacă este cazul, cererea cuprinde modelele reprezentative pentru producția preconizată. 
Organismul notificat sau recunoscut poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru realizarea programului de testare; 

5) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste 
documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd 
standardele conexe și/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime. 
Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în 
conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al 
producătorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea 
acestuia. 

5. Organismul notificat: 
1) în cazul mijlocului de măsurare, examinează documentația tehnică și documentele 

justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare; 
2) pentru model(e): 
a) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația 

tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor 
conexe și/sau ale documentelor normative relevante, precum și elementele proiectate în 
conformitate cu alte specificații tehnice relevante; 

b) efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a 
verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluțiile din standardele conexe și 
documentele normative relevante, acestea au fost aplicate corect; 

c) efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a 
verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele conexe și/sau din 
documentele normative, dacă soluțiile adoptate de către producător aplicînd alte specificații 
tehnice relevante satisfac cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică; 

d) convine cu producătorul asupra unui loc unde se vor efectua controalele și testele; 



3) în cazul celorlalte componente ale mijlocului de măsurare, examinează documentația 
tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al 
celorlalte componente ale mijlocului de măsurare.  

6. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile 
întreprinse, conform punctului 5 din prezentul modul, precum și rezultatele acestora. Fără a 
aduce atingere obligațiilor sale față de Ministerul Economiei, organismul nu divulgă conținutul 
acestui raport, în întregime sau parțial, decît cu acordul producătorului. 

7. Atunci cînd tipul este conform cu cerințele prezentei Reglementări tehnice, organismul 
notificat sau recunoscut îi eliberează producătorului un certificat de examinare CE de tip. 
Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, 
condițiile pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului certificat. 
Certificatul de examinare CE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe. 

8. Certificatul de examinare CE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante 
care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate și care 
permit controlul în utilizare. În special, pentru a permite evaluarea conformității mijloacelor de 
măsurare fabricate cu tipul examinat, din punctul de vedere al caracterului reproductibil al 
performanțelor lor metrologice, cînd acestea sînt reglate corect utilizînd mijloacele 
corespunzătoare, certificatul include: 

1) caracteristicile metrologice ale tipului de mijloc de măsurare; 
2) măsurile necesare pentru asigurarea integrității mijlocului de măsurare (sigilarea, 

identificarea programelor de calculator etc.); 
3) informațiile referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de 

măsurare și pentru verificarea conformității aspectului lui exterior cu tipul respectiv; 
4) informațiile specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de 

măsurare fabricate; 
5) în cazul unui subansamblu, toate informațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea 

cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare. 
9. Certificatul de examinare CE de tip are o valabilitate de 10 ani de la data eliberării sale și 

poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de cîte 10 ani. 
10. În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile acestuia din prezenta 

Reglementare tehnică, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare CE de 
tip și informează solicitantul în consecință, motivînd refuzul său în mod amănunțit. 

11. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale 
stadiului actual al tehnologiei general recunoscut, care indică faptul că tipul certificat poate să nu 
mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și stabilește dacă 
aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează 
în consecință producătorul. 

12. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică 
referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat 
care pot influența conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele esențiale din prezenta 
Reglementare tehnică sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de 
modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul inițial de 
examinare CE de tip. 

13. Organismul notificat informează Ministerul Economiei cu privire la certificatele de 
examinare CE de tip și/sau la orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau le-a retras și 
pune la dispoziția acestuia, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror 
completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 

14. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, alte organisme notificate pot obține, la cerere, 
o copie a certificatelor de examinare CE de tip și/sau a completărilor la acestea, precum şi o 
copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. 



15. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al 
anexelor și al completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzînd documentația depusă de 
producător pînă la expirarea valabilității certificatului respectiv. 

16. Producătorul păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor un 
exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor și al completărilor acestuia, 
împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a 
mijlocului de măsurare. 

17. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la punctul 4 
și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 12 și 16 din prezentul modul, cu condiția ca 
acestea să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL C: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL 

INTERN AL PRODUCȚIEI 
1. Evaluarea conformității 
Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura 

de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 
2-6 din prezentul modul, garantează și declară că mijloacele de măsurare în cauză sînt în 
conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și respectă cerințele aplicabile 
acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2.   Fabricația  
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea 

acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în 
certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare 
tehnică. 

3. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate  
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care este conform tipului descris în 
certificatul de examinare CE de tip și care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta 
Reglementare tehnică. 

4. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
produs și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 
ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică 
modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

5. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

6. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

7.  Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3-6 din prezentul modul pot fi îndeplinite 

de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea 
să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL C2:   CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL 

INTERN AL PRODUCȚIEI ȘI VERIFICĂRILE SUPRAVEGHEATE ALE 
MIJLOCULUI DE MĂSURARE LA INTERVALE ALEATORII 

1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției și verificările 
supravegheate ale mijlocului de măsurare la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură 
de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 
2-10 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de 



măsurare în cauză sînt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și 
îndeplinesc cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Fabricația 
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea 

acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul descris în certificatul 
de examinare CE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

3. Controlul mijloacelor de măsurare 
La alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat ales 

de producător realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la 
intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor 
de măsurare, ținînd seama de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare și de volumul 
producției. Se examinează un eșantion adecvat al mijlocului de măsurare finit, prelevate la fața 
locului de către organismul intern acreditat sau organismul notificat înainte de a fi introduse pe 
piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sînt menționate în părțile relevante ale 
standardelor conexe și/sau ale documentelor normative, și/sau teste echivalente prevăzute în alte 
specificații tehnice relevante, avînd ca scop verificarea conformității mijlocului de măsurare cu 
tipul prezentat în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele relevante ale prezentei 
Reglementări tehnice. 

4. Atunci cînd un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul 
intern acreditat sau organismul notificat ia măsurile care se impun. 

5. Procedura de eșantionare necesară pentru aprobare este menită să stabilească dacă 
procesul de fabricație a mijlocului de măsurare respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în 
vederea garantării conformității mijlocului de măsurare. 

6. În cazul în care testele sînt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în 
cursul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat sau recunoscut, aplică 
numărul de identificare al organismului notificat. 

7.   Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
 Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care este conform tipului descris în 
certificatul de examinare CE de tip și care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta 
Reglementare tehnică. 

8. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

9. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

10. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

11. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 7-10 din prezentul modul pot fi îndeplinite 

de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea 
să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL D:   CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA 

CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE 
1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea 

parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile 
prevăzute la punctele 2 și 20-23 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa 
exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul 



de examinare CE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare 
tehnică. 

2.   Fabricația 
Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru producție, inspecția 

produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză, așa cum se prevede la punctele 3-15 
din prezentul modul, și este supus supravegherii prevăzute la punctele 16-19 din prezentul 
modul. 

3. Sistemul de calitate 
Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său 

de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 
4. Cererea cuprinde: 
1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul 

autorizat, numele și adresa acestuia; 
2) declarația scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism 

notificat sau recunoscut; 
3) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 
4) documentația referitoare la sistemul de calitate;  
5) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare CE 

de tip. 
5. Sistemul de calitate asigură faptul că mijloacele de măsurare sînt conforme tipului 

descris în certificatul de examinare CE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din 
prezenta Reglementare tehnică. 

6. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate 
sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. 
Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, 
a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 

7. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 
1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a 

atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 
2) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, 

a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 
3) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, 

precum și a frecvenței efectuării acestora; 
4) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind 

testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat 
etc.; 

5) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului de calitate a produsului și a 
funcționării eficiente a sistemului de calitate. 

8. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta 
îndeplinește cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul. 

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului 
de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 

9. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin 
un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al 
tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile ale 
prezentei Reglementări tehnice.  Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 

10. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 4 subpunctul 5) 
din prezentul modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele 
relevante ale prezentei Reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare în scopul de a 
asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 

11. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de 
audit şi decizia justificată a evaluării. 



12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de calitate 
certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient. 

13. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate 
cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 

14. Organismul notificat evaluează orice modificare propusă şi decide dacă sistemul de 
calitate modificat continuă să îndeplinească cerinţele menţionate la punctele 5-7 din prezentul 
modul sau este necesară o reevaluare. 

15. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile controlului 
şi decizia justificată a evaluării. 

16.   Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat  
Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai 

obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 
17. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de 

fabricare, control, testare și depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în 
special: 

1) documentația privind sistemul de calitate;  
2) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, 

datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 
18. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul 

menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 
19. Organismul notificat efectuează vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel 

de vizite, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind 
mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul 
notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un 
raport de testare. 

 20. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 3 şi 4 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care este 
conform tipului descris în certificatul de examinare CE de tip și care respectă cerințele aplicabile 
acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

21. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

22. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

23. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

24.   Producătorul păstrează la dispoziția Ministerului Economiei sau Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare: 

1) documentația menționată la punctele 3 şi 4 din prezentul modul; 
2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13-15 din prezentul modul, 

în forma în care a fost aprobată; 
3) deciziile și rapoartele organismului notificat sau recunoscut menționate la punctele 13-

15, 18 și 19 din prezentul modul. 
25. Organismul notificat informează Ministerul Economiei referitor la aprobările privind 

sistemele de calitate eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția 



Ministerului Economiei lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau 
restricționate în alt mod. 

26. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 4, 13 şi 20-24 din prezentul modul pot 

fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu 
condiția ca acestea să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL D1:   ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE 
1. Asigurarea calității procesului de producție este procedura de evaluare a conformității 

prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 4 și 22-25 din prezentul 
modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză 
respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2.  Documentația tehnică 
Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta 

Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de 
vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului 
(riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, 
fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. 

3.   Producătorul menține documentația tehnică la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 

4.   Fabricația 
Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru inspecția produsului finit și 

testarea mijloacelor de măsurare în cauză, așa cum se prevede la punctele 5-17, și este supus 
supravegherii prevăzute la punctele 18-21 din prezentul modul. 

5.   Sistemul de calitate 
Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său 

de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 
6. Cererea cuprinde: 
1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul 

autorizat, numele și adresa acestuia; 
2) declaraţia scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt 

organism notificat; 
3) toate informaţiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 
4) documentaţia referitoare la sistemul de calitate; 
5) documentaţia tehnică menţionată la punctul 2 din prezentul modul. 
7. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor din 

prezenta Reglementare tehnică. 
8. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate 

sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. 
Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, 
a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 

9. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 
1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a 

atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 
2) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității 

corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 
3) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, 

precum și a frecvenței efectuării acestora; 
4) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind 

testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul 
implicat; 



5) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a 
produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 

10. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta 
îndeplinește cerințele menționate la punctul 7-9 din prezentul modul. 

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului 
de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului  conex relevant. 

11. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel 
puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al 
tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile acestuia din 
prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 

12. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul 
modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale 
prezentei Reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare în scopul de a asigura 
conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 

13. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de 
audit și decizia justificată a evaluării. 

14. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate 
certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 

15. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate 
cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 

16. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de 
calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 7-9 din prezentul 
modul sau este necesară o reevaluare. 

17. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului 
și decizia justificată a evaluării. 

18. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat  
Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai 

obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 
19. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de 

fabricare, control, testare și depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în 
special: 

1) documentația privind sistemul de calitate; 
2) documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul; 
3) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, 

datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 
20. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul 

menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 
21. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel 

de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor 
teste privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. 
De asemenea, furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, 
un raport de testare. 

22. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
 Producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 5-6 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care 
respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

23. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 



24. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

25. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

26.   Producătorul păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, pe o 
perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 

1) documentația menționată la punctele 5 şi 6 din prezentul modul; 
2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 15-17 din prezentul 

modul, în forma în care a fost aprobată; 
3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 15-17, 20 și 21 din 

prezentul modul. 
27.  Organismul notificat informează Ministerului Economiei referitor la aprobările 

sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția 
Ministerului Economiei lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau 
restricționate în alt mod. 

28. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 5,6, 15-17 şi 22-26 din prezentul modul 

pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu 
condiția ca acestea să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL E:   CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA 

CALITĂȚII MIJLOCULUI DE MĂSURARE 
1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității mijlocului de măsurare este acea 

parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile 
prevăzute la punctele 2 și 19-22 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa 
exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sînt conforme tipului descris în certificatul de 
examinare CE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Fabricația 
Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru inspecția produsului finit și 

testarea mijloacelor de măsurare în cauză, așa cum se prevede la punctele 3-14, și este supus 
supravegherii prevăzute la punctele15-18 din prezentul modul. 

3. Sistemul de calitate 
Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său 

de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 
4. Cererea cuprinde:  
1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul 

autorizat, numele și adresa acestuia; 
2) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt 

organism notificat; 
3) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 
4) documentația referitoare la sistemul de calitate; 
5) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare CE de 

tip. 
5. Sistemul de calitate asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în 

certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare 
tehnică. 

6. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate 
sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. 
Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, 
a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 



7. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 
1) a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a 

atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 
2) a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate după fabricare; 
3) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind 

testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul 
implicat; 

4) a mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului de calitate. 
8. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta 

îndeplinește cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul. 
Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului 

de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 
9. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin 

un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al 
tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile acestuia din 
prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 

10. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 4 subpunctul 5) 
din prezentul modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele 
relevante din prezenta Reglementare tehnică și de a realiza examinările necesare în scopul de a 
asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 

11. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de 
audit și decizia justificată a evaluării. 

12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate 
certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 

13. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate 
cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 

14. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de 
calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul 
modul sau este necesară o reevaluare. 

Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și 
decizia justificată a evaluării. 

15. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 
Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai 

obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 
16. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de 

fabricare, control, testare și depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în 
special: 

1) documentația privind sistemul de calitate; 
2) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, 

datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 
17. Organismul notificat  efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul 

menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 
18. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel 

de vizite, organismul notificat efectuează sau poate dispune efectuarea unor teste privind 
mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul 
notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un 
raport de testare. 

19. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 3 şi 4 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare, care este 



conform tipului descris în certificatul de examinare CE de tip și care respectă cerințele aplicabile 
acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

20. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor timp de 
10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică 
modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

21. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

22. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

23.   Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de    10 ani de la 
introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 

1) documentația menționată la punctele 3 şi 4 din prezentul modul; 
2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13 şi 14 din prezentul 

modul, în forma în care a fost aprobată; 
3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 13, 14, 17 şi 18 din 

prezentul modul. 
24. Organismul notificat informează Ministerul Economiei referitor la aprobările sistemului 

calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția Ministerului 
Economiei lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 

25. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 4, 13, 14 şi 19-23 din prezentul modul 

pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu 
condiția ca acestea să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL E1:   ASIGURAREA CALITĂȚII LA INSPECȚIA ȘI ÎNCERCAREA 

MIJLOCULUI DE MĂSURARE FINIT 
1. Asigurarea calității inspecției și încercării mijlocului de măsurare finit este procedura de 

evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 4 
și 21-24 din prezentul modul, și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de 
măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Documentația tehnică 
Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din  prezenta 

Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de 
vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului 
(riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este 
acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de 
măsurare. 

3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 

4. Fabricația 
Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru inspecția produsului finit și 

testarea mijloacelor de măsurare în cauză așa cum se prevede la punctele 5-16 din prezentul 
modul și este supus supravegherii astfel cum se menționează la punctul 17-20 din prezentul 
modul. 

5. Sistemul de calitate 
Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său 

de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 
6. Cererea cuprinde: 



1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul 
autorizat, numele și adresa acestuia; 

2) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt 
organism notificat; 

3) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 
4) documentația referitoare la sistemul de calitate; 
5) documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul. 
7. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor 

aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 
8. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate 

sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. 
Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a 
planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 

9. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 
1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a 

atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 
2) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare; 
3) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind 

testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul 
implicat; 

4) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 
10. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta 

îndeplinește cerințele menționate la punctele 7-9 din prezentul modul. 
Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului 

de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 
11. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel 

puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al 
tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile acestuia din 
prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 

12. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la   punctul 2 din prezentul 
modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante din 
prezenta Reglementare tehnică și de a realiza examinările necesare în scopul de a asigura 
conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 

13. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de 
audit și decizia justificată a evaluării. 

14. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate 
certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 

15. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate 
cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 

16. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de 
calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 7-9 din prezentul 
modul sau este necesară o reevaluare. 

Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și 
decizia justificată a evaluării. 

 
17. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat  
 Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai 

obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 
18. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de 

fabricare, control, testare și depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în 
special: 

1) documentația privind sistemul de calitate; 



2) documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul; 
3) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, 

datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 
19. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul 

menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 
20. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel 

de vizite, dacă este necesar, organismul notificat efectuează sau poate dispune efectuarea unor 
teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. 
Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării 
unor teste, un raport de testare. 

21. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
 Producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 5 şi 6 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care 
respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

22. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

23. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

24. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

25. Producătorul păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, pe o 
perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 

1) documentația menționată la punctele 5 şi 6 din prezentul modul; 
2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 15 şi 16 din prezentul 

modul, în forma în care a fost certificată; 
3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 15, 16, 19 şi 20 din 

prezentul modul. 
26. Organismul notificat informează Ministerul Economiei referitor la certificările 

sistemului de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția 
acestuia lista certificărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 

27. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 5, 6, 15, 16, 21-25 din prezentul modul 

pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu 
condiția ca acestea să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL F:   CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE VERIFICAREA 

MIJLOCULUI DE MĂSURARE 
1.   Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de 

evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 9 
și 16-20 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de 
măsurare în cauză, care au făcut obiectul dispozițiilor de la punctele 3 şi 4 din prezentul modul, 
sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și respectă cerințele 
aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Fabricația 
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea 

acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în 



certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare 
tehnică. 

3. Verificarea 
Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și testele 

corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea mijloacelor de 
măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele corespunzătoare 
din prezenta Reglementare tehnică. 

4. Examinările și testele pentru verificarea conformității mijloacelor de măsurare cu 
cerințele corespunzătoare se efectuează, în funcție de decizia producătorului, fie prin examinarea 
și testarea fiecărui mijloc de măsurare, conform dispozițiilor de la punctele 5-8 din prezentul 
modul, fie prin examinarea și testarea mijloacelor de măsurare pe bază statistică, conform 
dispozițiilor de la       punctele  9-15 din prezentul modul. 

5. Verificarea conformității prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare 
Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze 

testele corespunzătoare prezentate în standardul (standardele) conex(e) și/sau în documentele 
normative relevant(e) și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, 
pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul certificat, descris în certificatul de examinare 
CE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. 

6. În absența unui standard conex sau a unui document normativ, organismul notificat 
decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 

7. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și 
testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat 
sau dispune, sub responsabilitatea sa, aplicarea acestuia. 

8. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale, 
în vederea inspectării, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare. 

9. Verificarea statistică a conformității 
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui 

să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă mijloacele de măsurare fabricate pentru 
verificare sub formă de loturi omogene. 

10. Din fiecare lot se prelevează, aleatoriu, un eșantion, conform cerințelor de la punctul 11 
din prezentul modul. Toate mijloacele de măsurare dintr-un eșantion sînt examinate individual și 
trebuie să se efectueze testele adecvate prezentate în standardul (standardele) conex(e) și/sau în 
documentul (documentele) normativ(e) și/sau teste echivalente stabilite în alte specificații 
tehnice relevante, pentru a se verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de 
examinare CE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică și 
pentru a se stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard conex 
sau a unui document normativ, organismul notificat decide cu privire la testele corespunzătoare 
ce vor fi efectuate. 

11. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerințele următoare: 
Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eșantionare trebuie să asigure: 
1) un nivel de calitate corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95 %, cu 

neconformitate sub 1 %; 
2) o limită de calitate corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5 %, cu 

neconformitate sub 7 %. 
12. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sînt considerate ca fiind 

certificate, cu excepția mijloacelor de măsurare din eșantion care, în urma testelor, au fost 
declarate nesatisfăcătoare. 

13. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și 
testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat 
sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 



14. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare. 

15. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru a 
împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, 
organismul notificat recunoscut poate suspenda verificarea statistică. 

16. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3 din 
prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care este 
conform tipului certificat descris în certificatul de examinare CE de tip și care respectă cerințele 
aplicabile acetora din prezenta Reglementare tehnică. 

17. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

18. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

19. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

20. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la punctul 3 din 
prezentul modul, producătorul poate aplica și numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de 
măsurare. 

21. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica 
numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producție. 

22. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele 

său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Un reprezentant 
autorizat nu poate îndeplini obligațiile producătorului prevăzute la punctele 2 și 9 din prezentul 
modul. 

 
MODULUL F1:   CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA 

MIJLOCULUI DE MĂSURARE 
1. Conformitatea bazată pe verificarea produsului este procedura de evaluare a 

conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 9 și 17-21 
din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare 
în cauză, care se supun dispozițiilor punctelor 4 şi 5 din prezentul modul, respectă cerințele 
aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Documentația tehnică 
Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta 

Reglementare tehnică. Documentația trebuie să permită evaluarea mijlocului de măsurare din 
punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și să includă o analiză adecvată și o 
evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă 
cerinţele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. 

Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 

3. Fabricația 
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui 

să asigure respectarea de către mijloacele de măsurare fabricate a cerințelor aplicabile acestora 
din prezenta Reglementare tehnică. 



4. Verificarea 
Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și testele 

corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica conformitatea mijloacelor de 
măsurare cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

5. Examinările și testele pentru verificarea conformității cu cerințele se efectuează, în 
funcție de decizia producătorului, fie prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare, 
conform dispozițiilor de la punctele 6-8 din prezentul modul, fie prin examinarea și testarea 
mijloacelor de măsurare pe bază statistică, conform dispozițiilor de la punctele 9-16 din 
prezentul modul. 

6. Verificarea conformității prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare 
Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze 

testele corespunzătoare prezentate în standardele conexe și/sau în documentele normative 
relevante și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica 
conformitatea cu cerințele care se aplică în cazul lor. În absența unui astfel de standard conex sau 
a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele 
corespunzătoare ce vor fi efectuate. 

7. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și 
testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat 
sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 

8. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare. 

9. Verificarea statistică a conformității 
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure 

omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă mijloacele de măsurare fabricate pentru verificare 
sub formă de loturi omogene. 

10. Din fiecare lot se prelevează, aleatoriu, un eșantion, conform cerințelor de la punctul 12 
din prezentul modul. 

11. Toate mijloacele de măsurare din eșantion trebuie să fie examinate individual și trebuie 
să se efectueze testele corespunzătoare prezentate în standardele conexe și/sau în documentele 
normative relevante sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a 
verifica conformitatea cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică și 
pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard conex sau a 
unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele 
corespunzătoare ce vor fi efectuate. 

12. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerințele următoare: 
Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eșantionare trebuie să asigure: 
1) un nivel de calitate corespunzător unei probabilități de acceptare de 95 %, cu 

neconformitate sub 1 %; 
2) o limită de calitate corespunzătoare unei probabilități de acceptare de 5 %, cu 

neconformitate sub 7 %. 
13. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sînt considerate ca fiind 

certificate, cu excepția mijloacelor de măsurare din eșantion care, în urma testelor, au fost 
declarate nesatisfăcătoare. 

14. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și 
testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat 
sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 

15. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare. 

16. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru a 
împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, 



organismul notificat sau recunoscut poate suspenda verificarea statistică și trebuie să ia măsurile 
necesare. 

17. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 4 şi 5 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care 
respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

18. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

19. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

20. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

21. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la punctele 6-8 din 
prezentul modul, producătorul poate aplica și numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de 
măsurare. 

22.   Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica 
numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producție. 

23.   Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele 

său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Un 
reprezentant autorizat nu poate îndeplini obligațiile producătorului prevăzute la punctul 2 din 
paragraful întîi şi la punctele 3 și 9 din prezentul modul. 

 
MODULUL G:   CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII 

MIJLOCULUI DE MĂSURARE 
1.   Conformitatea bazată pe verificarea unității mijlocului de măsurare este procedura de 

evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 
7-10 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijlocul de 
măsurare în cauză, care se supune dispozițiilor punctelor 4-6 din prezentul modul, respectă 
cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Documentația tehnică 
Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta 

Reglementare tehnică și o pune la dispoziția organismului notificat menționat la punctele 4-6 din 
prezentul modul. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere 
al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului 
(riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, 
fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. 

Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 

3. Fabricația 
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui 

să asigure respectarea de către mijloacele de măsurare fabricate a cerințelor aplicabile acestuia 
din prezenta Reglementare tehnică. 

4. Verificarea 
Un organism notificat ales de către producător trebuie să efectueze examinările și testele 

corespunzătoare prevăzute în standardele conexe și/sau în documentele normative relevante sau 
teste echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea 



mijlocului de măsurare cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică sau 
dispune efectuarea acestora. În absența unui astfel de standard conex sau a unui document 
normativ, organismul notificat  decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 

5. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și 
testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe mijlocul de măsurare certificat sau 
dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 

6. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de 
măsurare. 

7. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglemеntare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 4-6 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care 
respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

8. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă și o păstrează la dispoziția 
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a 
mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a 
fost întocmită. 

9. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

10. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare. 

11. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 2 și 7-10 din prezentul modul pot fi 

îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția 
ca acestea să fie menționate în mandat. 

 
MODULUL H:   CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A 

CALITĂȚII 
1.   Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității este procedura de evaluare a 

conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 20-23 din 
prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloace de măsurare în cauză 
respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

2. Fabricația 
Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru proiectare, fabricare și pentru 

inspecția produsului finit, precum și pentru testarea mijloacelor de măsurare în cauză, astfel cum 
este prevăzut la punctele 3-15 din prezentul modul, și face obiectul supravegherii prevăzute la 
punctele 16-19 din prezentul modul. 

3. Sistemul de calitate 
Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său 

de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 
4. Cererea cuprinde: 
1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul 

autorizat, numele și adresa acestuia; 
2) documentația tehnică prevăzută în capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică 

pentru un singur model din fiecare categorie de mijloace de măsurare care urmează a fi fabricate. 
Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității 
cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). 
Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerințele de proiectare, fabricare și 
funcționare a mijlocului de măsurare. 

3) documentația referitoare la sistemul de calitate; și  
4) declarația scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism. 



5. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor 
aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 

6. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate 
sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. 
Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, 
a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 

7. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 
1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a 

atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului; 
2) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în 

cazul în care standardele conexe și/sau în documentele normative relevante nu vor fi aplicate în 
întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale din 
prezenta Reglementare tehnică vor fi îndeplinite, aplicînd alte specificații tehnice relevante; 

3) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor 
sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în 
categoria de mijloace de măsurare vizate; 

4) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, 
a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 

5) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, 
precum și a frecvenței efectuării acestora; 

6) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind 
testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul 
implicat; 

7) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a 
produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 

8. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta 
îndeplinește cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul. 

Organismul prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele 
sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 

9. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin 
un membru cu experiență de evaluator în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al 
tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei 
Reglementări tehnice. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 

10. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 4 subpunctul 2) 
din prezentul modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele 
aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare cu scopul de a 
asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 

11. Decizia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea 
conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 

12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate 
certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 

13. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate 
cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 

14. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de 
calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul 
modul sau este necesară o reevaluare. 

15. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului 
și decizia justificată a evaluării. 

16. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat  
Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai 

obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 



17. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de 
proiectare, fabricare, control, testare și depozitare, furnizînd acestuia toate informațiile necesare 
și, în special: 

1) documentația privind sistemul de calitate; 
2) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute de partea privind proiectarea 

sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, testărilor; 
3) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute de partea privind fabricarea 

sistemului de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind 
etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 

18. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul 
menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 

19.  Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor 
astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat efectuează sau poate dispune efectuarea 
unor teste privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de 
calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul 
efectuării unor teste, un raport de testare. 

20. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
Producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 3 și 4 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care 
respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

21. Producătorul întocmește o declarație CE de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 

22. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cerere. 

23. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

24. Producătorul păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, pe o 
perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 

1) documentația tehnică menționată la punctele 3 şi 4 din prezentul modul; 
2) documentația privind sistemul de calitate menționată la punctele 3 şi 4  din prezentul 

modul; 
3) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13-15 din prezentul modul, 

în forma în care a fost certificată; 
4) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 13-15, 18 și 19 din 

prezentul modul. 
25. Organismul notificat informează Ministerul Economiei referitor la aprobările privind 

sistemele de calitate eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția 
acestuia lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 

26. Reprezentantul autorizat 
Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 4, 13-15 şi 20-24 din prezentul modul 

pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu 
condiția ca acestea să fie menționate în mandat. 

 
 
 
 



MODULUL H1:   CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A 
CALITĂȚII ȘI PE EXAMINAREA PROIECTULUI 

1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității și pe examinarea proiectului este 
procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la 
punctele 2, 3 și 34-37 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că 
mijloace de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare 
tehnică. 

2. Fabricația 
Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru proiectare, fabricare și pentru 

inspecția produsului finit, precum și pentru testarea mijloacelor de măsurare în cauză, astfel cum 
este prevăzut la punctele 4-16 din prezentul modul, și face obiectul supravegherii prevăzute la 
punctele 30-33 din prezentul modul. 

3. Caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare se examinează 
conform dispozițiilor de la punctele 17-29 din prezentul modul. 

4. Sistemul de calitate 
Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de 

calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 
5. Cererea cuprinde: 
1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul 

autorizat, numele și adresa acestuia; 
2) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 
3) documentația referitoare la sistemul de calitate; 
4) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism 

notificat. 
6. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor 

aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 
7. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate 

sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. 
Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, 
a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 

8. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 
1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a 

atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului; 
2) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în 

cazul în care standardele  conexe și/sau documentele normative relevante nu vor fi aplicate în 
întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale din 
prezenta Reglementare tehnică vor fi îndeplinite, aplicînd alte specificații tehnice relevante; 

3) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor 
sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în 
categoria de mijloace de măsurare vizată; 

4) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, 
a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 

5) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, 
precum și a frecvenței efectuării acestora; 

6) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind 
testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul 
implicat; 

7) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a 
produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 

9. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta 
îndeplinește cerințele menționate la punctele 6-8 din prezentul modul. Acesta prezumă 



conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă 
specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 

10. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel 
puțin un membru cu experiență de evaluator în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al 
tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile acestuia din 
prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 

11. Decizia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea 
conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 

12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate 
certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 

13. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate 
cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 

14. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de 
calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 6-8 sau este 
necesară o reevaluare. 

15. Decizia acestuia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. 
Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 

16. Organismul notificat informează autoritatea Ministerul Economiei în legătură cu 
aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la 
dispoziția Ministerului Economiei lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau 
restricționate în alt mod. 

17. Examinarea proiectului 
Producătorul depune la organismul notificat menționat la punctele 4 şi 5 din prezentul 

modul o cerere de examinare a proiectului. 
18. Cererea trebuie să permită atît înțelegerea proiectării, fabricației și funcționării 

mijlocului de măsurare, cît și evaluarea conformității cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta 
Reglementare tehnică. 

19. Cererea cuprinde: 
1) denumirea și adresa producătorului; 
2) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt 

organism notificat; 
3) documentația tehnică menționată în capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. 

Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității 
cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). 
Documentația acoperă, în măsura în care este relevant pentru această evaluare, proiectarea și 
funcționarea mijlocului de măsurare; 

4) documentele justificative privind caracterul adecvat al proiectului tehnic. Documentele 
justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele 
conexe și/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime și includ 
rezultatele testelor efectuate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul 
corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe 
răspunderea acestuia. 

20. Organismul notificat examinează cererea și, în cazul în care proiectul este conform cu 
cerințele prezentei Reglementări tehnice care se aplică mijlocului de măsurare, îi eliberează 
producătorului un certificat de examinare CE de proiect. Certificatul respectiv cuprinde 
denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) 
pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea proiectului certificat. Certificatul 
respectiv poate avea atașată una sau mai multe anexe. 

21. Certificatul respectiv și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit 
evaluarea conformității cu proiectul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate, precum şi 
controlul în utilizare. Evaluarea conformității mijloacelor de măsurare fabricate cu proiectul 



examinat se efectuează avînd în vedere caracterul reproductibil al performanțelor lor 
metrologice, cînd acestea sînt reglate corect utilizînd mijloacele corespunzătoare, inclusiv: 

1) caracteristicile metrologice ale proiectului mijlocului de măsurare; 
2) măsurile necesare pentru asigurarea integrității mijlocului de măsurare (sigilarea, 

identificarea programelor de calculator etc.); 
3) informațiile referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de 

măsurare și pentru verificarea conformității aspectului său exterior cu proiectul respectiv; 
4) informațiile specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de 

măsurare fabricate; 
5) în cazul unui subansamblu, toate informațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea 

cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare. 
22. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare în această privință și îl păstrează 

la dispoziția Ministerului Economiei. Fără a aduce atingere dispozițiilor din punctul 113 din 
prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în 
întregime sau parțial, decît cu acordul producătorului. 

Certificatul are o valabilitate de zece ani de la data eliberării sale și poate fi reînnoit pentru 
perioade ulterioare de cîte zece ani. 

23. În cazul în care proiectul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări 
tehnice, organismul notificat sau recunoscut refuză emiterea unui certificat CE de examinare de 
proiect și informează solicitantul în consecință, motivînd refuzul său în mod amănunțit. 

24. Organismul notificat se va informa permanent cu privire la orice modificare a stadiului 
actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul certificat poate să nu mai 
fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și stabilește dacă aceste 
modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în 
consecință producătorul. 

25. Producătorul informează organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare 
CE de proiect asupra tuturor modificărilor aduse proiectului certificat care pot afecta 
conformitatea cu cerințele esențiale din prezenta Reglementare tehnică sau condițiile de 
valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o certificare suplimentară din partea 
organismului care a emis certificatul de examinare CE de proiect sub forma unei completări a 
certificatului inițial de examinare CE de tip. 

26. Organismul notificat informează Ministerul Economiei cu privire la certificatele de 
examinare CE de proiect și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și 
pune la dispoziția Ministerului Economiei, periodic sau la cerere, lista certificatelor și/sau a 
completărilor la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 

27. Ministerul Economiei şi celelalte organisme poate obține, la cerere, o copie a 
certificatelor de examinare CE de proiect și/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, 
Ministerul Economiei poate obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor 
efectuate de organismul notificat. 

28. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare CE de 
proiect, al anexelor și completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzînd documentația 
depusă de producător, pînă la expirarea valabilității certificatului. 

29. Producătorul păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor un 
exemplar al certificatului de examinare CE de proiect, al anexelor și al completărilor acestuia, 
împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a 
mijlocului de măsurare. 

30. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat  
Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai 

obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 
31. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de 

proiectare, fabricare, control, testare și depozitare, furnizînd acestuia toate informațiile necesare 
și, în special: 



1) documentația privind sistemul de calitate; 
2) documentele privind calitatea astfel cum sînt prevăzute de partea privind proiectarea 

sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, testărilor etc.; 
3) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, 

datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc. 
32. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul 

menține și aplică sistemul de calitate, precum și că furnizează producătorului un raport de audit. 
33. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel 

de vizite, dacă este necesar, organismul efectuează sau poate dispune efectuarea unor teste 
privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. 
Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării 
unor teste, un raport de testare. 

34. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate 
 Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta 

Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 4 şi 5 
din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care 
respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 

35. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de 
mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pe o 
perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de 
conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită și 
menționează numărul certificatului de examinare a proiectului. 

36. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la 
cerere. 

37. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de 
măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de 
mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată 
nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 

38.   Producătorul păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, pe o 
perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 

1) documentația privind sistemul de calitate menționată la punctele 4 şi 5 din prezentul 
modul; 

2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13-15 din prezentul modul, 
în forma în care a fost certificată; 

3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele  13-15, 32 și 33 din 
prezentul modul. 

39. Reprezentantul autorizat 
Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la punctele 17, 

18 şi 19 din prezentul modul și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 4, 5, 13-15, 24, 
25 şi 29 şi 34-38 din prezentul modul, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea 
să fie menționate în mandat. 



Anexa nr. 3 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
CONTOARELE DE APĂ (MI-001) 

 
Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice din 

prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică 
contoarelor de apă destinate măsurării volumului de apă potabilă, rece sau caldă, care este 
utilizată pentru consum casnic, consum comercial și pentru consumul industrial în cantități mici. 

 
DEFINIȚII 
Contor de apă mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea, 

memorarea și afișarea, în condiții de măsurare, a 
volumului de apă care trece prin traductorul de măsurare 

Debit minim (Q1) debitul cel mai scăzut la care apometrul furnizează 
indicații care respectă cerințele privind erorile maxime 
tolerate (EMT) 

Debit tranzitoriu (Q2) valoarea debitului situată între debitul permanent și 
debitul minim și la care domeniul de valori pentru debit se 
împarte în două zone, „zona superioară” și „zona 
inferioară”; fiecare zonă are o EMT caracteristică 

Debit permanent (Q3) debitul cel mai mare la care contorul funcționează în mod 
satisfăcător, în condiții normale de utilizare, adică în 
condiții de debit constant sau intermitent 

Debit de suprasarcină (Q4) debitul cel mai mare la care contorul de apă funcționează 
în mod satisfăcător pentru o perioadă scurtă de timp, fără 
să se deterioreze 

 
CERINȚE SPECIFICE 
 
Condițiile nominale de funcționare 
Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru mijlocul de 

măsurare, în special: 
1. Domeniul de valori pentru debitul apei 
Valorile pentru domeniul de debit trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
1) Q3/Q1≥10; 
2) Q2/Q1=1,6; 
3) Q4/Q3=1,25. 
2. Domeniul de temperatură pentru apă 
Valorile pentru domeniul de temperatură trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
1) de la 0,1 °C la cel puțin 30 °C; sau 
2) de la 30 °C la cel puțin 90 °C. 
Contorul de apă trebuie proiectat astfel încît să funcționeze în ambele domenii. 
3. Domeniul de presiune relativă a apei: intervalul este cuprins între        0,3 bari și cel 

puțin 10 bari la Q3. 
4. Pentru sursa de alimentare cu energie electrică: valoarea nominală a tensiunii de 

alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu. 
Eroarea maximă tolerată 
5. EMT, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul 

tranzitoriu (Q2) (inclusiv) și debitul de suprasarcină (Q4) este: 



1) 2 % pentru apa care are o temperatură ≤ 30 °C; 
2) 3 % pentru apa care are o temperatură > 30 °C. 
Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre 

părți. 
6. EMT, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul minim 

(Q1) și debitul tranzitoriu (Q2) (exclusiv) este de 5 %, indiferent de temperatura apei. 
Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre 

părți. 
Efectul admis al perturbațiilor 
7.1. Compatibilitatea electromagnetică 
7.1.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de apă trebuie să fie 

astfel încît: 
1) modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație 

definită la punctul 7.1.3 din prezenta anexă; sau 
2) indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu poată fi interpretată ca 

rezultat valabil (de exemplu o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau 
transmisă ca rezultat al măsurării). 

7.1.2. După ce este supus acțiunii unei perturbații electromagnetice, contorul de apă 
trebuie: 

1) să revină la funcționarea în limitele EMT; 
2) să-şi păstreze toate funcţiile de măsurare; 
3) să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția 

perturbației. 
7.1.3. Valoarea critică de variație este valoarea cea mai mică dintre următoarele două 

valori: 
1) volumul care corespunde la jumătate din mărimea EMT în zona superioară a volumului 

măsurat; 
2) volumul care corespunde EMT aplicate la volumul care corespunde unui minut la 

debitul Q3. 
7.2. Durabilitatea 
După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de timp 

estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 
7.2.1. Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu 

rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească: 
1) 3 % din volumul măsurat între Q1 inclusiv și Q2 exclusiv; 
2) 1,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv. 
7.2.2. Eroarea de indicație pentru volumul măsurat după încercarea de durabilitate nu 

trebuie să depășească: 
1) ± 6 % din volumul măsurat între Q1 inclusiv și Q2 exclusiv; 
2) ± 2,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv, pentru contoarele de apă 

destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 0,1 °C și 30 °C; 
3) ± 3,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv, pentru contoarele de apă 

destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 30 °C și 90 °C. 
Adecvarea 
8.1. Contorul de apă trebuie să poată fi instalat pentru a funcționa în orice poziție, cu 

excepția cazurilor în care este marcat cu claritate pentru anumite poziții de funcționare. 
8.2. Producătorul trebuie să specifice dacă contorul de apă este destinat să măsoare fluxul 

invers. În astfel de cazuri, volumul fluxului invers trebuie să fie scăzut din volumul cumulat sau 
trebuie să fie înregistrat separat. La fluxul direct şi la fluxul invers se aplică aceeaşi EMT. 

Contoarele de apă care nu sînt proiectate pentru măsurarea fluxului invers trebuie să 
împiedice fluxul invers sau să se opună unui flux invers accidental, fără nici un fel de deteriorare 
sau modificare a proprietăților metrologice. 



Unitățile de măsură 
9. Volumul măsurat se afișează în metri cubi, simbol m3. 
Darea în folosință 
10. Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să 

determine condiţiile de utilizare specificate la punctele 1, 2 şi 3 din prezenta anexă, astfel încît 
contorul să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului prevăzut sau 
previzibil. 

 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare 

tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
B + F sau B + D sau H1. 

 



Anexa nr. 4 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare 

 
CONTOARELE DE GAZ ȘI DISPOZITIVELE 

DE CONVERSIE A VOLUMULUI (MI-002) 
Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice 

din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se 
aplică la contoarele de gaz și la dispozitivele de conversie a volumului, definite mai jos, care sînt 
destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară. 

 
DEFINIȚII 

Contor de gaz mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea, memorarea și 
afișarea cantității (volumului sau masei) de gaz combustibil 
care îl parcurge 

Dispozitiv de conversie dispozitiv montat pe un contor de gaz care convertește 
automat cantitatea măsurată în condiții de măsurare într-o 
cantitate în condiții de bază 

Debit minim (Qmin) debitul cel mai scăzut la care contorul de gaz furnizează 
indicații care respectă cerințele privind erorile maxime 
tolerate (EMT) 

Debit maxim (Qmax) debitul cel mai mare la care contorul de gaz furnizează 
indicații care respectă cerințele privind EMT 

Debit tranzitoriu (Qt) valoarea debitului situată între debitul permanent și debitul 
minim și la care domeniul de valori pentru debit se împarte 
în două zone: „zona superioară” și „zona inferioară”; fiecare 
zonă are o EMT caracteristică 

Debit de suprasarcină (Qr) debitul cel mai ridicat la care contorul funcționează în mod 
satisfăcător pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se 
deterioreze 

Condiții de bază condițiile specificate la care este convertită cantitatea de 
fluid măsurată 

 
Partea I 

CERINȚE SPECIFICE 
CONTOARELE DE GAZ 

1. Condițiile nominale de funcționare 
Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru contorul de 

gaz, ținînd seama de următoarele: 
1.1. Domeniul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: 
 
Clasa Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 
1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2 
1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2 
 
1.2. Domeniul de temperatură a gazului, cu un minim de 40 °C. 
1.3. Condițiile legate de combustibil/gaz 
Contorul de gaz trebuie proiectat pentru tipurile de gaz și pentru presiunile de alimentare 

caracteristice țării de destinație. Producătorul trebuie să indice, în special: 
1)  familia sau grupa gazului; 
2) presiunea maximă de funcționare. 



1.4. Un domeniu minim de temperatură de 50 °C pentru mediul climatic. 
1.5. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele 

tensiunii de alimentare în curent continuu. 
2. Eroarea maximă tolerată 
 
2.1. Contorul de gaz care indică volumul în condiții de măsurare sau masa. 

                                                                                                                            Tabelul 1 
 
Clasa 1,5 1,0 
Qmin ≤ Q < Qt ± 3 % ± 2 % 
Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 1,5 % ± 1 % 
 
Contorul de gaz nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic 

una dintre părți. 
2.2. Pentru un contor de gaz cu conversie de temperatură, care indică numai volumul 

convertit, EMT a contorului crește cu 0,5 % într-un interval de 30 °C care se întinde simetric în 
jurul temperaturii specificate de producător, care este cuprinsă între 15 °C și 25 °C. În afara 
acestui interval, este permisă o creștere de 0,5 % pentru fiecare interval de 10 °C. 

3. Efectul admis al perturbațiilor 
3.1. Compatibilitatea electromagnetică 
3.1.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz sau asupra unui 

dispozitiv de conversie a volumului trebuie să fie de așa natură încît: 
1) modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație 

definită la punctul 3.1.3 din prezenta anexă; sau 
2) indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu poată fi interpretată ca 

rezultat valabil (de exemplu o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau 
transmisă ca rezultat al măsurării). 

3.1.2. După ce este supus acțiunii unei perturbații electromagnetice, contorul de gaz 
trebuie: 

1) să revină la funcționarea în limitele EMT; 
2) să aibă toate funcțiile de măsurare protejate; 
3) să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția 

perturbației. 
3.1.3. Valoarea critică de variație este valoarea cea mai mică dintre următoarele două 

valori: 
1) cantitatea care corespunde la jumătate din mărimea EMT în zona superioară a 

volumului măsurat; 
2) cantitatea care corespunde EMT aplicate la cantitatea care corespunde unui minut la 

debit maxim. 
3.2. Efectul perturbațiilor de flux în aval și în amonte 
În condiții de instalare specificate de producător, efectul perturbațiilor de flux nu trebuie 

să depășească o treime din EMT. 
4. Durabilitatea 
După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de 

timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 
4.1. Contoarele din clasa 1,5 
4.1.1. Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu 

rezultatul măsurării inițiale, pentru debite situate în intervalul de la Qt la Qmax, nu trebuie să 
depășească rezultatul măsurării cu mai mult de 2%. 

4.1.2. Eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească dublul 
EMT de la punctul 2 din prezenta anexă. 

4.2. Contoarele din clasa 1,0 



4.2.1. Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu 
rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească o treime din EMT de la punctul 2 din 
prezenta anexă. 

4.2.2. Eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească EMT 
de la punctul 2 din prezenta anexă. 

5. Adecvarea 
5.1. Un contor de gaz alimentat de la rețea (curent alternativ sau continuu) trebuie 

prevăzut cu un dispozitiv de alimentare cu energie în caz de urgență sau cu alte mijloace care să 
asigure, pe durata defectării principalei surse de energie, protejarea tuturor funcțiilor de 
măsurare. 

5.2. O sursă de energie autonomă trebuie să aibă o durată de viață de cel puțin cinci ani. 
După trecerea a 90 % din durata sa de viață trebuie să se afișeze o avertizare corespunzătoare. 

5.3. Un dispozitiv indicator trebuie să aibă un număr suficient de cifre, astfel încît 
cantitatea care îl parcurge timp de 8 000 de ore la Qmax să nu readucă cifrele la valorile lor 
inițiale. 

5.4. Contorul de gaz trebuie să poată fi instalat pentru a funcționa în orice poziție 
specificată de producător în instrucțiunile sale de instalare.  

5.5. Contorul de gaz trebuie să fie prevăzut cu un element de încercare, care permite 
efectuarea încercărilor într-un interval de timp rezonabil. 

5.6. Contorul de gaz trebuie să respecte EMT pentru orice direcție a fluxului sau numai 
pentru o direcție a fluxului care este marcată în mod clar. 

6. Unitățile de măsură 
Cantitatea măsurată se afişează în metri cubi, simbol m3, sau în kilograme, simbol kg. 

 
Partea a II-A 

CERINȚE SPECIFICE 
DISPOZITIVELE DE CONVERSIE A VOLUMULUI 

Un dispozitiv de conversie a volumului constituie un subansamblu atunci cînd este 
asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil. 

Pentru un dispozitiv de conversie a volumului se aplică cerințele esențiale pentru contorul 
de gaz, dacă acestea sînt aplicabile. În plus, se aplică și următoarele cerințe: 

7. Condițiile de bază pentru cantitățile convertite 
Producătorul trebuie să specifice condițiile de bază pentru cantitățile convertite. 
8. Eroarea maximă tolerată 
 
1) 0,5 % la o temperatură a mediului ambiant de 20 °C ± 3 °C, o umiditate a mediului 

ambiant de 60 % ± 15 %, valori nominale ale alimentării cu energie electrică; 
2) 0,7 % pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiții nominale de 

funcționare; 
3) 1 % pentru alte dispozitive de conversie a temperaturii în condiții nominale de 

funcționare. 
Observație: 
Eroarea contorului de gaz nu se ia în considerare. 
Dispozitivul de conversie a volumului nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să 

favorizeze în mod sistematic una dintre părți. 
9. Adecvarea 
9.1. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să poată detecta situațiile în care 

funcționează în afara intervalului (intervalelor) de funcționare specificat(e) de producător pentru 
parametrii relevanți pentru precizia măsurării. În astfel de cazuri, dispozitivul de conversie 
trebuie să oprească integrarea cantității convertite și poate totaliza separat cantitatea convertită 
pentru perioada în care funcționează în afara intervalului (intervalelor) de funcționare. 



9.2. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să poată afișa toate informațiile 
relevante pentru măsurare fără echipamente suplimentare. 

 
Partea a III-A 

DAREA ÎN FOLOSINȚĂ ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
10. Darea în folosință 
1) În cazul aplicaţiilor rezidenţiale se admite ca măsurările să fie efectuate cu ajutorul 

oricărui contor de clasa 1,5 şi cu ajutorul contoarelor clasa 1,0 care au un raport Qmax/Qmin egal 
sau mai mare decît 150. 

2) În cazul aplicațiilor comerciale și/sau a consumului în industria ușoară, se admite 
efectuarea unor astfel de măsurări cu orice contor din clasa 1,5. 

3) În ceea ce privește cerințele de la punctele 1.2 si 1.3 din prezenta anexă, distribuitorul 
sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea 
caracteristicilor, astfel încît contorul sa fie adecvat pentru măsurarea cu exactitate a consumului 
prevăzut sau previzibil. 

 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta 

Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
B + F sau B + D sau H1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 5 
la Reglementarea tehnică privind 

 punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
CONTOARELE DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ (MI-003) 

 
Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și 

procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică pentru contoarele 
de energie electrică activă destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării industriale 
cu consum redus. 

Observație: 
Contoarele de energie electrică pot fi utilizate în combinație cu transformatoarele de 

măsură externe, în funcție de tehnica de măsurare aplicată. Cu toate acestea, această anexă 
acoperă numai contoarele de energie electrică, nu și transformatoarele de măsură. 

DEFINIȚII 
Un contor de energie electrică activă este un contor care măsoară energia electrică activă 

consumată într-un circuit. 
 

I curentul electric care parcurge contorul 
I n curentul de referință specificat pentru care a fost proiectat contorul conectat printr-

un transformator 
I st cea mai mică valoare declarată a lui I la care contorul înregistrează energia electrică 

activă la factorul de putere unitar (contoare polifazate cu sarcină echilibrată) 
Imin valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime tolerate 

(EMT) (contoare polifazate cu sarcină echilibrată) 
Itr valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele celor mai scăzute EMT, 

corespunzînd indicelui de clasă al contorului 
Imax valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în limitele EMT 
U tensiunea energiei electrice furnizate contorului 
Un tensiunea de referință specificată 
f frecvența tensiunii furnizate contorului 
fn frecvența de referință specificată 
PF factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenței de fază φ între I și U 

 
CERINȚE SPECIFICE 

1. Precizia 
Producătorul trebuie să specifice indicele de clasă al contorului. Indicii de clasă sînt:  
clasa A, clasa B și clasa C. 
2. Condițiile nominale de funcționare 
Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare ale contorului, în 

special: valorile fn, Un, In, Ist, Imin, Itr și Imax care se aplică la contorul respectiv.  
Pentru valorile de curent specificate, contorul trebuie să respecte condițiile indicate în 

tabelul 1. 
Tabelul 1 

 Clasa A Clasa B Clasa C 
Contoare conectate direct 
Ist ≤ 0,05∙Itr ≤ 0,04∙Itr ≤ 0,04∙Itr 
Imin ≤ 0,5∙Itr ≤ 0,5∙Itr ≤ 0,3∙Itr 
Imax ≥50∙Itr ≥50∙Itr ≥50∙Itr 
Contoare conectate prin transformator 
Ist ≤ 0,06∙Itr ≤ 0,04∙Itr ≤ 0,02∙Itr 



Imin ≤ 0,4∙Itr ≤ 0,2∙Itr  (1) ≤ 0,02∙Itr 
In =20∙Itr =20∙Itr =20∙Itr 
Imax ≥ 1,2∙In ≥ 1,2∙In ≥ 1,2∙In r 
(1)  Pentru contoarele electromecanice de clasa B, se aplică valoarea  Imin  ≤ 0,4 • Itr. 

 
Limitele de tensiune, de frecvență și de factor de putere între care contorul trebuie să 

satisfacă cerințele în materie de EMT sînt indicate în tabelul 2. Aceste intervale trebuie să țină 
seama de caracteristicile tipice ale energiei electrice furnizate de către sistemele de distribuție 
publică. 

Valorile tensiunii și frecvenței se situează în limitele următoare: 
1) 0,9∙Un ≤ U ≤ 1,1∙ Un ;     

2) 0,98∙fn ≤ f ≤ 1,02∙fn. 
Factorul de putere se situează cel puțin între limitele: de la cosφ = 0,5 inductiv la cosφ = 

0,8 capacitiv. 
3. Eroarea maximă tolerată 
Efectele diferitor mărimi măsurate și mărimi de influență (a, b, c, …) sînt evaluate separat, 

toate celelalte măsurări și mărimi de influență fiind menținute relativ constante la valorile lor de 
referință. Eroarea de măsurare, care nu trebuie sa fie superioară EMT indicate în tabelul 2, se 
calculează în felul următor:  

eroarea de măsurare = √(a2 + b2 + c2…). 
Atunci cînd contorul funcționează la curenți de sarcină variabilă, erorile în procente nu 

trebuie să depășească limitele indicate în tabelul 2. 
 

Tabelul 2 
 

EMT exprimate în procente, în condiții nominale de funcționare, la niveluri de curent de 
sarcină și la temperatură de funcționare definită 

 Temperaturi de 
funcționare 

Temperaturi de 
funcționare 

Temperaturi de 
funcționare 

Temperaturi de 
funcționare 

 + 5 °C … + 30 °C – 10 °C … + 5 °C 
sau 
+ 30 °C … + 40 °C 

– 25 °C … – 10 °C 
sau 
+ 40 °C … + 5 °C 

– 40 °C … – 25 °C 
sau 
+ 55 °C … + 70 °C 

Clasa contorului A B C A B C A B C A B C 
 
Contor monofazat; contor polifazat, dacă funcționează la sarcini echilibrate 
Imin≤I<Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 
Itr≤I≤Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 
 
Contor polifazat, dacă funcționează la o sarcină monofazată 
Itr≤I≤Imax 
, conform excepției 
de mai jos 
 

4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 

Pentru contoarele polifazate electromecanice, intervalul de curent pentru sarcină monofazată este limitat la  5Itr≤I≤Imax. 

 
Dacă contorul funcționează în mai multe domenii de temperatură, se aplică valorile 

relevante ale EMT. 
Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre 

părți. 
4. Efectul admis al perturbațiilor 
4.1. Generalități 
Deoarece contoarele de energie electrică sînt conectate la rețeaua de alimentare, iar 

curentul de alimentare reprezintă una dintre mărimile măsurate, pentru contoarele de energie 
electrică se utilizează un mediu electromagnetic special. 



Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2, precum și 
cerințele suplimentare prevăzute la punctele 4.2 și 4.3 din prezenta anexă. 

Mediul electromagnetic și efectele admise țin seama de faptul că se produc perturbații de 
lungă durată, care nu trebuie să afecteze precizia dincolo de valorile critice de variație și dincolo 
de perturbațiile tranzitorii, care pot provoca temporar o degradare sau o pierdere a funcției sau 
performanței, dar pe care contorul trebuie să le depășească și care nu trebuie să afecteze precizia 
dincolo de valorile critice de variație. 

Atunci cînd există riscuri previzibile ridicate, legate de fulgere sau în cazul în care 
predomină rețelele de alimentare aeriene, trebuie să fie protejate caracteristicile metrologice ale 
contorului. 

4.2. Efectul perturbațiilor de lungă durată 
Tabelul 3 

 
Valorile critice de variație pentru perturbații de lungă durată 

Perturbația Valorile critice de variație, exprimate în procente, 
pentru contoarele de clasă 

 A B C 
Secvență de fază inversată 1,5 1,5 0,3 
Dezechilibru de tensiune (aplicabil numai contoarelor 
polifazate) 

4 2 1 

Armonici în circuitele de curent(2) 1 0,8 0,5 
Curent continuu și armonici în circuitul de curent(2) 6 3 1,5 
Salve de fenomene tranzitorii rapide 6 4 2 
Cîmpuri magnetice; cîmpuri electromagnetice de înaltă 
frecvență (RF radiat); perturbații prin conducție 
introduse de cîmpurile de radiofrecvență; și imunitate la 
undele oscilatorii 

3 2 1 

(2) În cazul contoarelor de energie electrică electromecanice, nici o valoare critică de variație nu este definită 
pentru conținutul de armonici în circuitele de curent continuu și pentru curentul continuu și armonicile din 
circuitul de curent. 

 
4.3. Efectul admis al fenomenelor electromagnetice tranzitorii 
4.3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de energie electrică 

trebuie să fie astfel încît în timpul perturbației și imediat după perturbație: 
1) nici o ieșire destinată încercării preciziei contorului de energie electrică să nu producă 

impulsuri sau semnale corespunzătoare unei energii superioare valorii critice de variație; 
2) iar după o perioadă rezonabilă de la încetarea perturbației, contorul trebuie: 
a) să revină la funcționarea în limitele EMT; 
b) să aibă toate funcțiile de măsurare protejate și 
c) să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția 

perturbației și 
d) să nu indice o variație a energiei înregistrate superioară valorii critice de variație. 
Valoarea critică de variație în kWh este m·Un·Imax·10-6, (unde: m este numărul de elemente 

de măsură ale contorului, Un în volți, iar Imax în amperi). 
4.3.2. Pentru supracurent, valoarea critică de variație este de 1,5 %. 
5. Adecvarea 
5.1. Sub tensiunea nominală de funcţionare, eroarea pozitivă a contorului nu trebuie să 

depăşească 10 %. 
5.2. Afișajul energiei totale trebuie să conţină un număr suficient de cifre pentru ca 

indicaţia să nu revină la valoarea sa iniţială atunci cînd contorul funcţionează timp de 4 000 ore 
la sarcina maximă (I = Imax, U = Un şi PF = 1) şi să nu poată fi resetat în timpul utilizării. 

5.3. În cazul unei pierderi de energie electrică în cadrul circuitului, cantităţile de energie 
electrică măsurate trebuie să rămînă disponibile pentru a fi citite în decursul unei perioade de cel 
puţin 4 luni. 

5.4. Funcționarea în gol 



Atunci cînd tensiunea este aplicată în timp ce circuitul nu este străbătut de curent electric 
(circuitul de curent trebuie să fie circuit deschis), contorul nu trebuie să înregistreze energie, 
indiferent care ar fi tensiunea între  0,8· Un  şi    1,1 Un. 

5.5. Pornirea 
Contorul trebuie să pornească și să continue înregistrarea la Un, PF = 1 (contor polifazat cu 

sarcini echilibrate) și la un curent egal cu Ist. 
6. Unitățile de măsură 
Energia electrică măsurată se afișează în kilowatt-ore sau în megawatt-ore. 
7. Darea în folosință 
1) În cazul aplicaţiilor rezidențiale se permite efectuarea măsurărilor cu orice contor din 

clasa A. În scopuri specificate, se utilizează oricare contor din clasa B. 
2) În cazul aplicațiilor comerciale şi/sau din industria ușoară, se permite efectuarea 

măsurării cu orice contor din clasa B. În scopuri specifice se utilizează oricare contor din clasa 
C. 

3) Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie 
să asigure determinarea intervalului de valori al curentului, astfel încît contorul să fie adecvat 
pentru măsurarea exactă a consumului prevăzut sau previzibil. 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare 

tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
B + F sau B + D sau H1. 

 
 



Anexa nr. 6 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
CONTOARELE DE ENERGIE TERMICĂ (MI-004) 

 
Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și 

procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică contoarelor de 
energie termică definite în continuare, care sînt destinate utilizării casnice, comerciale și în 
industria ușoară. 

 
DEFINIȚII 
Un contor de energie termică este un mijloc de măsurare conceput pentru măsurarea 

energiei termice care, într-un circuit de schimb de căldură, este cedată de către un lichid numit 
lichid de transport al energiei termice. 

Un contor de energie termică este un mijloc de măsurare complet sau un mijloc de 
măsurare combinat, compus din subansambluri (senzor de debit, pereche de senzori de 
temperatură și calculator) definite la punctul 20 din prezenta Reglementare sau o combinație a 
acestora. 

 
θ temperatura lichidului de transport a energiei termice 

θin valoarea lui θ la intrarea în circuitul de schimb de căldură 
θοut valoarea lui θ la ieșirea din circuitul de schimb de căldură 
Δθ diferența de temperatură θin– θοut, unde Δθ ≥ 0 

θmax limita superioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică 
în limitele erorilor maxime tolerate (EMT) 

θmin limita inferioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică 
în limitele EMT 

Δθmax limita superioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie 
termică în limitele EMT 

Δθmin limita inferioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie 
termică în limitele EMT 

q debitul lichidului de transport al energiei termice 
qs valoarea cea mai mare a lui q permisă pentru perioade scurte de timp pentru 

funcționarea corectă a contorului de energie termică 
qp valoarea cea mai mare a lui q permisă în mod permanent pentru funcționarea 

corectă a contorului de energie termică 
qi valoarea cea mai mică a lui q permisă pentru funcționarea corectă a contorului de 

energie termică 
P puterea termică a transferului de căldură 
Ps limita superioară a lui P permisă pentru funcționarea corectă a contorului de energie 

termică 
 

CERINȚE SPECIFICE 
 
1. Condițiile nominale de funcționare 
Valorile pentru condițiile nominale de funcționare trebuie specificate de către producător, 

după cum urmează: 
1.1. Pentru temperatura lichidului: θmax, θmin, 
- pentru diferențele de temperatură: Δθmax, Δθmin, 
cu următoarele restricții: Δθmax ⁄ Δθmin ≥ 10; Δθmin = 3 K sau 5 K sau 10 K. 



1.2. Pentru presiunea lichidului: presiunea internă pozitivă maximă pe care contorul de 
energie termică o poate suporta în mod permanent la limita superioară a temperaturii. 

1.3. Pentru debitele lichidului: qs, qp, qi, unde valorile lui qp și qi sînt supuse următoarei 
restricții: 

- qp\qi ≥ 10. 
 
1.4. Pentru puterea termică: Ps. 
2. Clasele de precizie 
Pentru contoarele de energie termică se definesc următoarele clase de precizie: 1, 2, 3. 
3. Eroarea maximă tolerată pentru contoarele complete 
EMT relative care se pot aplica unui contor de energie termică complet, exprimate în 

procente din valoarea reală pentru fiecare clasă de precizie, sînt: 
1) pentru clasa 1:  E = Ef + Et+ Ec, unde Ef, Et, Ec sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 

din prezenta anexă; 
2) pentru clasa 2: E = Ef + Et+ Ec, unde Ef, Et, Ec sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 

din prezenta anexă; 
3) pentru clasa 3: E = Ef + Et+ Ec, unde Ef, Et, Ec sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 

din prezenta anexă. 
Contorul complet de energie termică nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze 

în mod sistematic una dintre părți. 
4. Influențele admise ale perturbațiilor electromagnetice 
4.1. Mijlocul de măsurare nu trebuie să fie influențat de cîmpurile magnetice statice sau 

de cîmpurile magnetice la frecvența rețelei de alimentare. 
4.2. Influența unei perturbații electromagnetice trebuie să fie de așa natură încît 

modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație definită la 
cerința 4.3 din prezenta anexă sau indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu 
poată fi interpretată ca rezultat valabil. 

4.3. Valoarea variației critice pentru un contor de energie termică complet este egală cu 
valoarea absolută a EMT aplicabile acelui contor de energie termică (a se vedea punctul 3 din 
prezenta anexă). 

5. Durabilitatea 
După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de 

timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 
5.1. Senzorii de debit: variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, 

prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească valoarea critică de 
variație. 

5.2. Senzorii de temperatură: variația rezultatului măsurării în urma încercării de 
durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească 0,1 °C. 

6. Inscripțiile aflate pe un contor de energie termică 
Clasa de precizie 
Limitele debitului 
Limitele de temperatură 
Limitele diferenței de temperatură 
Locul de instalare a senzorului de debit: flux direct sau invers 
Indicarea direcției fluxului 
7. Subansamblurile 
Dispozițiile pentru subansambluri se pot aplica subansamblurilor fabricate de către 

același producător sau de către producători diferiți. Dacă un contor de energie termică este 
compus din subansambluri, cerințele esențiale pentru contorul de energie termică se aplică 
subansamblurilor, după cum este cazul. Suplimentar, se aplică și următoarele cerințe: 

7.1.   EMT relativă a senzorului de flux, exprimată în %, pentru clasele de precizie: 
1) clasa 1:   Ef = (1+ 0,01 qp/q ), dar nu mai mare de 5 %; 



2) clasa 2:  Ef = (2+ 0,02 qp/q ), dar nu mai mare de 5 %; 
3) clasa 3:  Ef = (3+ 0,05 qp/q ), dar nu mai mare de 5 %, 
unde eroarea Ef  stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației 

dintre semnalul de ieșire al senzorului de flux și masă sau volum. 
7.2. EMT relativă a perechii de senzori de temperatură, exprimată în %: 
- Et = (0,5+3·Δθmax/ Δθ),   
unde eroarea Et stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației 

dintre semnalul de ieșire al perechii de senzori de temperatură și diferența de temperatură. 
7.3. EMT relativă a calculatorului, exprimată în %: 
- Ec = (0,5+Δθmax/ Δθ),  
unde eroarea Ec stabilește legătura dintre valoarea temperaturii indicate și valoarea reală a 

temperaturii. 
7.4.   Valoarea critică de variație pentru un subansamblu al unui contor de energie termică 

este egală cu valoarea absolută corespunzătoare a EMT care se aplică subansamblului (a se 
vedea punctele 7.1, 7.2 sau 7.3 din prezenta anexă). 

7.5. Inscripțiile pe subansambluri 
 

Senzor de flux Clasa de precizie 
Limitele debitului 
Limitele de temperatură 
Factorul nominal al contorului (de exemplu litri/impulsuri) sau 
semnalul de ieșire corespunzător 
Indicarea direcției fluxului 

Pereche de senzori de 
temperatură 

Identificarea tipului (de exemplu Pt 100) 
Limitele de temperatură 
Limitele diferenței de temperatură 

 Tipul senzorilor de temperatură 
Limitele de temperatură 
Limitele diferenței de temperatură 

Calculator Factorul nominal necesar al contorului (de exemplu 
litri/impulsuri) sau semnalul de intrare corespunzător provenit de 
la senzorul de flux 
Locul de instalare a senzorului de flux: flux direct sau invers 

 
DAREA ÎN FOLOSINȚĂ 

 
1) În cazul aplicaţiilor rezidenţiale se admite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui 

contor de clasa a 3-a. 
2) În cazul aplicaţiilor comerciale şi/sau din industria uşoară, măsurările se efectuează cu 

orice contor de clasa a 2-a. 
3) În ceea ce privește cerințele specificate la punctele 1.1-1.4 din prezenta anexă, 

distribuitorul sau persoana fizică sau juridică care deţine aviz tehnic de înregistrare pentru 
activitatea de instalare a contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încît 
contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului prevăzut sau previzibil.             

 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 

 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta 

Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
B + F sau B + D sau H1. 

 



            Anexa nr. 7 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
SISTEMELE DE MĂSURARE PENTRU MĂSURAREA CONTINUĂ 
ȘI DINAMICĂ A CANTITĂȚILOR DE LICHIDE, ALTELE DECÎT 

APA (MI-005) 
 

Cerințele esențiale relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele 
specifice și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică 
sistemelor de măsurare destinate măsurării dinamice și continue a cantităților (mase sau volume) 
de lichide, altele decît apa. După caz, termenul „volum” şi simbolul „L” din prezenta anexă se 
pot citi „masă” şi, respectiv, „kg”. 

 
DEFINIȚII 
Contor – mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea continuă, memorarea și afișarea, 

în condiții de măsurare, a cantităților de lichide care parcurg un traductor de măsură într-o 
conductă închisă, încărcată la maximum; 

calculator – parte componentă a contorului, care primește semnalele de ieșire de la unul 
sau mai multe traductoare de măsură și, eventual, de la unele mijloace de măsurare asociate și 
afișează rezultatele măsurării; 

mijloc de măsurare asociat – mijloc de măsurare conectat la calculator, destinat 
măsurării anumitor cantități care sînt caracteristice lichidului, în vederea unei corecții și/sau 
conversii; 

dispozitiv de conversie – parte a calculatorului care, luînd în considerare caracteristicile 
lichidului (temperatură, densitate etc.) măsurate cu ajutorul mijloacelor de măsurare asociate sau 
stocate în memorie, convertește în mod automat: 

- volumul lichidului măsurat în condiții de măsurare într-un volum în condiții de bază 
și/sau într-o masă; sau 

- masa lichidului măsurată în condiții de măsurare într-un volum în condiții de măsurare 
și/sau într-un volum în condiții de bază. 

Observație: 
Un dispozitiv de conversie include mijloacele de măsurare asociate relevante; 
condiții de bază – condiții specifice în care este convertită cantitatea de lichid măsurată 

în condițiile de măsurare; 
sistem de măsurare – sistem care cuprinde contorul în sine și toate dispozitivele 

necesare asigurării unei măsurări corecte sau destinate să faciliteze operațiile de măsurare; 
distribuitor de combustibil – sistem de măsurare destinat realimentării cu combustibil a 

autovehiculelor, a ambarcațiunilor mici și a avioanelor de mică dimensiune; 
instalație de autoservire – instalație care permite clientului să utilizeze un sistem de 

măsurare cu scopul de a obține lichid pentru uzul propriu; 
dispozitiv de autoservire – dispozitiv specific care face parte dintr-o instalație de 

autoservire și care permite unui sistem de măsurare sau mai multor sisteme de măsurare să 
funcționeze în cadrul acestei instalații; 

cantitate măsurată minimă (CMM) – cea mai mică cantitate de lichid pentru care 
măsurătoarea este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru sistemul de măsurare; 

indicație direct – indicația, exprimată în unități de volum sau masă, corespunzătoare 
mărimii măsurate pe care contorul poate, din punct de vedere fizic, să o măsoare. 

Observație: 
Indicația directă poate fi convertită într-o altă cantitate, utilizîndu-se un dispozitiv de 

conversie; 



interuptibil/neinteruptibil – sistem de măsurare este considerat ca fiind interuptibil sau 
neinteruptibil atunci cînd fluxul de lichid poate/nu poate fi oprit rapid și cu ușurință; 

domeniu de debit – intervalul dintre debitul minim (Qmin) și debitul maxim (Qmax). 
 

CERINȚE SPECIFICE 
 
1. Condițiile nominale de funcționare 
Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru mijlocul de 

măsurare, în special: 
1.1. Domeniul de debit 
Domeniul de debit este supus următoarelor condiții: 
1) domeniul de debit al unui sistem de măsurare trebuie să fie cuprins în domeniul de 

debit al fiecăruia din elementele sale, în special contorul; 
2) contorul și sistemul de măsurare: 
  Tabelul 1  

Sistemul de măsurare 
specific 

Caracteristicile lichidului Raportul minimal Qmax: 
Qmin 

Distribuitor de combustibil Gaze nelichefiate 10: 1 
Gaze lichefiate 5: 1 

Sistem de măsurare Lichide criogenice 5: 1 
Sisteme de măsurare pe 
conductă și sisteme pentru 
încărcarea vapoarelor 
 

Toate lichidele Adecvat pentru utilizare 

Toate celelalte sisteme de 
măsurare 

Toate lichidele 4: 1 

 
1.2. Proprietățile lichidului care urmează să fie măsurat de mijlocul de măsurare, 

indicînd numele sau tipul de lichid sau caracteristicile sale relevante, de exemplu: 
1) domeniul de temperatură; 
2) domeniul de presiune; 
3) domeniul de densitate; 
4) domeniul de vîscozitate. 
1.3. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele 

tensiunii de alimentare în curent continuu. 
1.4. Condițiile de bază pentru valorile convertite. 
Observație: 
Punctul 1.4 din prezenta anexă nu aduce atingere obligației de a se impune utilizarea unei 

temperaturi de 15°C. 
2. Clasele de precizie și erorile maxime tolerate  
2.1. Pentru cantități egale cu sau mai mari de 2 litri, EMT pentru indicații sînt: 

Tabelul 2 
 

 Clasa de precizie 
 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 
Sisteme de măsurare (A) 0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % 
Contoare (B) 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 % 

 
2.2. Pentru cantitățile mai mici de 2 litri, EMT pentru indicații sînt: 
 

 
 



Tabelul 3 
 

Volumul măsurat (V) EMT 
V < 0,1 L 4 × valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,1 L 
0,1 L ≤ V < 0,2 L 4 × valoarea din tabelul 2 
0,2 L ≤ V < 0,4 L 2 × valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,4 L 
0,4 L ≤ V < 1 L 2 × valoarea din tabelul 2 
1 L ≤ V < 2 L valoarea din tabelul 2, aplicată la 2 L 
  

 
2.3. Cu toate acestea, indiferent de cantitatea măsurată, EMT este dată de cea mai mare 

dintre următoarele două valori: 
1) valoarea absolută a EMT specificate în cadrul tabelului 2 sau 3; 
2) valoarea absolută a EMT pentru cantitatea minimă măsurată (Emin). 
2.4.1. Pentru cantitățile minime măsurate mai mari sau egale cu doi litri, se aplică 

următoarele condiții: 
 

Condiția 1 
Emin trebuie să respecte condiția: Emin ≥ 2 R, unde R este cel mai mic interval de scală al 

dispozitivului indicator. 
Condiția 2 
Emin este dat de formula:  Emin = (2CMM)x(A/100), unde: 
CMM – cantitatea minimă măsurată; 
A – valoarea numerică indicată în rîndul A din tabelul 2. 
2.4.2.   Pentru cantitățile minime măsurate care sînt mai mici de doi litri, se aplică 

condiția 1 de mai sus, iar Emin este egală cu dublul valorii indicate în tabelul 3, în funcție de 
valoarea indicată în rîndul A din tabelul 2. 

2.5. Indicația convertită 
În cazul unei indicații convertite, EMT sînt indicate în rîndul A din cadrul tabelului 2. 
2.6. Dispozitivul de conversie 
EMT pentru indicațiile convertite ale unui dispozitiv de conversie sînt egale cu ± (A – B), 

unde A și B reprezintă valorile indicate în tabelul 2. 
Părțile dispozitivelor de conversie care pot fi testate separat 
1) Calculatorul 
EMT, pozitivă sau negativă, pentru indicatorii cantităților de lichid aplicabilă calculelor, 

este egală cu o zecime din EMT indicată în rîndul A din tabelul 2. 
2) Mijloacele de măsurare asociate 
Mijloacele de măsurare asociate trebuie să aibă o precizie cel puțin la fel de bună ca 

valoarea din tabelul 4. 
Tabelul 4 

 
EMT pentru măsurări Clasele de precizie ale sistemului de măsurare 

 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 
Temperatură ± 0,3 °C ± 0,5 °C ± 1,0 °C 
Presiune  
 sub 1 MPa: ± 50 kPa 

de la 1 la 4 MPa: ± 5 % 
peste 4 MPa: ± 200 kPa 

Densitate ± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3 
 
Aceste valori se aplică indicației cantităților caracteristice ale lichidului afișată de către 

dispozitivul de conversie. 



3)   Precizia funcției de calcul 
EMT, pozitivă sau negativă, pentru calculul fiecărei cantități caracteristice de lichid, este 

egală cu două cincimi din valoarea determinată la litera (b) de mai sus. 
2.7.   Cerința de la punctul 2.6 subpunctul1) din prezenta anexă se aplică tuturor 

calculelor, nu numai conversiilor. 
2.8.   Sistemul de măsurare nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod 

sistematic una dintre părți. 
3.  Efectul maxim admis al perturbațiilor 
3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice într-un sistem de măsurare trebuie să fie 

unul dintre următoarele: 
1) modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație 

definită la punctul 3.2 din prezenta anexă; sau 
2) indicația rezultatului măsurării arată o variație momentană care nu poate fi interpretată, 

memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării. Mai mult, în cazul unui sistem interuptibil, 
aceasta poate, de asemenea, însemna imposibilitatea de a efectua măsurări; sau 

3) variația rezultatului măsurării este superioară valorii variației critice, caz în care 
sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurării chiar înainte de 
apariția valorii critice de variație și întreruperea fluxului. 

3.2. Valoarea critică de variație este cea mai mare dintre valorile EMT/5 pentru o 
cantitate măsurată determinată sau Emin. 

4. Durabilitatea 
După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de 

timp estimată de producător, trebuie satisfăcute următoarele criterii: 
variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu 

rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească valoarea pentru contoare specificată în 
rîndul B din tabelul 2. 

5. Adecvarea 
5.1. Pentru orice cantitate măsurată corespunzătoare aceleiași măsurări, indicațiile 

furnizate de diverse dispozitive nu trebuie să prezinte o deviație, unul față de celălalt, mai mare 
de un interval de scală, atunci cînd dispozitivele au același interval de scală. Dacă dispozitivele 
au intervale de scală diferite, deviația nu trebuie să depășească deviația celui mai mare interval 
de scală. 

Cu toate acestea, în cazul unei instalații de autoservire, intervalele de scală ale 
dispozitivului indicator principal al sistemului de măsurare și intervalele de scală ale 
dispozitivului de autoservire trebuie să fie aceleași, iar rezultatele nu trebuie să difere unele de 
altele. 

5.2. Nu trebuie să fie posibilă modificarea cantității măsurate în condițiile normale de 
utilizare, decît dacă acest lucru este evident. 

5.3. Orice proporție de gaz sau de aer care nu este ușor de detectat în cadrul lichidului nu 
trebuie să provoace o variație de eroare mai mare decît: 

1) 0,5 % pentru alte lichide decît cele potabile și pentru lichidele cu o vîscozitate sub 1 
mPa.s; sau 

2) 1 % pentru lichidele potabile și pentru lichidele cu o vîscozitate peste   1 mPa.s. 
Cu toate acestea, variația tolerată nu trebuie să fie niciodată mai mică decît 1 % din 

CMM.  
Această valoare se aplică în cazul unor pungi de aer sau de gaz. 
5.4. Mijloacele de măsurare destinate vînzării directe 
5.4.1. Un sistem de măsurare destinat vînzării directe trebuie să fie prevăzut cu un mijloc 

de resetare la zero a afișajului. 
Modificarea cantității măsurate nu trebuie să fie posibilă. 
5.4.2. Afișajul cantității care servește drept bază a tranzacției trebuie să fie menținut pînă 

în momentul în care părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării. 



5.4.3. Sistemele de măsurare destinate vînzării directe trebuie să fie interuptibile. 
5.4.4. Prezența aerului sau gazului în lichid, indiferent de proporție, nu trebuie să 

provoace o eroare superioară valorilor indicate la punctul 5.3 din prezenta anexă. 
5.5. Distribuitoarele de combustibil 
5.5.1. Afișajele distribuitoarelor de combustibil nu trebuie să poată fi resetate la zero în 

timpul unei măsurări. 
5.5.2. Începutul unei noi măsurări trebuie să fie împiedicat pînă în momentul în care 

afișajul este resetat la zero. 
5.5.3. Atunci cînd un sistem de măsurare este echipat cu un afișaj al prețului, diferența 

dintre prețul indicat și prețul calculat pe baza prețului unitar și a cantității indicate nu trebuie să 
fie mai mare decît prețul corespunzător lui Emin. Cu toate acestea, nu este necesar ca această 
diferență să fie mai mică decît cea mai mică unitate monetară. 

6. Defectarea sursei de alimentare 
Un sistem de măsurare trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare de siguranță, 

cu ajutorul căruia se pot asigura toate funcțiile de măsurare pe durata defecțiunii rețelei de 
alimentare sau să fie echipat cu mijloace de salvare și de afișare a datelor prezente, pentru a 
permite finalizarea tranzacției în curs, precum și cu mijloace de oprire a fluxului în momentul 
defectării rețelei de alimentare. 

7. Darea în folosință 
 

Tabelul 5  
Clasa de 
precizie 

Tipurile de sisteme de măsurare 

0,3 Sistemele de măsurare pe conductă 
0,5 Toate sistemele de măsurare, mai puțin cele cu indicații diferite în prezentul 

tabel, în special: 
- distribuitoarele de combustibil (nu pentru gaze lichefiate); 
- sistemele de măsurare pentru camioane-cisterne pentru lichide cu 
vîscozitate scăzută (< 20 mPa.s); 
- sistemele de măsurare pentru încărcarea/descărcarea navelor, vagoanelor-
cisternă și camioanelor-cisternă(2); 
- sistemele de măsurare pentru lapte; 
- sistemele de măsurare pentru realimentarea cu carburant a aeronavelor 

1,0 Sistemele de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, măsurate 
la o temperatură egală cu sau mai mare de – 10°C 
Sistemele de măsurare care în mod normal se încadrează în clasa 0,3 sau 
0,5, dar care sînt folosite pentru lichide: 
- a căror temperatură este mai mică de – 10°C sau mai mare de 50 °C; 
- a căror vîscozitate dinamică este mai mare de 1 000 mPa.s; 
- al căror debit volumetric maxim nu depășește 20 L/h 

1,5 Sistemele de măsurare pentru dioxid de carbon lichefiat 
Sistemele de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, măsurate 
la o temperatură mai mică de – 10°C (altele decît lichidele criogenice) 

2,5 Sistemele de măsurare pentru lichidele criogenice (temperatură sub – 153 
°C) 

(2)  Se pot impune sisteme de măsurare de clasa de precizie 0,3 sau 0,5 cînd se percep taxe 
vamale pentru uleiuri minerale la încărcarea/descărcarea navelor, a vagoanelor-cisternă și a 
camioanelor-cisternă. 
Observație: Totuși, producătorul poate indica o precizie mai bună în cazul anumitor tipuri de 
sisteme de măsurare. 

 
 



8. Unitățile de măsură 
Cantitatea măsurată se afișează în milimetri cubi, centimetri cubi, litri, metri cubi, grame, 

kilograme sau tone. 
 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta 

Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
B + F sau B + D sau H1 sau G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 8 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
APARATELE DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ 

 (MI-006) 
 
Cerințele esențiale relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele 

specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în capitolul I 
din prezenta anexă se aplică aparatelor de cîntărit cu funcționare automată definite mai jos, 
proiectate să determine masa unui corp folosind acțiunea gravității asupra acelui corp. 

 
DEFINIȚII 
 

Aparat de cîntărit cu 
funcționare automată 

mijloc de măsurare care determină masa unui produs fără 
intervenția unui operator, după un program predeterminat de 
procese automate, caracteristice mijlocului de măsurare 

Aparat de cîntărit cu 
funcționare automată 
pentru sortare-etichetare 

aparat care determină masa sarcinilor discrete asamblate în 
prealabil (de exemplu cele preambalate) sau a sarcinilor 
individuale de produse în vrac 

Aparat de cîntărit cu 
funcționare automată 
pentru verificarea și 
sortarea masei 

aparat care împarte articolele de diferite mase în două sau mai 
multe subgrupe, conform valorii diferenței dintre masa lor și un 
punct nominal stabilit 

Aparat pentru etichetarea 
masei 

aparat de cîntărit cu funcționare automată pentru sortare-
etichetare care etichetează masa fiecărui articol 

Aparat pentru etichetarea 
masei/prețului 

aparat de cîntărit cu funcționare automată pentru sortare-
etichetare care etichetează masa fiecărui articol, precum și 
informațiile privind prețul 

Dozator gravimetric cu 
funcționare automată 

aparat de cîntărit cu funcționare automată care umple 
containerele cu o masă predeterminată și practic constantă de 
produse în vrac 

Aparat de cîntărit cu 
totalizare discontinuă 
(aparat de cîntărit cu 
dozare) 

aparat de cîntărit cu funcționare automată care determină masa 
unui produs în vrac prin împărțire în sarcini discrete. Masa 
fiecărei sarcini discrete este determinată secvențial și însumată. 
Fiecare sarcină discretă este apoi livrată în vrac 

Aparat de cîntărit cu 
totalizare continuă 

aparat de cîntărit cu funcționare automată care determină în 
mod continuu masa unui produs în vrac aflat pe o bandă 
transportoare, fără subdivizarea sistematică a produsului și fără 
întreruperea mișcării benzii transportoare 

Basculă-pod feroviar aparat de cîntărit cu funcționare automată care are un receptor 
de sarcină, dotat cu șine pentru transportul vehiculelor feroviare 

 
CERINȚE SPECIFICE 

Capitolul I 
CERINȚE COMUNE PENTRU TOATE TIPURILE DE APARATE 

DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ 
1. Condițiile nominale de funcționare 
Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru aparatul de 

cîntărit cu funcționare automată, după cum urmează: 
1.1. Pentru mărimea măsurată: 



Domeniul de măsurare specificat prin capacitatea maximă și minimă. 
1.2. Pentru mărimile de influență ale sursei de alimentare cu energie electrică: 
1) în cazul unei surse de alimentare în curent alternativ – tensiunea nominală de 

alimentare în curent alternativ sau limitele tensiunii în curent alternativ; 
2) în cazul unei surse de alimentare în curent continuu – tensiunea nominală și tensiunea 

minimă de alimentare în curent continuu sau limitele tensiunii în curent continuu. 
1.3. Pentru mărimile de influență mecanice și climatice: 
Domeniul minim de temperatură este de 30 °C, cu excepția unor specificații diferite în 

capitolele următoare ale prezentei anexe. 
Clasele de mediu mecanic, în conformitate cu punctul 1.3.2 din anexa nr.1 la prezenta 

Reglementare tehnică, nu sînt aplicabile. Pentru aparatele de cîntărit cu funcţionarea automată 
folosite în condiții de solicitare mecanică specială, de exemplu aparatele încorporate în vehicule, 
producătorul va defini condițiile mecanice de utilizare. 

1.4. Pentru alte mărimi de influență (dacă este cazul): 
1) viteza (vitezele) de funcționare; 
2) caracteristicile produsului (produselor) care urmează să fie cîntărit(e). 
2. Efectul admis al perturbațiilor – mediul electromagnetic 
Performanța cerută și valoarea variației critice sînt specificate în capitolul relevant al 

prezentei anexe pentru fiecare tip de aparat. 
3. Adecvarea 
3.1. Trebuie să fie oferite mijloace de limitare a efectelor înclinării, încărcării și vitezei de 

funcționare, astfel încît să nu se depășească EMT în timpul funcționării normale. 
3.2. Trebuie să fie oferite facilități adecvate de manipulare a materialelor, pentru ca 

aparatul să respecte EMT în timpul funcționării normale. 
3.3. Orice interfață de comandă a operatorului trebuie să fie clară și eficientă. 
3.4. Integritatea afișajului (dacă există) trebuie să poată fi verificată de către operator. 
3.5. Trebuie să se prevadă posibilitatea de reglare la zero pentru a permite ca aparatul să 

respecte EMT în timpul funcționării normale. 
3.6. Orice rezultat în afara domeniului de măsurare este identificat ca atare, în cazul în 

care este posibilă imprimarea. 
4. Evaluarea conformității 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta 

Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt: 
1) pentru sistemele mecanice: B + D sau B + E sau B + F sau D1 sau F1 sau G sau H1; 
2) pentru aparatele electromecanice: B + D sau B + E sau B + F sau G sau H1; 
3) pentru sistemele electronice sau sistemele care conțin software: B + D sau B + F sau G 

sau H1. 
 

Capitolul II 
APARATUL DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ 

PENTRU SORTARE-ETICHETARE 
1. Clasele de precizie 
1.1. Aparatele se împart în două categorii primare, desemnate prin: 
X sau Y după cum specifică producătorul. 
1.2. Aceste categorii primare se împart în continuare în patru clase de precizie: XI, XII, 

XIII și XIV  și Y(I), Y(II), Y(a) și Y(b), care sînt specificate de producător. 
2. Aparatele din categoria X 
2.1. Categoria X se aplică aparatelor utilizate pentru verificarea produselor preambalate 

în conformitate cu cerințele referitoare la preambalarea produselor conform normelor de 
metrologie legală respective, aprobate de Ministerul Economiei, în funcție de masă sau volum. 

2.2. Clasele de precizie sînt suplimentate cu un factor (x), care cuantifică abaterea medie 
pătratică maximă tolerată specificată la punctul 4.2 din prezentul capitol. 



Producătorul trebuie să specifice factorul (x), unde (x) este ≤ 2 și sub forma 1 × 10k, 2 × 
10k sau 5 × 10k, unde k este un număr întreg negativ sau zero. 

3. Aparatele din categoria Y 
Categoria Y se aplică tuturor celorlalte aparate de cîntărit cu funcționare automată pentru 

sortare-etichetare. 
4. Eroarea maximă tolerată 
4.1. Eroarea medie pentru aparate din categoria X/ EMT pentru aparate din categoria Y 
 

    Tabelul 1 
 

Sarcina netă (m) în intervale de verificare a scalei (e) EMT 
medie 

EMT 

XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b) X Y 
0 < m 
≤ 50 000 

0 < m ≤ 5 000 0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 0,5 e ± 1 e 

50 000 < m 
≤ 200 000 

5 000 < m 
≤ 20 000 

500 < m ≤ 2 000 50 < m ≤ 200 ± 1,0 e ± 1,5 e 

200 000 < m 20 000 < m 
≤ 100 000 

2 000 < m 
≤ 10 000 

200 < m ≤ 1 000 ± 1,5 e ± 2 e 

 
4.2. Abaterea medie pătratică 
EMT pentru abaterea medie pătratică a unui aparat clasa X (x) este rezultatul înmulțirii 

factorului (x) cu valoarea din tabelul 2 de mai jos. 
 

 Tabelul 2 
 

Sarcina netă (m) Abaterea medie pătratică maximă tolerată pentru 
clasa X(1) 

m ≤ 50 g 0,48 % 
50 g < m ≤ 100 g 0,24 g 
100 g < m ≤ 200 g 0,24 % 
200 g < m ≤ 300 g 0,48 g 
300 g < m ≤ 500 g 0,16 % 
500 g < m ≤ 1 000 g 0,8 g 
1 000 g < m ≤ 10 000 g 0,08 % 
10 000 g < m ≤ 15 000 g 8 g 
15 000 g < m 0,053 % 

 
Pentru clasele XI și XII, (x) trebuie să fie mai mic decît 1. 
Pentru clasa XIII, (x) nu trebuie să fie mai mare decît 1. 
Pentru clasa XIV, (x) trebuie să fie mai mare decît 1. 
4.3. Intervalul de verificare a scalei – aparate cu un singur interval 
 

 Tabelul 3 
 

Clasele de precizie Intervalul de verificare a 
scalei 

Numărul de intervale de verificare a 
scalei n=Max/e 

   Minim Maxim 
XI Y(I) 0,001 g ≤ e 50 000 — 
XII Y(II) 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 100 100 000 

0,1 g ≤ e 5 000 100 000 



XIII Y(a) 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 
5 g ≤ e 500 10 000 

XIV Y(b) 5 g ≤ e 100 1 000 
 
4.4. Intervalul de verificare a scalei – aparate cu mai multe intervale 
 

Tabelul 4 
 

Clasele de precizie Intervalul de verificare a 
scalei 

Numărul de intervale de verificare a 
scalei n=Max/e 

   Valoarea minimă 1) 

n=Max/e(i+1) 
Valoarea 
maximă 
n=Max/ei 

XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 — 
XII 
 

Y(II) 
 

0,001 g ≤ ei≤ 0,05 g 5 000 100 000 
0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 

XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 500 10 000 
XIV Y(b) 5 g ≤ ei 50 1 000 
   1) Pentru i = r coloana corespunzătoare din tabelul 3 se aplică cu e înlocuit cu er. 

 
Unde: 
i – 1, 2, … r; 
i – interval de cîntărire parțial; 
r – număr total de intervale parțiale. 
5. Domeniul de măsurare 
În specificarea domeniului de măsurare pentru aparatele din clasa Y, producătorul ia în 

considerare capacitatea minimă, care nu trebuie să depășească valoarea: 
clasa Y(I) 100 e 
clasa Y(II) 20 e pentru 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g și 50 e pentru 0,1 g 

≤ e 
clasa Y(a) 20 e 
clasa Y(b) 10 e 
Cîntare folosite pentru sortare, de 
exemplu cîntare poștale și cîntare de 
gunoi 

5 e 

 
6. Reglarea dinamică 
6.1. Dispozitivul de reglare dinamică funcţionează în cadrul unui domeniu al sarcinii 

specificat de producător. 
6.2. Dacă aparatul este prevăzut cu dispozitiv de reglare dinamică care compensează 

efectele dinamice ale sarcinii în mişcare, acesta trebuie să fie oprit să acţioneze în afara 
domeniului sarcinii şi să poată fi securizat. 

 
7.   Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice 
7.1. EMT datorate factorilor de influență sînt: 
7.1.1. Pentru aparate din categoria X: 
1) pentru funcționare automată, după cum este specificat în tabelele 1 și 2; 
2) pentru cîntărire statică în funcționare neautomată, după cum este specificat în tabelul 1. 
7.1.2.   Pentru aparate din categoria Y: 
1) pentru fiecare sarcină în funcționare automată, după cum este specificat în tabelul 1; 
2) pentru cîntărire statică în funcționare neautomată, după cum este specificat pentru 

categoria X în tabelul 1. 



7.2. Valoarea critică de variație datorată unei perturbații este de un interval de verificare a 
scalei. 

7.3. Domeniul de temperatură: 
1) pentru clasele XI și Y(I), domeniul minim este de 5 °C; 
2) pentru clasele XII și Y(II), domeniul minim este de 15 °C. 
 

Capitolul III 
DOZATOARELE GRAVIMETRICE CU FUNCȚIONARE 

AUTOMATĂ 
 
1. Clasele de precizie 
1.1. Producătorul specifică atît clasa de precizie de referință Ref(x), cît și clasa (clasele) 

de precizie operațională X(x). 
1.2. Un tip de aparat este destinat unei clase de precizie de referință Ref(x), 

corespunzătoare celei mai bune precizii posibile pentru aparatele de tipul respectiv. După 
instalare, aparatele individuale sînt destinate uneia sau mai multor clase de precizie operațională 
X(x), ținînd seama de produsele specifice care urmează a fi cîntărite. Factorul de desemnare a 
clasei (x) este ≤ 2 și sub forma 1 × 10k, 2 × 10k sau 5 × 10k, unde k este un număr întreg negativ 
sau zero. 

1.3. Clasa de precizie de referință Ref(x) se aplică sarcinilor statice. 
1.4. Pentru clasa de precizie operațională X(x), X este o relație între precizia și masa 

sarcinii, iar (x) este un factor de multiplicare pentru limitele erorii specificate pentru clasa X(1) 
la punctul 2.2 din prezentul capitol. 

 
2. Eroarea maximă tolerată 
 
2.1. Eroare de cîntărire statică 
2.1.1. Pentru sarcinile statice în condiții nominale de funcționare, EMT pentru clasa de 

precizie de referință Ref(x) este 0,312 din abaterea maximă tolerată a fiecărei umpleri față de 
medie, după cum este specificat în tabelul 5, înmulțită cu factorul de desemnare a clasei (x). 

2.1.2. Pentru aparatele la care umplerea este alcătuită din mai multe încărcări (de 
exemplu combinații cumulative sau selective de aparate de cîntărire), EMT pentru sarcinile 
statice este precizia cerută pentru umplere, așa cum se specifică la punctul 2.2 din prezentul 
capitol (adică nu este suma abaterilor maxime tolerate pentru sarcinile individuale). 

2.2. Abaterea de la umplerea medie 
Tabelul 5 

 
Valoarea masei umplerii, m (g) Abaterea maximă tolerată a fiecărei umpleri 

față de media pentru clasa X(1) 
m ≤ 50 7,2 % 
50 < m ≤ 100 3,6 g 
100 < m ≤ 200 3,6 % 
200 < m ≤ 300 7,2 g 
300 < m ≤ 500 2,4 % 
500 < m ≤ 1 000 12 g 
1 000 < m ≤ 10 000 1,2 % 
10 000 < m ≤ 15 000 120 g 
15 000 < m 0,8 % 
Observație: Abaterea de la media calculată a fiecărei umpleri poate fi ajustată pentru a ține 
seama de efectul dimensiunii particulelor materialelor. 

 
2.3. Eroarea relativă față de valoarea prestabilită (eroarea de reglare) 



Pentru aparatele la care este posibilă prestabilirea unei mase de umplere, diferența 
maximă dintre valoarea prestabilită și masa medie a umplerilor nu depășește 0,312 din abaterea 
maximă tolerată a fiecărei umpleri față de medie, așa cum este specificat în tabelul 5. 

3. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice 
3.1. EMT datorată factorilor de influență este cea specificată la punctul 2.1 din prezentul 

capitol. 
3.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este o variație a indicației masei 

statice egală cu EMT, așa cum se specifică la punctul 2.1 din prezentul capitol, calculată pentru 
umplerea nominală minimă, sau o variație care ar avea un efect echivalent asupra umplerii în 
cazul aparatelor la care umplerea este formată din mai multe încărcări. Valoarea variației critice 
calculate se rotunjește la următorul interval superior de scală (d). 

3.3. Producătorul specifică valoarea umplerii nominale minime. 
 

Capitolul IV 
APARATELE CU TOTALIZARE DISCONTINUĂ 

 
1. Clasele de precizie 
Aparatele se împart în patru clase de precizie, după cum urmează: 0,2; 0,5; 1; 2. 
2. Eroarea maximă tolerată 

    Tabelul 6 
 
Clasa de precizie EMT a sarcinii totale 
0,2 ± 0,10 % 
0,5 ± 0,25 % 
1 ± 0,50 % 
2 ± 1,00 % 
 
3. Intervalul de totalizare al scalei 
Intervalul de totalizare al scalei (dt) este în domeniul: 
0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max. 
4. Sarcina totalizată minimă (Σmin) 
Sarcina totalizată minimă (Σmin) nu este mai mică decît sarcina la care EMT este egală cu 

intervalul de totalizare al scalei (dt) și nu este mai mică decît sarcina minimă specificată de 
producător. 

5. Reglarea la zero 
Aparatele care nu efectuează tara după fiecare descărcare trebuie să aibă un dispozitiv de 

reglare la zero. Funcționarea automată este împiedicată dacă indicația zero variază cu: 
1) 1 dt la aparate cu dispozitiv de reglare automată la zero; 
2) 0,5 dt la aparate cu dispozitiv semiautomat sau manual de reglare la zero. 
6. Interfața cu operatorul 
Reglajele efectuate de operator și funcția de resetare trebuie să fie împiedicate în timpul 

funcționării automate. 
7. Imprimarea 
La aparatele echipate cu dispozitiv de imprimare, resetarea totalului trebuie să fie 

împiedicată pînă cînd se imprimă totalul. Imprimarea totalului se face numai dacă este întreruptă 
funcționarea automată. 

8. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice 
8.1. EMT datorate factorilor de influență sînt specificate în tabelul 7. 
 

 
 
 



Tabelul 7 
 

Sarcina (m) în intervalele de totalizare a 
scalei (dt) 

EMT 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 dt 
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 dt 
2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 dt 
 
8.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este un interval de totalizare al 

scalei, pentru orice indicație de masă și orice total stocat. 
 

Capitolul V 
APARATELE CU TOTALIZARE CONTINUĂ 

 
1. Clasele de precizie 
Aparatele se împart în trei clase de precizie, după cum urmează: 0,5; 1; 2. 
2. Domeniul de măsurare 
2.1. Producătorul va specifica domeniul de măsurare, raportul dintre sarcina netă minimă 

pe unitatea cîntărită și capacitatea maximă, precum și sarcina totalizată minimă. 
2.2. Sarcina totalizată minimă Σmin nu poate fi mai mică decît: 
1) 800 d pentru clasa 0,5; 
2) 400 d pentru clasa 1; 
3) 200 d pentru clasa 2, unde d este intervalul de totalizare al scalei pentru dispozitivul 

general de totalizare. 
3. Eroarea maximă tolerată 

    Tabelul 8 
 
Clasa de precizie EMT pentru sarcina totalizată 
0,5 ± 0,25 % 
1 ± 0,5 % 
2 ± 1,0 % 
 
4. Viteza benzii 
Viteza benzii este cea specificată de producător. Pentru aparatele de cîntărit pe bandă cu o 

singură viteză și pentru aparatele de cîntărit pe bandă cu control manual al reglării vitezei, viteza 
nu variază cu peste 5 % din valoarea nominală. Produsul nu poate avea altă viteză decît viteza 
benzii. 

5. Dispozitivul de totalizare generală 
Nu este posibilă resetarea la zero a dispozitivului de totalizare generală. 
 
 
 
6. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice 
6.1. EMT datorată factorilor de influență pentru o sarcină ce nu depășește Σmin, este de 0,7 

ori valoarea corespunzătoare specificată în tabelul 8, rotunjită la cel mai apropiat interval de 
totalizare al scalei (d). 

6.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este de 0,7 ori valoarea 
corespunzătoare specificată în tabelul 8 pentru o sarcină egală cu Σmin pentru clasa desemnată a 
aparatului de cîntărit pe bandă, rotunjită la valoarea diviziunii de totalizare imediat superioară 
(d). 

 
 



Capitolul VI 
BASCULELE-POD FEROVIARE 

 
1. Clasele de precizie 
Aparatele se împart în patru clase de precizie, după cum urmează:  0,2; 0,5; 1; 2. 
2. Eroarea maximă tolerată 
 
2.1. EMT pentru cîntărirea în mișcare a unui singur vagon sau a unui tren întreg sînt 

prezentate în tabelul 9. 
Tabelul 9 

 
Clasa de precizie EMT 
0,2 ± 0,1 % 
0,5 ± 0,25 % 
1 ± 0,5 % 
2 ± 1,0 % 
 
2.2. EMT pentru masa vagoanelor cuplate sau necuplate cîntărite în mișcare poate avea 

una dintre următoarele valori, respectiv cea mai mare dintre ele: 
1) valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei; 
2) valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei 

pentru o masă egală cu 35 % din masa maximă a vagonului (așa cum este ea înscrisă pe 
marcajele descriptive); 

3) un interval al scalei (d). 
2.3. EMT pentru masa trenurilor în mișcare pot avea una dintre următoare valori, 

respectiv cea mai mare dintre ele: 
1) valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei; 
2) valoarea calculată conform tabelului 9 pentru masa unui singur vagon egală cu 35 % 

din masa maximă a vagonului (așa cum este ea înscrisă pe marcajele descriptive), înmulțită cu 
numărul de vagoane de referință ale trenului (nu mai mult de 10) și rotunjită la cel mai apropiat 
interval al scalei; 

3) un interval al scalei (d) pentru fiecare vagon al trenului, dar nu mai mult de 10 d. 
2.4. La cîntărirea vagoanelor cuplate, erorile sub 10 % din rezultatele cîntăririi efectuate 

la una sau mai multe treceri ale trenului pot depăși valoarea EMT corespunzătoare, indicată la 
punctul 2.2 din prezentul capitol, dar nu pot depăși dublul EMT. 

3. Intervalul scalei (d) 
Relația dintre clasa de precizie și intervalul scalei este cea specificată în tabelul 10. 
 

Tabelul 10 
 
Clasa de precizie Intervalul scalei (d) 
0,2 d ≤ 50 kg 
0,5 d ≤ 100 kg 
1 d ≤ 200 kg 
2 d ≤ 500 kg 
 
4. Domeniul de măsurare 
4.1. Capacitatea minimă nu poate fi mai mică de 1 t, dar nu trebuie să depășească 

valoarea rezultatului cîntăririi vagonului cu masă minimă împărțit la numărul de cîntăriri 
parțiale. 

4.2. Masa minimă a vagonului nu poate fi mai mică de 50 d. 
 



5. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice 
5.1. EMT datorată unui factor de influență este cea specificată în tabelul 11. 
 

Tabelul 11 
 

Sarcina (m) în intervale de verificare a 
scalei (d) 

EMT 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 d 
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 d 
2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 d 

 
5.2. Valoarea variației critice datorată unei perturbații este de un interval al scalei. 

         
 



Anexa nr. 9 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
TAXIMETRELE (MI-007) 

 
Cerințele relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și 

procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică taximetrelor. 
 
DEFINIȚII 
Taximetru – un dispozitiv care funcționează împreună cu un generator de semnal, 

formînd împreună cu acesta un mijloc de măsurare. 
Notă: Generatorul de semnale de distanță nu intră în sfera de acoperire a prezentei 

Reglementări tehnice. 
Acest dispozitiv măsoară durata, calculează distanța pe baza unui semnal generat de 

generatorul de semnale de distanță. Suplimentar, el calculează și afișează prețul care trebuie 
plătit pentru cursă pe baza distanței calculate și/sau a duratei măsurate a cursei; 

prețul cursei – suma totală datorată pentru o cursă pe baza unui cost inițial de ocupare 
și/sau pe baza lungimii și/sau duratei cursei. Costul cursei nu include costul suplimentar solicitat 
pentru servicii suplimentare; 

viteza de comutare – valoarea vitezei calculată prin împărțirea valorii tarifului orar la 
valoarea tarifului pe distanță; 

modul normal de calcul S (o singură aplicare a tarifului) – calculul costului cursei pe 
baza aplicării tarifului orar sub viteza de comutare și a aplicării tarifului pe distanță peste viteza 
de comutare; 

modul normal de calcul D (dubla aplicare a tarifului) – calculul prețului cursei pe 
baza aplicării simultane a tarifului orar și a tarifului de distanță pentru întreaga cursă; 

poziție de funcționare – diferitele moduri în care un taximetru își îndeplinește diferitele 
aspecte ale funcționării sale. Pozițiile de funcționare se disting între ele prin intermediul 
următoarelor indicații: 

liber – poziția de funcționare în care este dezactivat calculul prețului cursei; 
ocupat – poziția de funcționare în care calculul prețului cursei se efectuează pe baza unei 

posibile taxe de pornire și a unui tarif pentru distanța parcursă și/sau durata cursei; 
oprit – poziția de funcționare în care este indicat prețul cursei și este dezactivat cel puțin 

calculul costului prețului pe baza duratei. 
 
CERINȚE DE PROIECTARE 
1. Taximetrul trebuie proiectat în scopul calculării distanței și măsurării duratei cursei. 
2. Indicaţia afişajului sumei de plată trebuie să se modifice cu cîte o „cădere” la fiecare 

200 m parcurşi de autovehicul; valoarea unei căderi este determinată de valoarea tarifului după 
distanţă, pentru distanţa de 200 m; valoarea „căderii” după timp , exprimată în unităţi monetare, 
trebuie să fie egală cu valoarea căderii după distanţă. 

Taximetrul trebuie sa fie conceput astfel încît sa calculeze şi să afișeze prețul de plata, 
care incrementează în pași egali cu o rezoluție mai bună de      0,01 lei, în poziția de funcționare 
„Ocupat”.  De asemenea, taximetrul trebuie să fie conceput astfel încît să afișeze prețul final al 
călătoriei în poziția de funcționare „Suma de plată”. 

3. Un taximetru trebuie să poată aplica modurile normale de calcul S și D. Trebuie să fie 
posibilă efectuarea selecției între aceste moduri de calcul prin intermediul unei reglări securizate. 

4. Un taximetru trebuie să poată furniza, prin intermediul unei (unor) interfețe securizate 
adecvat, următoarele informații: 

1) poziția de funcționare: „Liber”, „Ocupat” sau „Oprit”; 



2) datele de totalizare, în conformitate cu punctul 15.1 din prezenta anexă; 
3) informațiile cu caracter general: constanta generatorului de semnal de distanță, date 

privind securizarea, identificatorul taxiului, ora exactă, identificarea tarifului; 
4) informațiile referitoare la prețul cursei: prețul total, tariful, modul de calcul al prețului, 

taxe suplimentare, data, ora de începere a cursei, ora de terminare a cursei, distanța parcursă; 
5) informațiile referitoare la tarif(e): parametrii tarifului (tarifelor). 
Legislația internă poate impune conectarea anumitor dispozitive la interfața (interfețele) 

unui taximetru. Dacă un astfel de dispozitiv este obligatoriu: trebuie să fie posibilă, prin 
intermediul unei reglări securizate, blocarea automată a funcționării taximetrului din motivul 
absenței unui astfel de dispozitiv sau al funcționării defectuoase a acestuia. 

5. Dacă este relevant, trebuie să fie posibilă reglarea taximetrului pentru a ține seama de 
constanta generatorului de semnal de distanță la care este conectat taximetrul și securizarea 
acestei reglări. 

 
CONDIȚIILE NOMINALE DE FUNCȚIONARE 
6.1. Clasa de mediu mecanic aplicabilă este M3. 
6.2. Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru mijlocul 

de măsurare, în special: 
1) un interval minim de temperatură de 80°C pentru mediul climatic; 
2) limitele sursei de alimentare în curent continuu pentru care a fost proiectat mijlocul de 

măsurare. 
 
Eroarea maximă tolerată 
7. EMT, excluzînd toate erorile datorate montării taximetrului într-un taxi, sînt: 
1) pentru timpul scurs de la începutul cursei: ± 0,1 %, valoarea minimă a EMT: 0,2s; 
2) pentru distanța parcursă: ± 0,2 %,  valoarea minimă a EMT: 4 m; 
3) pentru calculul prețului cursei: ± 0,1 %, valoarea minimă, inclusiv rotunjirea: 

corespunzătoare cifrei celei mai puțin semnificative a indicației prețului cursei. 
 
Efectul admis al perturbațiilor 
8.  Imunitatea electromagnetică 
8.1. Clasa electromagnetică aplicabilă este E3. 
8.2. EMT specificate la punctul 7 din prezenta anexă trebuie respectate și în prezența 

perturbațiilor electromagnetice. 
 
Defectarea sursei de alimentare 
9. În cazul scăderii valorii tensiunii de alimentare la o valoare aflată sub limita de 

funcționare specificată de producător, taximetrul trebuie: 
1) să continue să funcționeze corect sau să își reia funcționarea corectă fără pierderea 

informațiilor disponibile înainte de căderea tensiunii, în cazul în care căderea tensiunii este 
temporară, de exemplu ca urmare a repornirii motorului; 

2) să oprească măsurările în curs și să revină la poziția „Liber”, în cazul în care căderea 
de tensiune se produce pentru o perioadă mai îndelungată. 

 
Alte cerințe 
10. Producătorul taximetrului trebuie să specifice condițiile de compatibilitate între 

taximetru și generatorul de semnal de distanță. 
11. Dacă există o taxă suplimentară pentru un serviciu suplimentar, introdus de 

conducătorul vehiculului prin comandă manuală, acesta trebuie exclus din prețul afișat al cursei. 
Cu toate acestea, în acest caz taximetrul poate afișa temporar valoarea prețului cursei cu 
includerea costului suplimentar. 



12. Dacă prețul cursei este calculat conform modului de calcul D, taximetrul poate avea 
un mod de afișare suplimentar, în care sînt afișate în timp real numai distanța totală și durata 
totală. 

13. Toate valorile afișate pentru pasager trebuie să poată fi identificate în mod 
corespunzător. Aceste valori, precum și identificarea lor, trebuie să fie lizibile în mod clar, atît pe 
timp de zi, cît și pe timp de noapte. 

14. 1. Dacă prețul care trebuie plătit sau măsurile care se impun împotriva utilizării 
frauduloase pot fi afectate de selectarea funcționalității prin intermediul unui reglaj 
preprogramat, trebuie să fie posibilă securizarea reglajelor mijlocului de măsurare și a 
informațiilor introduse. 

14.2. Posibilitățile de securizare disponibile pentru un taximetru trebuie să fie de 
asemenea natură, încît să facă posibilă securizarea separată a fiecărui reglaj. 

14.3. Dispozițiile de la punctul 8.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică se 
aplică și la tarife. 

15.1. Taximetrul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de totalizare, care nu pot fi 
resetate, pentru fiecare din următoarele valori: 

1) distanța totală parcursă de taxi; 
2) distanța totală parcursă de taxi atunci cînd este ocupat; 
3) numărul total de ocupări; 
4) suma totală percepută drept supliment; 
5) suma totală percepută drept preț al cursei. 
Valorile totalizate trebuie să includă valorile salvate în conformitate cu dispozițiile 

punctului 9 din prezenta anexă, în condițiile întreruperii alimentării. 
15.2. Dacă este deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică, un taximetru 

trebuie să permită stocarea timp de un an a valorilor totalizate în scopul transferului valorilor din 
taximetru în alt mediu de stocare. 

15.3. Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica utilizarea valorilor 
totalizate în scopul inducerii în eroare a pasagerilor. 

16. Este permisă modificarea automată a tarifelor datorită: 
1) distanței parcurse în cursă; 
2) duratei cursei; 
3) orei din zi; 
4) datei calendaristice; 
5) zilei din săptămînă. 
17. În cazul în care caracteristicile taxiului prezintă importanță pentru corectitudinea 

taximetrului, taximetrul trebuie prevăzut cu mijloace de securizare a conexiunii taximetrului la 
taxiul pe care este instalat. 

18. În scopul testării ulterioare instalării, taximetrul trebuie să fie prevăzut cu 
posibilitatea de a testa separat precizia măsurării timpului și distanței, cît și precizia calculului. 

19. Taximetrul și instrucțiunile sale de instalare specificate de producător trebuie să fie de 
așa natură încît, dacă este instalat conform indicațiilor producătorului, să fie excluse, într-o 
măsură acceptabilă, alterările frauduloase ale semnalului de măsurare reprezentînd distanța 
parcursă. 

20. Cerințele generale esențiale privind utilizarea frauduloasă trebuie îndeplinite de o 
asemenea manieră, încît să fie protejate interesele clientului, conducătorului vehiculului, 
angajatorului acestuia și autorităților fiscale. 

21. Taximetrul trebuie proiectat astfel încît să se încadreze în EMT, fără a fi nevoie de 
reglare, de-a lungul unei perioade de un an de utilizare normală. 

22. Taximetrul trebuie prevăzut cu un ceas în timp real, prin intermediul căruia se 
păstrează evidența orei din zi și a datei, una din aceste informații sau amîndouă putînd fi utilizate 
pentru modificarea automată a tarifelor. Cerințele pentru ceasul de timp real sînt: 

1) evidența timpului trebuie să aibă o precizie de 0,02 %; 



2) posibilitatea de corecție a ceasului nu trebuie să depășească 2 minute pe săptămînă. 
Corecțiile pentru ora de vară și ora de iarnă trebuie să fie efectuate automat; 

3) trebuie împiedicate corecțiile automate sau manuale efectuate în timpul unei curse. 
23. Valorile distanței parcurse și a timpului scurs, atunci cînd sînt afișate sau imprimate 

conform prezentei Reglementări tehnice, trebuie să utilizeze următoarele unități de măsură: 
1) distanța parcursă: 
- kilometri; 
2) timpul scurs: 
- secunde, minute sau ore, după cum este potrivit; ținînd seama de rezoluția necesară și de 

necesitatea prevenirii neînțelegerilor. 
 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate  în anexa nr. 2 la prezenta 

Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
B + F sau B + D sau H1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 10 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
MĂSURILE MATERIALIZATE (MI-008) 

 
Capitolul I 

MĂSURILE MATERIALIZATE ALE LUNGIMII 
Cerințele relevante esențiale din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele 

specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezentul 
capitol se aplică măsurilor materializate ale lungimii definite în continuare. Cu toate acestea, 
cerința de furnizare a unei copii a declarației de conformitate poate fi interpretată ca avînd 
aplicabilitate pentru loturi sau stocuri de mijloace de măsurare, nu pentru mijloace de măsurare 
individuale.  

 
DEFINIȚII 
Măsură materializată a lungimii – un mijloc de măsurare care conține repere gradate, 

plasate la distanţe date în unităţi de lungime legale pentru lungime. 
 
CERINȚE SPECIFICE 
Condițiile de referință 
1.1. Pentru benzile de lungime egală cu sau mai mare de 5 metri, erorile maxime tolerate 

trebuie respectate la aplicarea unei forțe de tracțiune de 50 N sau a unei forțe de altă valoare, 
specificată de producător și marcată corespunzător pe bandă, iar în cazul măsurilor rigide sau 
semirigide, nu este necesară aplicarea unei forțe de tracțiune. 

1.2. Temperatura de referință este 20 °C, cu excepția cazului în care există alte specificații 
ale producătorului și acestea sînt marcate corespunzător pe măsură. 

Eroarea maximă tolerată 
2. EMT, pozitivă sau negativă, exprimată în mm, între două marcaje neconsecutive de 

scală, este (a + bL), unde: 
1) L este valoarea lungimii, rotunjită la următorul metru întreg, iar 
2) a și b sînt specificate în tabelul 1, prezentat mai jos. 
Dacă un interval terminal este limitat de o suprafață, EMT pentru orice distanță începînd 

din acest punct este mărită cu valoarea c, specificată în     tabelul 1. 
 

 
Tabelul 1 

Clasa de precizie a (mm) b c (mm) 
I 0,1 0,1 0,1 
II 0,3 0,2 0,2 
III 0,6 0,4 0,3 
D – clasă specială, pentru benzile de imersie 1) 
- pînă la 30 m inclusiv 2) 

 
1,5 

 
zero 

 
zero 

S – clasă specială, pentru benzile de măsurare a 
rezervoarelor 
- pentru fiecare lungime de 30 m, cînd banda este întinsă 
pe o suprafață plană 

 
1,5 

 
zero 

 
zero 

1)  Se aplică la combinațiile bandă/sondă. 
2)  Dacă lungimea nominală a benzii depășește 30 m, se acceptă o EMT de 0,75 mm pentru 
fiecare 30 m de lungime. 

 



Benzile de imersie pot face parte și din clasa I sau a II-a, caz în care pentru orice lungime 
dintre două marcaje de scală, din care unul este pe suprafața imersată, iar celălalt pe bandă, EMT 
este ± 0,6 mm, cînd aplicarea formulei generează o valoare mai mică decît 0,6 mm. 

EMT pentru lungimea dintre două marcaje consecutive de scală și diferența maximă 
tolerată între două intervale consecutive sînt specificate în tabelul 2 de mai jos. 

     Tabelul 2 
 

Lungimea i a 
intervalului 

EMT sau diferența în mm, conform clasei de precizie 
I II III 

i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3 
1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6 

 
În cazul existenței unei reguli privind tipul de pliere, îmbinările vor fi de așa natură, încît 

să nu provoace alte erori în afara celor de mai sus, care să depășească valorile: 0,3 mm pentru 
clasa a II-a și 0,5 mm pentru clasa a III-a. 

Materialele 
3.1. Materialele folosite pentru măsurile materializate ale lungimii trebuie să fie de așa 

natură, încît variațiile de lungime datorate variațiilor de temperatură de pînă la ± 8 °C față de 
temperatura de referință să nu depășească EMT. Această regulă nu se aplică măsurilor din clasele 
S și D, unde producătorul are în vedere aplicarea unor corecții datorate abaterilor termice față de 
citirile observate, dacă acest lucru este necesar. 

3.2. Măsurile realizate din materiale ale caror dimensiuni se pot modifica din punct de 
vedere material ca efect al unui domeniu larg de umiditate relativă, nu pot fi incluse decît în 
clasa a II-a sau a III-a.  

Marcajele 
4. Valoarea nominală este marcată pe măsură. Scalele milimetrice sînt numerotate la 

fiecare centimetru, iar măsurile cu intervale de scală mai mari de 2 cm au marcajele de scală 
numerotate. 

EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta 

Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
F 1 sau D1 sau B + D sau H sau G. 
 

Capitolul II 
MĂSURILE DE CAPACITATE DE SERVIRE 

Cerințele esențiale relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică și cerințele 
specifice și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezentul capitol se aplică 
măsurilor de capacitate de servire definite mai jos. Cu toate acestea, cerința de furnizare a unei 
copii a declarației de conformitate poate fi interpretată ca avînd aplicabilitate pentru loturi sau 
stocuri de produse, nu pentru mijloace de măsurare individuale. De asemenea, nu se aplică 
cerința ca mijlocul de măsurare să aibă marcate pe el informații privind precizia. 

 
DEFINIȚII 

Măsură de capacitate de 
servire 

măsură de capacitate (cum ar fi un pahar, un borcan sau un degetar) proiectată 
pentru a determina volumul specificat al unui lichid (altul decît un produs 
farmaceutic) care este vîndut pentru consum imediat 

Măsură cu linie de umplere măsură a capacității de servire marcată cu o linie pentru a arăta capacitatea 
nominală 

Măsură plină măsură a capacității de servire al cărei volum intern este egal cu capacitatea 
nominală 

Măsură de transfer măsură a capacității de servire creată pentru decantarea lichidului înainte de 
consumare 

Capacitate volumul intern pentru măsurile pline sau volumul intern pînă la linia de umplere 
pentru măsurile cu linie de umplere 



CERINȚE SPECIFICE 
1. Condițiile de referință 
1.1. Temperatura de referință pentru măsurarea capacității este de 20 °C. 
1.2. Poziția pentru indicare corectă: mijlocul de măsurare trebuie să stea drept, pe o 

suprafață orizontală. 
2. Eroarea maximă tolerată 
 

Tabelul 1 
 

 Linie Plin 
Măsurile de transfer   
< 100 ml ± 2 ml – 0 

+ 4 ml 
≥ 100 ml ± 3 % – 0 

+ 6 % 
Măsuri de servire   
< 200 ml ± 5 % – 0 

+ 10 % 
≥ 200 ml ± (5 ml + 2,5 %) – 0 

+ 10 ml + 5 % 
 
3. Materialele 
Măsurile capacității de servire sînt construite dintr-un material suficient de rigid și stabil 

dimensional pentru a menține capacitatea în limitele EMT. 
4. Forma 
4.1. Măsurile de transfer se proiectează astfel încît o modificare de conținut egală cu 

EMT să provoace o modificare de nivel de cel puțin 2 mm față de margine sau linia de umplere. 
4.2. Măsurile de transfer se proiectează astfel încît să nu împiedice scurgerea completă a 

lichidului care este măsurat. 
5. Marcarea 
5.1. Capacitatea nominală declarată este marcată clar și permanent pe măsură. 
5.2. Măsurile capacității de servire pot fi marcate și ele cu cel mult trei marcaje de 

capacitate clare, care să nu poată fi confundate între ele. 
5.3. Toate marcajele de umplere vor fi suficient de clare și de durabile, pentru ca EMT să 

nu fie depășite în timpul utilizării. 
 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta 

Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:  
A2 sau F1 sau D1 sau E1 sau B + E sau B + D sau H. 
 

 



Anexa nr. 11 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare  

 
MIJLOACELE DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR (MI-009) 

 
Cerințele relevante esențiale din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele 

specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta 
anexă se aplică mijloacelor de măsurare a dimensiunilor definite în continuare. 

 
DEFINIȚII 

Mijloc de măsurare a lungimii mijloc de măsurare care servește la determinarea lungimii 
materialelor de tip coardă (de exemplu textile, benzi, 
cabluri) în timpul mișcării de avansare a obiectului de 
măsurat 

Mijloc de măsurare a 
suprafeței 

mijloc care servește la determinarea suprafeței obiectelor 
de formă neregulată, cum ar fi cele din piele 

Mijloace pentru măsurări 
multidimensionale 

mijloc care servește la determinarea lungimii perimetrului 
(lungime, înălțime, lățime) celui mai mic paralelipiped 
dreptunghic care cuprinde un produs 

 
CAPITOLUL I 

CERINȚE COMUNE PENTRU TOATE MIJLOACELE 
DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR 

 
Imunitatea electromagnetică 
1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui mijloc de măsurare a dimensiunilor 

trebuie să fie astfel încît: 
1) schimbarea rezultatului măsurării să nu depășească valoarea de variație critică definită la 

punctul 2 din prezentul capitol; sau 
2) să fie imposibilă executarea oricărei măsurări; sau 
3) să existe variații momentane ale rezultatului măsurării care să nu poată fi interpretate, 

memorate ori transmise ca rezultat al măsurării; sau 
4) să existe variații ale rezultatului măsurării, suficient de grave ca să fie observate de toți 

cei interesați de rezultatul măsurării. 
2. Valoarea variației critice este egală cu un interval de scală. 
EVALUAREA CONFORMITĂȚII 
Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare 

tehnică și din care producătorul poate alege sînt: 
1) pentru mijloace de măsurare mecanice sau electromecanice: 
F1 sau E1 sau D1 sau B + F sau B + E sau B + D sau H sau H1 sau G; 
2) pentru mijloace de măsurare electronice sau mijloace de măsurare care conțin software: 
B + F sau B + D sau H1 sau G. 

 
CAPITOLUL II 

MIJLOACELE DE MĂSURARE A LUNGIMII 
Caracteristicile produsului de măsurat 
1. Textilele sînt caracterizate de factorul caracteristic K. Acest factor ia în considerare 

elasticitatea și forța pe unitatea de suprafață a produsului măsurat și este definit prin formula: 
K = ε ∙ (GA+2,2 N/m2),   
unde: 



ε – lungirea relativă a unui eşantion de țesătură de 1 m lățime, la o forţă de tracţiune de 10 
N; 

GA – greutatea pe unitatea de suprafaţă a unui eşantion de țesătură, în N/m2. 
Condițiile de funcționare 
2.1. Domeniul 
Dimensiunile și factorul K, atunci cînd sînt aplicabile, trebuie să se situeze în interiorul 

domeniului specificat de producător pentru mijlocul de măsurare respectiv. Domeniile factorului 
K sînt specificate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Grupa Domenii ale K Produs 
I 0 < K < 2 × 10–2 N/m2 elasticitate mică 
II 2 × 10–2 N/m2 < K < 8 × 10–2 N/m2 elasticitate medie 
III 8 × 10–2 N/m2 < K < 24 × 10–2 N/m2 elasticitate mare 
IV 24 × 10–2 N/m2 < K elasticitate foarte mare 

 
2.2.   Dacă obiectul măsurat nu este transportat de mijlocul de măsurare, viteza sa trebuie 

să se situeze în domeniul specificat de producătorul mijlocului de măsurare. 
2.3.   Dacă rezultatul măsurării depinde de grosime, de starea suprafeței și tipul de livrare 

(de exemplu dintr-o rolă mare sau dintr-un teanc), limitările corespunzătoare sînt specificate de 
producător. 

 
ERORI MAXIME TOLERATE (EMT) 

3. Mijlocul de măsurare 
Tabelul 2 

 
Clasa de precizie EMT 

I 0,125 %, dar nu mai puțin de 0,005 Lm 
II 0,25 %, dar nu mai puțin de 0,01 Lm 
III 0,5 %, dar nu mai puțin de 0,02 Lm 

 
Lm este lungimea minimă măsurabilă, adică lungimea minimă specificată de producător, 

pentru care este destinat mijlocul de măsurare. 
Valoarea reală a lungimii pentru diferite tipuri de materiale trebuie măsurată cu ajutorul 

mijloacelor de măsurare potrivite (de exemplu panglică de măsurat). De aceea, materialul care 
este măsurat trebuie așezat pe un suport corespunzător (de exemplu o masă potrivită), în stare 
dreaptă și neîntins. 

Alte cerințe 
4. Mijloacele de măsurare trebuie să asigure măsurarea produsului neîntins, în funcție de 

elasticitatea prevăzută, pentru care este proiectat mijlocul de măsurare. 
 

CAPITOLUL III 
MIJLOACELE DE MĂSURARE A SUPRAFEȚEI 

Condițiile de funcționare 
1.1. Domeniul 
Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul 

mijlocului de măsurare. 
1.2. Starea produsului 
Producătorul specifică limitările mijloacelor de măsurare datorate vitezei, grosimii și 

stării suprafeței produsului, dacă aceste informații sînt relevante. 
Eroarea maximă tolerată 
2. Mijlocul de măsurare 



EMT este de 1,0 %, dar nu mai puțin de 1 dm2. 
Alte cerințe 
3. Prezentarea produsului 
Dacă produsul este tras înapoi sau oprit, trebuie să fie împiedicată producerea unei erori 

de măsurare și dispariția informațiilor afișate. 
4.   Intervalul de scală 
Mijloacele de măsurare trebuie să aibă un interval de scală de 1,0 dm2. În plus, trebuie să 

se permită existența unui interval de scală de 0,1 dm2, pentru încercări. 
 

CAPITOLUL IV 
MIJLOACELE DE MĂSURARE MULTIDIMENSIONALĂ 

Condițiile de funcționare 
1.1. Domeniul 
Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul 

mijlocului de măsurare. 
1.2. Dimensiunea minimă 
Limita inferioară a dimensiunii minime pentru toate valorile intervalului de scală este 

specificată în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 
Intervalul de scală (d) Dimensiunea minimă (min) 

(limita inferioară) 
d ≤ 2 cm 10 d 
2 cm < d ≤ 10 cm 20 d 
10 cm < d 50 d 
 
1.3. Viteza produsului 
Viteza trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producător. 
 
Eroarea maximă tolerată 
2. Mijlocul de măsurare 
EMT este ± 1,0 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr.12 la Norme 
 

L I S T A 
codurilor contingentelor în vigoare 

 
Cod Denumire 
MK Contingent conform Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) pentru mărfurile de la poziţia tarifară 

2204 originare şi importate din Macedonia  
EUZH Contingent conform  pct.9 din note la Anexa nr.1 din Legea nr.1380-XIII din 20.11.97 cu privire la tariful vamal 

pentru mărfurile de la poziţiile tarifare 1701 şi 1702  originare şi importate  din ţările-membre UE  
ALZH Contingent conform  pct.9 din note la Anexa nr.1 din Legea nr.1380-XIII din 20.11.97 cu privire la tariful vamal 

pentru mărfurile de la poziţiile tarifare 1701 şi 1702  originare şi importate  din ţările membe OMC cu care RM  nu 
are acorduri de comerţ liber 

EUIM1 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT1) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană 

EUIM2 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT2) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană 

EUIM3 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT3) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană 

EUIM4 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT4) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană 

EUIM5 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT5) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană 

EUIM6 Contingent conform Anexei XV-D (categoria CT6) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană 

EUEX1 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 1 – carne de porc) a Acordului de Asociere între Republica Moldova 
și Uniunea Europeană 

EUEX2 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 2 – carne de pasăre) a Acordului de Asociere între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX3 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 3 – produse lactate) a Acordului de Asociere între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX4 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 4 – ouăîncoajă) al Acordului de Asociere între Republica Moldova și 
Uniunea Europeană 

EUEX5 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 5 – ouă și albumine) a Acordului de Asociere între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX6 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 6 – grâu, făinăși agglomerate sub formă de pelete) a Acordului de 
Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX7 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 7 – orz, făină și aglomerate sub formă de pelete) a Acordului de 
Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX8 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 8 – porumb, făinășiaglomerate sub formă de pelete) a Acordului de 
Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX9 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 9 – zaharuri) a Acordului de Asociere între Republica Moldova și 
Uniunea Europeană 

EUEX10 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 10 – cerealeprelucrate) a Acordului de Asociere între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX11 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 11 – țigarete) a Acordului de Asociere ntre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană 

EUEX12 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 12 – produse lactate prelucrate) a Acordului de Asociere între 
Republica Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX13 Contingent conform Anexei XV-C (categoria 13 – zahăr prelucrat) al Acordului de Asociere între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană 

EUEX14 Contingent conform  Anexei XV-C (categoria 14 – porum bzaharat) a Acordului de Asociere între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană 

LAQT Contingent import lapte (HG400 din 16.06.2015) 
 

 



Anexa nr. 13 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare 

 
 

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE 
 
1. Modelul de mijlocului de măsurare/Mijlocul de măsurare (produsul, tipul, lotul sau 

numărul de serie) 
2. Denumirea și adresa producătorului sau, unde e cazul, a reprezentantului său autorizat 
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a 

producătorului 
4. Obiectul declarației (identificarea mijlocului de măsurare care permite determinarea 

trasabilităţii), pentru identificarea unui mijloc de măsurare se poate adăuga o imagine 
5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerinţele din prezenta 

Reglementare tehnică 
6. Trimiteri la standardele conexe sau documentele normative relevante utilizate sau 

trimiteri la alte specificații tehnice relevante în legătură cu care se declară conformitatea 
7. Organismul notificat implicat (denumire, număr) care a efectuat (descrierea 

intervenției) și a emis certificatul 
8. Informații suplimentare: 
Semnat pentru și în numele: _______________________________ 
(locul și data emiterii):  _______________________________ 
(numele, funcția) (semnătura):_______________________________ 
 
Notă: Atribuirea sau nu a unui număr declarației de conformitate rămîne la latitudinea 

producătorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexa nr. 14 
la Reglementarea tehnică privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă  
a mijloacelor de măsurare 

 
 
 
Marcajul CE 
 
1. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” avînd următoarea formă:  
 

 
 
1. În cazul în care marcajul CE este redus sau mărit, se respectă proporţiile indicate 

în desenul gradat de la punctul 1din prezenta anexă. 
 
  

 
 
 



OMEM114/2012
ID intern unic:  345410 
Версия на русском

Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN Nr. 114 
din  02.07.2012 

O R D I N

Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 1377 

MODIFICAT
OME240 din 28.12.16, MO92-102/31.03.16 art.623
OME143 din 08.07.16, MO361-367/21.10.16 art.1717; în vigoare 15.10.16
OME151 din 02.10.15, MO340-346/18.12.15 art.2522
OME199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780
OME162 din 11.09.14, MO325-332/31.10.14 art.1506
OME222 din 30.12.13, MO47-48/25.02.14
OME136 din 26.07.13, MO177-181/16.08.13 art.1222
EMO248 din 07.12.12, MO248-251/07.12.12, art.90

NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului Sistemul naţional de metrologie. Marcaje de verificare metrologică, 
cuvintele „Centrele teritoriale de metrologie” prezentate la diferite forme gramaticale, se exclud 
prin OME199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780

    În scopul implementării prevederilor legii nr. 233 din 01.12.2011 referitor la modificarea şi 
completarea Legii metrologiei nr. 647-X11 din 17.11.1995, executării deciziilor Ordinului nr. 4 
din 20 ianuarie 2011 de revizuire a actelor normative conform „Programului de revizuire a 
documentelor normative din domeniul metrologiei”, precum şi în scopul executării prevederilor 
Legii nr. 160 din 02.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător,

ORDON
    1. A aproba, cu aplicare din 05.07.2012, următoarele reglementări de metrologie legal 
revizuite:
    - RGML  24:2012 „Sistemul Naţional de Metrologie. Criterii de calificare şi modul de atestare 
a verificatorilor metrologi”;
    - RGML  26:2012 „Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje de verificare metrologică”, 
conform anexelor corespunzătoare,  părţi integrante ale  prezentului ordin.
    [Pct.1 modificat prin OMF240 din 28.12.16, MO92-102/31.03.16 art.623]



    [Pct.1 modificat prin OME143 din 08.07.16, MO361-367/21.10.16 art.1717; în vigoare 
15.10.16]

2. A aproba, cu aplicare din 01.07.2012,  modificările care urmează a fi operate în „Lista
oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” aprobată prin Hotărîrea 
Serviciului Standardizare şi Metrologie (SSM)  nr.1445-M din 04.01.2004 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2004, nr. 35-38, art. 81) cu completările ulterioare, conform anexei, care 
este parte integrantă a prezentului ordin. 

3. A pune în sarcina Direcţiei Metrologie din cadrul Direcţiei Generale Infrastructura Calităţii:
a) pregătirea textelor în limba rusă a următoarelor documente  nominalizate în punctele 1 şi 2

ale prezentului ordin:
- RGML 01:2012, RGML  02:2012 şi Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal  cu modificările aprobate;

b) plasarea pe pagina web a Ministerului Economiei a prezentului ordin şi a textelor actelor
normative menţionate în punctele 1 şi 2 ale prezentului ordin cu prezentarea ulterioară spre 
publicare integrală a actelor nominalizate în Monitorul Oficial.

4. A pune în sarcina INSM:
a) pregătirea textelor  documentelor nominalizate mai jos în limba rusă:
- RGML 24; RGML 26;
b) asigurarea editării actelor normative menţionate în punctul 1 şi 2 ale prezentului ordin pînă

la 01.09.2012 cu publicarea acestora în ediţia specială „Buletinul de Standardizare” şi pe pagina 
web a INSM. 

5. A anula din 05.07.2012 aplicarea pe teritoriul  Republicii Moldova a următoarelor
documente normative:

- RGML 01:2008 „Sistemul Naţional de Metrologie. Desemnarea în cadrul Sistemului
naţional de metrologie” aprobat prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 
2295-M din 16.06.2008;

- RGML 02:2008 „Sistemul Naţional de Metrologie. Condiţii pentru acordarea avizului tehnic
de înregistrare” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 101 din 
08.10.2008;

- RG 29-03-24:2001 „Sistemul Naţional de Metrologie. Pregătirea, perfecţionarea, stagiatura
şi atestarea verificatorilor metrologi” aprobat prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi 
Metrologie nr. 980-ST din 04.09.2001;

- RG 29-03-26:2001 „Sistemul Naţional de Metrologie. Mărci metrologice de verificare”
aprobat prin Hotărîrea Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie nr. 
955-ST din  09.07.2001;

- Hotărîrea Organismului Naţional de Metrologie nr. 0013 din 17.05.2010.
6. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina viceministrului dlui Octavian

Calmîc.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI          Valeriu LAZĂR

    Nr. 114. Chişinău, 2 iulie 2012.

    [Sistemul abrogat prin OMF240 din 28.12.16, MO92-102/31.03.16 art.623]
[Sistemul modificat prin OME151 din 02.10.15, MO340-346/18.12.15 art.2522]

[Sistem abrogat prin OME143 din 08.07.16, MO361-367/21.10.16 art.1717; în vigoare 
15.10.16]

[Sistemul modificat prin OME151 din 02.10.15, MO340-346/18.12.15 art.2522]

Sistemul naţional de metrologie
Criterii de calificare şi modul de atestare a verificatorilor metrologi



[Sistemul modificat prin OME222 din 30.12.13, MO47-48/25.02.14]

Sistemul naţional de metrologie
Marcaje de verificare metrologică
[Sistemul modificat prin OME199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780]

LISTA OFICIALĂ
    [Lista în redacția OME162 din 11.09.14, MO325-332/31.10.14 art.1506]

[Lista modificată prin OME136 din 26.07.13, MO177-181/16.08.13 art.1222]
[Lista modificată prin EMO248 din 07.12.12, MO248-251/07.12.12 art.90]



SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 
Criterii de calificare şi modul de atestare a verificatorilor metrologi 

 
PREAMBUL 

Prezentul regulament general de metrologie legală (în continuare – regulament), parte a 
seriei RGML, este elaborat în baza Legii metrologiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi stabileşte modul de instruire, perfecţionare şi atestare a verificatorilor metrologi în Sistemul 
Naţional de Metrologie.  

Regulamentul înlocuieşte documentul normativ RG 29-03-24:2001 “Sistemul Naţional de 
Metrologie. Pregătirea, perfecţionarea, stagiatura şi atestarea verificatorilor metrologi”.  

Regulamentul conţine următoarele anexe:  
Anexa A (informativă) – Forma de prezentare a cererii de atestare în calitate de verificator 

metrolog  
Anexa B (normativă) – Forma de prezentare a fişei personale a solicitantului  
Anexa C (informativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al şedinţei comisiei de 

atestare a verificatorilor metrologi  
Anexa D (normativă) – Forma de prezentare a certificatului de competenţă  
Anexa E (informativă) – Forma de prezentare a cererii pentru reconfirmare în calitate de 

verificator metrolog  
Anexa F (normativă) – Forma de prezentare a raportului privind activitatea verificatorului 

metrolog  
Anexa G (normativă) – Forma de prezentare a procesului – verbal al şedinţei comisiei de 

atestare a verificatorilor metrologi privind reconfirmarea competenţei verificatorului metrolog 
 1. Domeniu de aplicare  
Prezentul regulament stabileşte cerinţele de bază privind modul de instruire, perfecţionare, 

precum şi criteriile de calificare şi atestare a verificatorilor metrologi pentru dreptul de efectuare 
a verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare, destinate utilizării în domeniile de 
exercitare a controlului metrologic legal. 

 2. Terminologie  
Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică următorii termeni şi definiţii:  
control metrologic legal: Ansamblu de activităţi de metrologie legală care contribuie la 

asigurarea metrologică. Controlul metrologic legal include controlul metrologic legal asupra 
mijloacelor de măsurare, supravegherea metrologică şi expertiza metrologică;  

mijloc de măsurare: Dispozitiv utilizat pentru a face măsurări de unul singur sau în 
asociere cu unul sau mai multe dispozitive auxiliare;  

mijloc de măsurare legal: Mijloc de măsurare ce corespunde cerinţelor prescrise în 
reglementările de metrologie legală;  

verificare metrologică: Modalitate de control metrologic legal, prin care se constată şi se 
confirmă că un mijloc de măsurare întruneşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie 
legală;  

verificare metrologică iniţială: Verificare metrologică a unui mijloc de măsurare care nu 
a mai fost verificat anterior;  

verificare metrologică periodică: Verificare metrologică a unui mijloc de măsurare, 
efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin 
reglementări de metrologie legală aplicabile;  

verificare metrologică de expertiză: Ansamblu de operaţiuni efectuate cu scopul de a 
examina şi a demonstra starea unui mijloc de măsurare, precum şi a determina caracteristicile 
metrologice ale acestuia, inclusiv prin raportarea la cerinţele expuse în reglementările tehnice sau 
reglementările de metrologie legală aplicabile;  

verificator metrolog: Persoană care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de 
măsurare legale.  

  



3. Generalităţi  
3.1 Verificator metrolog (în continuare – verificator) poate fi o persoană cu studii 

superioare tehnice sau studii medii de specialitate, care a fost instruită pentru domeniul de 
măsurare, inclusiv pentru sortimentele de mijloace de măsurare, pentru care se solicită atestarea, 
şi care a fost atestată în conformitate cu prevederile capitolului 5.  

3.2 Instruirea şi perfecţionarea verificatorilor se organizează de către Centrul de formare 
continuă din cadrul Institutului Naţional de Metrologie, în conformitate cu programele de 
instruire, aprobate de autoritatea centrală de metrologie (ACM) sau Centrele de formare 
profesională continuă din alte state.  

3.3 Atestarea verificatorilor se efectuează pe domeniile de măsurare, inclusiv şi pe 
sortimentele de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea, de către autoritatea 
centrală de metrologie, confirmată prin ordinul ei, cu eliberarea certificatului de competenţă.  

3.4 Verificatorilor atestaţi li se eliberează certificate de competenţă pe un termen de 5 ani.  
4. Criterii de calificare  
Solicitantul, care doreşte obţinerea sau confirmarea calificării de verificator, trebuie să 

corespundă următoarelor criterii:  
4.1 Să deţină diplomă de studii tehnice superioare sau studii medii de specialitate.  
4.2 Să prezinte certificatul de absolvire la Centrul de formare continuă din cadrul 

Institutului Naţional de Metrologie sau la Centrele de formare profesională continuă din alte 
state, a cursurilor de instruire teoretică şi practică pentru fiecare sortiment de mijloace de 
măsurare, pentru care se solicită atestarea.  

4.3 Să posede experienţă, de cel puţin 6 luni, pentru fiecare domeniu de măsurare inclusiv 
sortimentele de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea, fiind supervizat, în această 
perioadă, de un verificator-metrolog atestat. 

Notă: În cazul cînd solicitantul nu posedă studii tehnice, dar are experienţă de lucru în 
domeniul metrologiei mai mare de 4 ani, poate solicita atestarea confirmării calificării de 
verificator-metrolog conform punctului 5.1. (cu excepţia pct 5.1, lit. a). 

5. Atestarea verificatorilor metrologi  
5.1 Solicitantul prezintă la autoritatea centrală de metrologie o cerere conform anexei A, în 

care solicită obţinerea certificatului de competenţă. La cerere se anexează:  
a) copia diplomei de studii superioare sau studii medii de specialitate;  
b) fişa personală, conform anexei B;  
c) referinţă de la locul de muncă (cu indicarea vechimii în muncă);  
d) certificat de absolvire (perfecţionare) a cursurilor de instruire teoretică cu durata de cel 

puţin 40 de ore şi de instruire practică cu durata de cel puţin 80 de ore pentru fiecare domeniu, 
inclusiv pentru fiecare sortiment de mijloc de măsurare, pentru care se solicită atestarea; 

e) copia carnetului de muncă. 
5.2 Persoana responsabilă din cadrul ACM primeşte documentele prezentate, le 

înregistrează, controlează corectitudinea şi plenitudinea întocmirii lor şi corespunderea cu 
prevederile expuse în punctul 5.1. În caz dacă există obiecţii la documentele prezentate, în 
termen de cel mult 5 zile ele se remit solicitantului cu explicaţiile în scris privind motivul 
remiterii.  

5.3 În cazul în care nu există obiecţii, în termen de cel mult 10 zile după înregistrarea 
cererii solicitantului, persoana responsabilă din cadrul ACM elaborează raportul de examinare şi 
îl transmite secretariatului CNM. 

5.4 Secretariatul CNM transmite spre examinare membrilor CNM raportul de examinare a 
fiecărui solicitant cu elaborarea ulterioară a recomandărilor către ACM. 

5.5 În termen de 3 zile secretariatul Consiliului Tehnic Naţional de Metrologie, în baza 
recomandărilor membrilor CTNM, întocmeşte un proces-verbal al şedinţei Consiliului Tehnic 
Naţional de Metrologie conform anexei C.  



5.6 Solicitantului, în baza recomandărilor CNM, în termen de 14 zile din ziua emiterii 
procesului-verbal al CNM, se eliberează certificat de competenţă, pe un termen de 5 ani, 
perfectat conform Anexei D. 

5.7 Cu o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de competenţă, 
verificatorul în exerciţiu poate înainta o cerere pentru a i se reconfirma calificarea de verificator.  

5.8 Solicitantul, care doreşte confirmarea calificării de verificator, trebuie să prezinte 
următoarele documente:  

- cerere pentru confirmarea calificării de verificator, conform anexei E;  
- certificatul (certificatele) de absolvire a cursurilor de instruire teoretică şi practică eliberat 

de Centrul de formare continuă din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau din cadrul 
centrelor de formare profesională continuă din alte;  

- raportul privind activitatea verificatorului, conform anexei F.  
Recomandările Consiliului Tehnic Naţional de Metrologie se documentează printr-un 

proces verbal, care se perfectează conform anexei G.  
Solicitantului, care a susţinut evaluarea privind confirmarea calificării de verificator 

metrolog, în termen de 14 zile din ziua emiterii procesului-verbal al CTNM, i se prelungeşte 
certificatul de competenţă pe un termen de 5 ani.  

5.9 Autoritatea centrală de metrologie prelungeşte certificatul de competenţă.  
5.10 Pentru fiecare verificator se întocmeşte un dosar personal. În dosarul personal se 

includ următoarele documente:  
- documentele prezentate conform punctelor 5.1 şi 5.8;  
- extrasele din procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Tehnic Naţional de Metrologie.  
5.11 Dosarele personale ale verificatorilor se păstrează la autoritatea centrală de 

metrologie.  
5.12 Lista verificatorilor, atestaţi pe parcursul anului, se publică la începutul noului an pe 

pagina web a autorităţii centrale de metrologie, cu indicarea numărului certificatului de 
competenţă şi a datei de expirare a termenului de valabilitate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Anexa A  

(informativă)  
   

Forma de prezentare a cererii privind atestarea 
în calitate de verificator metrolog  

  
  

Către autoritatea centrală de metrologie  
   

CERERE  
  
Eu, subsemnatul _________________________________________________________________________  

(numele, prenumele) 
____________________________________________________________________________________________  

(locul de muncă, funcţia, adresa, telefonul) 
  

solicit să fiu atestat în calitate de verificator metrolog pentru a deţine dreptul de efectuare a verificărilor metrologice 
ale următorului sortiment de mijloace de măsurare legale:  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  

  
Anexez următoarele documente:  

a) copia diplomei de studii superioare sau studii medii de specialitate;  
b) fişa personală, conform anexei B;  
c) certificatul de absolvire (perfecţionare) a cursurilor de instruire teoretică cu durata de 40 ore şi practică cu 

durata de 80 ore pentru fiecare domeniu de măsurare, pentru care se solicită atestarea.  
d) referinţă de la locul de muncă cu indicarea vechimii în muncă. 

   
___________________________  

______(data) 

  
__________________________  

(semnătura solicitantului) 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa B  
(normativă)  

   
Forma de prezentare a fişei personale a solicitantului  

   
FIŞĂ PERSONALĂ  

  
Numele, prenumele ________________________________________________________________________ 
Studiile, denumirea şi anul de absolvire a instituţiei de învăţămînt ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
  
Specialitatea conform diplomei _______________________________________________________________ 
Cunoaşterea limbilor _______________________________________________________________________ 
Locul de muncă ___________________________________________________________________________ 
Funcţia, tel. de serviciu _____________________________________________________________________ 
Vechimea în muncă, inclusiv în domeniul metrologiei ______________________________________________ 
  
  

DATE PRIVIND ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL METROLOGIEI  
  

Nr. 
crt. 

Perioada de activitate 
(anii) 

Locul de muncă Funcţia Sortimentul mijloacelor de 
măsurare legale verificate 

Note 

1 2 3 4 5 6 

            

            
  
_________________________  

______(data) 

  
____________________________  

(semnătura solicitantului) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Anexa C  
(informativă)  

   
Forma de prezentare a procesului-verbal al şedinţei Consiliului Naţional  

de Metrologie referitor la atestarea verificatorilor metrologi  
   

PROCES-VERBAL nr. ____ 
din “_____” ______________ 20___  

  
Membrii Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul autorităţii centrale de metrologie în urma examinării 

dosarului de documente şi raportului de examinare a competenţei profesionale, recomandă conferirea calificării de 
verificator metrolog dlui/dnei ___________________________________________________________________ 

(nume, prenume) 
  

pentru următoarele domenii de măsurare, inclusiv pentru următoarele sortimente de mijloace de măsurare legale:  
1. _____________________________________________  
2. _____________________________________________  
3. _____________________________________________  

  
  
Preşedintele Consiliului Naţional de Metrologie:  

   
  

Secretarul Consiliului Naţional de Metrologie:  

  
____________________  

(semnătura)  
   

____________________  
(semnătura) 

  
_____________________  

(numele, prenumele)  
   

_____________________  
(numele, prenumele)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa D  
(normativă)  

  
Forma de prezentare a Certificatului de competenţă  

  
Stema de Stat  

a Republicii Moldova 
  

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE  
  

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ  
 nr. ____ din ______________  

   
Conform ordinului nr._____ din _______________ al Autorităţii Centrale de Metrologie dnei/dlui 

______________________ i se atribuie calificarea de verificator metrolog pentru următorul domeniu de măsurare, 
inclusiv pentru următoarele sortimente de mijloace de măsurare legale:  
1. _____________________________________________  
2. _____________________________________________  
3. _____________________________________________  

   
Valabil pînă la ___________________________________  

   
Prelungit pînă la _________________________________  

   
Conducătorul Autorităţii Centrale de Metrologie ____________________________________________________ 

   
L.Ş.  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa E  

(informativă)  
  

Forma de prezentare a cererii pentru reconfirmare 
a calificării de verificator metrolog  

  
  

Către autoritatea centrală de metrologie  
  

CERERE  
Eu, subsemnatul ___________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele)  
______________________________________________________________________________________________ 

(locul de muncă, funcţia, adresa, telefonul)  
  

solicit să mi se reconfirme calificarea de verificator metrolog în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a 
certificatului de competenţă ______________________________________________________________________ 

(nr. certificatului şi data eliberării)  
  
Pe parcursul ultimilor 5 ani am activat în calitate de verificator metrolog la:  
____________________________________________________________________________________________  

(denumirea laboratoarelor metrologice; adresele)  
   

Anexez următoarele documente:  
1. Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare;  
2. Raportul privind domeniile de măsurare practicate în perioada menţionată.  
  
_____________________  
________(data) 

______________________ 
(semnătura)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Anexa F  

(normativă)  
  

Forma de prezentare a raportului privind activitatea verificatorului metrolog  
  

RAPORT  
privind activitatea de verificator metrolog  

   
a verificatorului metrolog _____________________________________________________________________ 

(numele, prenumele)  
_________________________________________________________________________________________  

(nr. certificatului de competenţă)  
   
în perioada de la ____________ 20__ pînă la _____________ 20__ 
  
  

Nr. 
crt. 

Perioada  
de 

activitate 
(anii) 

Locul de  
muncă  

(Laboratorul 
metrologic) 

Funcţia Domeniul de măsurare, 
inclusiv sortimentul 

mijloacelor de măsurare 
legale verificate 

Numele, prenumele 
conducătorului 
laboratorului  
metrologic 

Semnătura  
conducătorului 
laboratorului  
metrologic şi  

ştampila 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              
  
_______________________ 
_________(data) 

  
__________________________ 

(semnătura solicitantului) 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa G  
(informativă)  

   
Forma de prezentare a procesului-verbal al Consiliului Naţional  

de Metrologie referitor la reconfirmarea competenţei  
verificatorului metrolog  

   
PROCES VERBAL nr. ______ 

din _____ _____________ 20____ 
  
Membrii Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul autorităţii centrale de metrologie în urma examinării 

dosarului de documente şi a raportului de examinare a competenţei profesionale, recomandă reconfirmarea 
calificării de verificator metrolog dlui/dnei _________________________________________________________ 

(nume, prenume) 
pentru următoarele domenii de măsurare, inclusiv următoarele sortimente de mijloace de măsurare legale:  
1. _____________________________________________  
2. _____________________________________________  
3. _____________________________________________  

   
Preşedintele Consiliului Naţional de Metrologie:  

 
   
Secretarul Consiliului Naţional de Metrologie: 

   
____________________  

(semnătura) 
  

  ____________________  
(semnătura) 

  
___________________  

(numele, prenumele) 
  

____________________  
(numele, prenumele) 

 
 
[Sistemul modificat prin OME222 din 30.12.13, MO47-48/25.02.14] 

 



SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 
Marcaje de verificare metrologică 

  
PREAMBUL 

Prezentul regulament general de metrologie legală (în continuare – regulament), stabileşte 
reprezentarea grafică şi condiţiile de aplicare a mărcilor metrologice, precum şi condiţiile de 
recunoaştere a mărcilor metrologice aplicate în alte state.  

Regulamentul înlocuieşte documentul normativ RG 29-03-26:2001 ”Sistemul Naţional de 
Metrologie. Mărci metrologice de verificare”.  

Regulamentul conţine următoarele anexe:  
Anexa A (normativă) – Reprezentarea grafică a marcajelor metrologice de verificare  
Anexa B (normativă) – Reprezentarea grafică a marcajelor metrologice de recunoaştere a 

rezultatelor verificărilor metrologice efectuate în alte ţări  
Anexa C (normativă) – Forma cererilor de comandă a mărcilor metrologice şi etichetelor 

autocolante  
Anexa D (normativă) – Forma registrelor de evidenţă a mărcilor metrologice şi a 

etichetelor autocolante  
Anexa E (normativă) – Marcaje metrologice speciale – sigilii de tip Super-Scut, adoptate 

prin Hotărîrea Organismului Naţional de Metrologie nr.0011-M din 12 mai 2010  
  
1. Domeniu de aplicare  
Prezentul regulament este elaborat în baza Legii metrologiei nr.647-XIII din 17.11.1995, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte cerinţe generale faţă de forma, conţinutul, 
dimensiunile, modul de aplicare a marcajelor de verificare metrologică, modul de fabricare, 
păstrare, utilizare şi evidenţă pentru mărcile metrologice de verificare, recunoaştere, etichetele 
autocolante şi marcajele metrologice speciale.  

  
2. Terminologie  
Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică următorii termeni şi definiţii:  
marcaj metrologic: Semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, confirmă că 

mijlocul de măsurare a fost supus uneia din formele controlului metrologic legal;  
marcaj de verificare metrologică: Semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare 

legal (etichetă autocolantă, destructibilă prin dezlipire), buletinul de verificare metrologică şi 
(după caz) documentaţia tehnică, confirmă că verificarea metrologică s-a soldat cu rezultate 
corespunzătoare;  

marcaj de recunoaştere a rezultatelor verificării metrologice: Semn distinctiv care, 
aplicat pe un mijloc de măsurare şi (dacă este necesar) documentaţia respectivă a acestuia, 
confirmă rezultatele verificării metrologice efectuate în alte state, inclusiv în statele membre ale 
Uniunii Europene (verificare metrologică CE);  

marcă metrologică: Mijloc material de aplicare a marcajelor metrologice.  
  
3. Generalităţi  
3.1 Categoriile de marcaje metrologice aplicate pe mijloacele de măsurare supuse 

controlului metrologic legal sînt:  
a) marcaje metrologice prevăzute de Legea metrologiei;  
b) marcaje metrologice aplicate în alte state, inclusiv în statele membre ale Uniunii 

Europene (marcaje de verificări metrologice CE) şi recunoscute în Republica Moldova.  
3.2 Marcajele de verificare metrologice se aplică de verificatorii metrologi din cadrul 

Institutului Naţional de Metrologie şi persoanelor juridice, desemnate pentru efectuarea 
verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale.  

3.3 Marcajele metrologice de recunoaştere a rezultatelor verificărilor metrologice efectuate 
în alte state, inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene (verificări metrologice CE), se 



aplică de către verificatorii metrologi din cadrul Institutului Naţional de Metrologie, în modul 
stabilit în reglementările de metrologie legală respective. 

  
4. Cerinţe generale faţă de marcajele metrologice  
4.1 Marcajele de verificare metrologică trebuie să conţină următoarea informaţie:  
a) codul internaţional al Republicii Moldova;  
b) indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al 

persoanelor juridice, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de 
măsurare legale, atribuit prin ordinul autorităţii centrale de metrologie;  

c) ultimele două cifre ale anului efectuării verificării metrologice;  
d) indicativul de identificare al verificatorului metrolog, atribuit anual prin ordinul entităţii 

în cadrul căreia activează verificatorul metrolog;  
e) indicativul trimestrului verificării metrologice (după caz).  
4.2 Reprezentarea grafică şi dimensiunile marcajelor de verificare metrologică sînt 

prevăzute în anexa A.  
Pentru asigurarea legalităţii şi integrităţii mijloacelor de măsurare pe ele pot fi aplicate şi 

alte tipuri de marcaje de verificare metrologică (marcaje metrologice speciale). Aceste marcaje 
se adoptă prin ordinele autorităţii centrale de metrologie, sub formă de anexe la prezentul 
regulament, cu indicarea formei, conţinutului marcajelor, cît şi a modului de păstrare, aplicare, 
evidenţă şi obliterare.  

4.3 Marcajele metrologice de recunoaştere a rezultatelor verificărilor metrologice efectuate 
în alte state, inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene (verificări metrologice CE), trebuie 
să conţină următoarea informaţie:  

a) codul internaţional al Republicii Moldova;  
b) indicativul laboratoarelor Institutului Naţional de Metrologie sau persoanelor juridice 

desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale; 
[Pct.4.3 lit.b) modificată prin OMF199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780] 
c) ultimele două cifre ale anului recunoaşterii rezultatelor verificării metrologice;  
d) abrevierea cuvîntului “recunoaştere” – REC.  
4.4 Reprezentarea grafică şi dimensiunile marcajelor metrologice de recunoaştere sînt 

prevăzute în anexa B.  
4.5 Indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al 

persoanelor juridice, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de 
măsurare legale, se notează cu o majusculă a alfabetului latin (de exemplu “А”; “В”; “С” etc.).  

4.6 Ultimele două cifre ale anului efectuării verificării metrologice, sau ale anului 
recunoaşterii rezultatelor verificării metrologice se notează cu cifre arabe.  

7.7 Indicativul de identificare al verificatorului metrolog se notează cu o majusculă sau cu 
o minusculă a alfabetelor latin, slavon sau grec.  

7.8 Indicativul trimestrului verificării metrologice se notează cu cifre romane (I, II, III, IV).  
4.9 Marcajele metrologice se aplică prin următoarele metode:  
marcare la rece prin ştampilare pe vopsea;  
marcare la rece (sau la cald) prin poansonare;  
marcare la rece (sau la cald) cu ajutorul tipei şi contratipei;  
marcare prin aplicarea etichetei autocolante, destructibilă prin dezlipire, ştampilată;  
marcare prin aplicarea marcajelor metrologice speciale, conform metodei descrise în 

ordinul autorităţii centrale de metrologie.  
  
5. Cerinţe generale faţă de mărcile metrologice  
5.1 Materiale  
5.1.1 Mărcile metrologice, care sînt destinate aplicării marcajelor metrologice la rece prin 

ştampilare, se confecţionează din cauciuc vulcanizat.  



5.1.2 Mărcile metrologice, care sînt destinate aplicării marcajelor metrologice la rece sau la 
cald prin poansonare sau cu ajutorul tipei şi contratipei, se confecţionează din oţel de scule.  

5.1.3 Etichetele autocolante se confecţionează din materiale rezistente la acţiunea mediului 
înconjurător (umezeală, temperatură, acţiunea razelor solare) şi destructibile prin dezlipire.  

  
6. Fabricarea, păstrarea, evidenţa şi utilizarea mărcilor metrologice 
[Capitol 6 denumire modificată prin OMF199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 

art.1780] 
6.1 În scopul confecţionării mărcilor metrologice persoanele juridice, desemnate pentru 

efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale, prezintă la Institutul 
Naţional de Metrologie o cerere de comandă, în termen de cel puţin patru luni pînă la începutul 
utilizării mărcilor metrologice (forma de prezentare a cererii de comandă a mărcilor metrologice 
este prezentată în anexa C (1). 

Cererile de comandă pentru confecţionarea etichetelor autocolante, marcajelor metrologice 
– sigiliilor Super-Scut se depun, în termen de cel puţin o lună pînă la începutul utilizării, la 
Institutul Naţional de Metrologie (forma de prezentare a cererii de comandă a etichetelor 
autocolante este prezentată în anexa C (2); a sigiliilor Super-Scut – în anexa E (2). 

[Pct.6.1 modificat prin OMF199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780] 
6.2 În baza cererilor recepţionate Institutul Naţional de Metrologie elaborează sarcina 

tehnică de confecţionare (documentaţia de confecţionare) a mărcilor metrologice, inclusiv a 
etichetelor autocolante, a marcajelor metrologice speciale, coordonează lucrările de 
confecţionare şi recepţionează mărcile metrologice, inclusiv etichetele autocolante, marcajele 
metrologice speciale confecţionate.  

Institutul Naţional de Metrologie prezintă sarcina tehnică de confecţionare centralizată a 
mărcilor metrologice de verificare la autoritatea centrală de metrologie în scopul aprobării.  

Confecţionarea mărcilor metrologice de verificare, a etichetelor autocolante, precum şi a 
sigiliilor Super-Scut se va efectua, la solicitarea Institutului Naţional de Metrologie, de către 
producătorul selectat în bază de tender.  

6.3 Mărcile metrologice confecţionate se ridică direct de la producător de către persoanele 
juridice desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, 
în baza contractelor încheiate (în care se stabileşte data-limită de eliberare a acestora). 

[Pct.6.3 în redacția OMF199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780] 
6.4 Păstrarea, evidenţa, eliberarea şi recepţionarea mărcilor metrologice se efectuează de 

către persoane responsabile, desemnate de conducătorul entităţii – utilizatoare.  
6.5 Controlul şi evidenţa mărcilor metrologice la păstrarea şi utilizarea lor.  
6.5.1 Institutul Naţional de Metrologie colectează şi păstrează amprentele mărcilor 

metrologice:  
a) de pe mărcile metrologice – poansoane se scoate cîte o amprentă рe o placă de aluminiu 

sau plumb;  
b) de pe tipele pentru cleşte se scoate cîte o amprentă pe pastilă de plumb;  
c) de pe mărcile metrologice din cauciuc se scoate cîte o amprentă pe hîrtie densă.  
Amprentele trebuie să fie păstrate pe toată durata termenului de utilizare a mărcilor 

metrologice.  
6.5.2 Mărcile metrologice, amprentele scoase de pe ele, etichetele autocolante şi marcajele 

metrologice speciale trebuie să fie păstrate în safeuri, sigilate de către persoanele responsabile 
din cadrul entităţii desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie. În cazul în care este necesar 
de a elibera sau recepţiona mărcile metrologice (etichetele autocolante, marcajele metrologice 
speciale) în lipsa persoanei responsabile, deschiderea safeului se efectuează de către o comisie 
desemnată de conducătorul entităţii. În acest caz se întocmeşte un proces-verbal.  

6.5.3 Evidenţa mărcilor metrologice (etichetelor autocolante, marcajelor metrologice 
speciale) se efectuează de către o persoană responsabilă prin efectuarea înregistrărilor respective 
în registrul de eliberare şi recepţionare a mărcilor metrologice (formele registrelor de evidenţă a 



mărcilor metrologice (1) şi etichetelor autocolante (2) sînt prezentate în anexa D; forma 
registrului de evidenţă a marcajelor metrologice speciale – a sigiliilor de tip Super-Scut este 
prezentată în anexa E (3).  

6.5.4 Dreptul de utilizare a mărcilor metrologice (etichetelor autocolante, marcajelor 
metrologice speciale) îl au numai persoanele atestate, în ordinea stabilită, în calitate de 
verificator metrolog.  

6.5.5 Fiecărui verificator metrolog i se atribuie mărci metrologice personale, care au 
indicativul de identificare propriu al verificatorului metrolog. Transmiterea acestor mărci 
metrologice altor persoane se interzice.  

6.5.6 Verificatorul metrolog poartă răspundere pentru integritatea şi utilizabilitatea 
mărcilor metrologice atribuite acestuia, precum şi pentru lizibilitatea amprentelor aplicate pe 
mijloacele de măsurare, buletinele de verificare metrologică şi documentaţia tehnică aferentă.  

6.5.7 Mărcile metrologice se eliberează verificatorilor metrologi zilnic pentru perioada 
efectuării lucrărilor de verificare metrologică şi se recepţionează la terminarea lor, cu 
consemnarea obligatorie în registrul de evidenţă a mărcilor metrologice.  

În cazul deplasării verificatorului metrolog la beneficiari, în scopul efectuării verificărilor 
metrologice a mijloacelor de măsurare legale, mărcile metrologice trebuie returnate după 
terminarea lucrărilor, în ultima zi de lucru.  

În cazul unor deplasări îndelungate în alte localităţi, mărcile metrologice trebuie returnate 
în prima zi de lucru după întoarcerea verificatorului metrolog din deplasare.  

6.5.8 Mărcile metrologice, în timpul efectuării lucrărilor de verificare, trebuie să fie 
păstrate şi transportate în genţi speciale. Construcţia genţilor trebuie să asigure integritatea 
mărcilor metrologice în timpul transportării.  

6.5.9 La eliberarea şi recepţionarea mărcilor metrologice se controlează: integritatea 
imaginii aplicate pe ele, trăinicia încleierii ştampilelor de cauciuc, starea bună de funcţionare a 
cleştelui pentru tipe, precum şi starea genţilor pentru transportarea mărcilor metrologice.  

6.5.10 În cazul pierderii sau deteriorării mărcii metrologice verificatorul metrolog trebuie 
să înştiinţeze în scris despre aceasta conducătorul entităţii. Conducătorul entităţii – utilizatoare 
organizează o anchetă de serviciu şi în baza rezultatelor ei emite un ordin, al cărui copie, în 
termen de 10 zile, se transmite autorităţii centrale de metrologie.  

6.5.11 Verificatorii metrologi, care au încălcat regulile de utilizare a mărcilor metrologice 
de două ori pe parcursul anului, se înlătură de la lucrările de verificare metrologică a mijloacelor 
de măsurare legale. Dacă în urma anchetei de serviciu s-a constatat caracterul premeditat al 
încălcărilor şi/sau un prejudiciu material considerabil cauzat de nerespectarea regulilor, 
materialele anchetei se transmit organelor de anchetă.  

6.5.12 În cazul deteriorării mărcilor metrologice nu din vina verificatorului metrolog, 
acestuia i se atribuie, printr-un ordin al conducătorului entităţii, alte mărci metrologice.  

6.5.13 În cazul concedierii verificatorului metrolog, mărcile metrologice cu indicativ 
individual atribuite acestuia se scot din utilizare printr-un ordin al conducătorului entităţii şi se 
supun obliterării în modul stabilit.  

6.5.14 Conducătorul entităţii-utilizatoare poartă răspundere pentru integritatea şi 
corectitudinea utilizării mărcilor metrologice.  

  
7. Obliterarea mărcilor metrologice, a etichetelor autocolante şi a marcajelor 

metrologice speciale  
7.1 Obliterarea mărcilor metrologice (distrugerea desenului imprimat) se efectuează după 

expirarea termenului de utilizare a lor, de către comisia de obliterare constituită prin ordin de 
autoritatea centrală de metrologie.  

7.2 Entităţile-utilizatoare de mărci metrologice, pe parcursul a 30 de zile după expirarea 
termenului de utilizare a mărcilor metrologice, trebuie să trimită autorităţii centrale de 
metrologie coletul cu mărcile metrologice destinate obliterării, împreună cu lista de însoţire, 
semnată de conducătorul entităţii.  



În caz de returnare a mărcilor metrologice în număr mai mic decît cele primite de entitatea 
respectivă, la lista de însoţire se anexează copiile explicaţiilor respective.  

7.3 Comisia de obliterare examinează coletele recepţionate, documentele de însoţire şi 
elaborează raportul de obliterare.  

7.4 Obliterarea mărcilor metrologice se efectuează în prezenţa a minimum trei membri ai 
comisiei de obliterare, cu semnarea raportului de obliterare.  

7.5 Entităţile-utilizatoare a etichetelor autocolante prezintă la autoritatea centrală de 
metrologie trimestrial dări de seamă referitor la utilizarea lor (forma dării de seamă este 
prezentată în anexa D, (3).  

7.6 Entităţile-utilizatoare a marcajelor metrologice speciale – sigiliilor de tip Super-Scut 
prezintă la autoritatea centrală de metrologie trimestrial dări de seamă referitor la utilizarea lor 
(forma dării de seamă este prezentată în anexa E (4).  

  
Anexa A  

(normativă)  
  

Reprezentarea grafică a marcajelor de verificare metrologiă  
   

1. Marcaj aplicat cu ştampilă din cauciuc vulcanizat cu Ø 15 mm.  
   

 
  
unde:  
MD – codul internaţional al Republicii Moldova;  
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice;  
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate 

pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, stabilit de către autoritatea Centrală de 
metrologie;  

Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog;  
T – indicativul trimestrului verificării metrologice.  
  
2. Marcaj aplicat cu ştampilă din cauciuc vulcanizat cu Ø 8 mm.  
  

 
  
   
unde:  
MD – codul internaţional al Republicii Moldova;  
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice;  
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate 

pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, stabilit de către autoritatea centrală de 
metrologie;  

Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog.  
  



3. Marcaj aplicat cu tipă şi contratipă din oţel cu Ø 8 mm.  
   

   
  
unde:  
MD – codul internaţional al Republicii Moldova;  
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice;  
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate 

pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, stabilit de către autoritatea centrală de 
metrologie;  

Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog;  
T – indicativul trimestrului verificării metrologice.  
  
4. Marcaj aplicat cu poansoane din oţel cu Ø 5 mm şi Ø 8 mm.  
   

 
   
unde:  
MD – codul internaţional al Republicii Moldova;  
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice;  
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate 

pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, stabilit de către autoritatea centrală de 
metrologie;  

Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog.  
  
5. Marcaj aplicat cu poanson din oţel cu Ø 3,5 mm.  
  

 
  
unde:  
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al persoanelor juridice, desemnate 

pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, stabilit de către autoritatea centrală de 
metrologie;  

YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice;  
Z – indicativul de identificare al verificatorului metrolog.  
  
6. Marcaj aplicat pe etichetă autocolantă, destructibilă prin dezlipire.  
  



 
  
unde:  
xxxxxxx – seria etichetei alcătuită din şapte caractere numerice;  
În circumferinţa din centrul etichetei se aplică marcajul de verificare metrologică cu ştampilele de cauciuc cu Ø 

15 mm (la dimensiunile etichetei de 40 mm × 20 mm) şi cu Ø 8 mm (la dimensiunile etichetei de 20 mm × 10 mm).  

  
  

Anexa B  
(normativă)  

  
Reprezentarea grafică a marcajelor metrologice de recunoaştere  

  
Marcaj aplicat cu ştampilă din cauciuc vulcanizat cu Ø 15 mm.  
   

 
  
unde:  
MD – codul internaţional al Republicii Moldova;  
YY – ultimele două cifre ale anului verificării metrologice; 
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau persoanelor juridice desemnate 

pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, stabilit de către autoritatea centrală de 
metrologie; 

REC – abrevierea cuvîntului “recunoaştere”. 
[Anexa B modificată prin OMF199 din 26.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1780] 
 

  
  

Anexa C  
(normativă)  

   
1. Forma cererii de comandă a mărcilor metrologice  

   
CERERE  

de comandă a mărcilor metrologice cu indicativul ____________ pentru anul ____  
   

___________________________________________________________________  
(denumirea entităţii solicitante)  

  
Nr. Indicativul de identificare al Tipul mărcii metrologice 



crt. verificatorului metrolog Ştampile din cauciuc Poansoane din oţel Tipă 
pentru  
cleşte 

Contratipă 
pentru  
cleşte 

verificare  
metrologică 

recunoaştere 

Ø 15 
mm 

Ø 8 
mm 

Ø 15 mm Ø 3,5 
mm 

Ø 5 
mm 

Ø 8 
mm 

Ø 8 
mm 

Ø 8 mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Total:         
   
Conducătorul _________________________  

_____________(denumirea entităţii solicitante)  
  
_____________________  
__________(data)  

   
_________________  

(semnătura)  

   
____________________________  

(prenumele, numele)  
  

   
   

2. Forma cererii de comandă a etichetelor autocolante  
   

  CERERE  
de comandă a etichetelor autocolante  

din______________ pentru  
(data)  

   
___________________________________________________________________  

(denumirea entităţii solicitante)  
  

Nr.  
crt. 

Tipul etichetelor autocolante Numărul etichetelor 
autocolante, buc. 

Note 

1 40 mm × 20 mm   

2 20 mm × 10 mm   

Total etichete:   
  
Conducătorul 

_________________________  
_________________(denumirea entităţii solicitante)  

   
__________________  

(semnătura)  

  
______________________________ 

(prenumele, numele)  

  
  

Anexa D  
(normativă)  

   
1. Forma registrului de evidenţă a mărcilor metrologice 

  
Nr. 
crt. 

Data 
eli- 
be- 
rării 
măr- 
cii 

met- 
rolo- 
gice 

Nu- 
mele, 
pre- 
nu- 

mele 
utili- 
zato- 
rului 
auto- 
rizat 

al 
măr- 
cilor 

metro- 
logice 

Lo- 
cul 
de 

utili- 
zare 

a 
măr- 
cilor 
met- 
rolo- 
gice 

Poan- 
son 

Ø 3,5 
mm 

Poan- 
son 
Ø 5 
mm 

Poan- 
son 
Ø 8 
mm 

Tipă 
pentru 
cleşte 

Ø 8 
mm 

Ştam- 
pilă 
din 
cau- 
ciuc 
Ø 8 
mm 

Ştam- 
pilă 
din 
cau- 
ciuc 
Ø 15 
mm 

Indi- 
cati- 
vul 
de  

iden- 
tifi- 
care 

al 
utili- 
zato- 
rului 

Nu- 
mărul 
total 
de 

mărci 
elibe- 
rate 

Sem- 
nătura 
utiliza- 
torului 
privind 

primirea 
mărcilor 
metro- 
logice 

Data 
retur- 
nării 
măr- 
cilor 

metro- 
logice 

Sem- 
nă- 
tura 
utili- 
zato- 
rului  
pri- 
vind  
retur- 
narea  
măr- 
cilor 

metro- 
logice 

Sem- 
nă- 
tura 
per- 
soa- 
nei 
res- 
pon- 
sa- 
bile 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



  
2. Forma registrului de evidenţă a etichetelor autocolante  

  
Nr. 
crt. 

Data Numele, prenumele 
verificatorului 

metrolog 

Numărul 
etichetelor 

primite (buc). 

Numerele de 
strictă 

evidenţă 

Semnătura 
verificatorului 

metrolog 

Semnătura 
persoanei 

responsabile  

1 2 3 4 5 6 7 

  
3. Forma dării de seamă referitor la utilizarea etichetelor autocolante  

  
Darea de seamă referitor la utilizarea etichetelor autocolante  

  
___________________________________________________________________  

(denumirea entităţii utilizatoare)  
   

În trimestrul _____________ al anului ________ 
  

Etichetele autocolante 
primite de la INM 

Etichetele 
autocolante aplicate 

Etichetele autocolante 
rebutate 

Etichetele autocolante 
rămase 

Note 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  
_________________________  

(conducătorul entităţii)  

  
_____________________________  

(semnătura, data, ştampila)  

  
________________________  

(numele, prenumele)  

  
  

Anexa E  
(normativă)  

   
Marcaje metrologice speciale – sigilii de tip Super-Scut,  

adoptate prin Hotărîrea Organismului Naţional de Metrologie  
nr.0013-M din 17 mai 2010  

   
1. Reprezentarea grafică a sigiliilor Super-Scut  

   
Vedere din faţă  

   

 
   

   
Vedere din spate  

   



 
   

Notă:  
Culorile: carcasa – transparentă, mecanismul rotitor – albastru, bucşa – albă.  
Aplicarea inscripţiilor: pe partea proeminentă a mecanismului rotitor – numărul sigiliului, care se rupe după 

instalare; pe partea anterioară a bucşei – marcajul aprobării de model de culoare albastră pe fon alb; pe partea verso 
a bucşei – numărul sigiliului pe fon alb.  

   
Vedere în secţiune:  

   



 
   

2. Forma cererii de comandă a sigiliilor Super-Scut  
   

CERERE  
de comandă a sigiliilor Super-Scut  

din_________________ pentru  
(data)  

  
___________________________________________________________________  

(denumirea entităţii solicitante)  
   
Prin prezenta solicităm eliberarea sigiliilor de tip Super-Scut în număr de ___________________________ 

unităţi.  
   
Conducătorul 

_________________________________________________________________________________  
___________ (denumirea entităţii solicitante)_____________(semnătura)________________ (prenumele, numele)  

   
   

3. Forma registrului de evidenţă a sigiliilor Super-Scut 
  

Nr. 
crt. 

Data Numele, prenumele 
verificatorului 

Numărul sigiliilor 
de tip Super-Scut 

Numerele de 
strictă 

Semnătura 
verificatorului 

Semnătura 
persoanei 



metrolog primite (buc). evidenţă metrolog responsabile 

1 2 3 4 5 6 7 

  
4. Forma dării de seamă referitor la utilizarea sigiliilor Super-Scut  

   
  Darea de seamă referitor la utilizarea sigiliilor Super-Scut  
   

_____________________________________________________________________________  
(denumirea entităţii utilizatoare)  

   
În trimestrul _____________ al anului _____________  

  
Sigiliile de tip Super-
Scut primite de la INM 

Sigiliile de tip Super-
Scut aplicate 

Sigiliile de tip Super-
Scut rebutate 

Sigiliile de tip Super-
Scut rămase 

Note 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

Cantitatea 
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

___________________________  
(conducătorul entităţii) 

  
_____________________________  

(semnătura, data, ştampila) 

  
________________________  

(prenumele, numele)  

  
  



LISTA OFICIALĂ  
a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal  

   
PREAMBUL  

1. Prezenta listă oficială stabileşte în conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr.647-
XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările ulterioare, sortimentul mijloacelor de 
măsurare legale (MML) supuse controlului metrologic legal aplicabil acestora, modalităţile de 
control metrologic legal şi intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.  

Modalităţile de control metrologic legal, aplicabile mijloacelor de măsurare supuse 
obligatoriu controlului metrologic legal, sînt:  

AM – aprobare de model;  
VI – verificare metrologică iniţială;  
VP – verificare metrologică periodică.  
2. Mijloacele de măsurare produse în Republica Moldova sau importate din alte state, la 

introducerea lor pe piaţă cu utilizarea în măsurările din domeniul de interes public (art.11 al Legii 
metrologiei) se supun legalizării în conformitate cu art.12 alin.(4) al legii în cauză.  

3. Mijloacele de măsurare produse sau importate din UE, cu marcajul european de 
conformitate “marca CE”, se supun recunoaşterii conformităţii prin recunoaşterea rezultatelor 
examinării de tip (aprobare de model) şi recunoaşterii rezultatelor verificării metrologice, precum 
se supun recunoaşterii şi rezultatele aprobării de model şi rezultatele verificării metrologice ale 
mijloacelor de măsurare produse sau importate din statele cu care RM deţine acorduri de 
colaborare în conformitate cu prevederile stabilite în RM.  

4. Instalaţiile etalon pentru verificarea MML (inclusiv etaloanele încorporate) se supun 
etalonării la un interval de maximum 24 luni.  

Etaloanele utilizate la transmiterea unităţii de măsură către MML prin verificare 
metrologică, se supun etalonării la un interval de maximum 12 luni, cu excepţia celor indicate mai 
jos: 

- Greutăţi etalon clasa E1, E2; traductoare de temperatură etalon; manometre cu piston şi 
greutăţi; micro-manometre cu lichid etalon 

– 24 luni 

- Balanţe de cereale etalon de 1 L; set de filtre etalon de factor spectral de transmisie; 
prisme etalon pentru verificarea refractometrelor 

– 36 luni 

- Plăci etalon pentru polarizarea luminii – 48 luni  
- Transformatoare de măsură de curent şi tensiune etalon – 60 luni 

5. Prima etalonare a unui mijloc de măsurare etalon va fi însoţită, în mod obligatoriu, de 
aprobarea lui ca etalon.  

6. Se supun controlului metrologic legal MM, care sînt incluse în prezenta lista oficială şi 
utilizate în măsurările efectuate în următoarele domenii de interes public:  

a) sănătatea şi siguranţa populaţiei;  
b) ordinea publică;  
c) protecţia mediului;  
d) protecţia drepturilor consumatorilor;  
e) perceperea taxelor şi impozitelor;  
f) tranzacţiile şi operaţiunile comerciale;  
h) asigurarea securităţii şi apărării naţionale;  
i) alte domenii de interes public, stabilite de Guvern, unde măsurările sau rezultatele 

incorecte ale măsurărilor pot afecta direct sau indirect viaţa oamenilor sau interesele persoanelor 
fizice şi/sau juridice.  

7. Fiecare MML se supune modalităţilor de control metrologic legal prevăzute în punctul 1 
şi specificat în coloana 4 a Tabelului expus mai jos. Intervalele maxime de timp admise între două 
verificări metrologice succesive sînt prevăzute în coloana 3 a Tabelului.  

   
 

TABEL  



  

Nr.  
poziţiei. 

Sortimentele mijloacelor de măsurare legale Perioada de  
verificare a  
mijloacelor 

de măsurare  
legale luni 

Modalitatea 
de control 
metrologic  

legal la care 
se supun 

mijloacele 
de măsurare 

legale  

1 MĂRIMI GEOMETRICE3 
4 

    

1.1 Comparatoare de adîncime şi comparatoare de alezaje 12 AM, VI, VP 

1.2 Diafragme 12 VI, VP 

1.3 Calibre 12 VI, VP 

1.4 Inele de instalare 12 VI, VP 

1.5 Panglici, panglici de teren şi rulete de măsurare, inclusiv electronice 12 AM, VI, VP 

1.6 Rigle 12 AM, VI, VP 

1.7 Cale plan – paralele de lucru, unghiulare 12 AM, VI, VP 

1.8 Tije metrice 12 AM, VI, VP 

1.9 Micrometre 12 AM, VI, VP 

1.10 Mostre de rugozitate, de grosime 12 VI, VP 

1.11 Planimetre 12 AM, VI, VP 

1.12 Plăci pentru controlul rectinilităţii şi planităţii 12 VI, VP 

1.13 Mire topografice, de nivelment 12 AM, VI, VP 

1.14 Pasametre 12 AM, VI, VP 

1.15 Suporturi şi stative cu cadran 12 AM, VI, VP 

1.16 Aparate de măsurat grosimi 12 AM, VI, VP 

1.17 Raportoare 12 VI, VP 

1.18 Echere de verificat 12 VI, VP 

1.19 Nivele 12 AM, VI, VP 

1.20 Lere de toate tipurile 12 AM, VI, VP 

1.21 Şublere 12 AM, VI, VP 

1.22 Şabloane pentru măsurat piele 12 VI, VP 

1.23 Selectoare de traseu 12 VI, VP 

1.24 Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule 12 VI, VP 

1.25 Clupe silvice 12 VI, VP 

1.26 Scoabe silvice 12 VI, VP 

1.27 Standuri pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor 12 VI, VP 

1.28 Standuri pentru verificarea sistemului de frînare al vehiculelor rutiere 12 VI, VP 

1.29 Nivelmetre 12 AM, VI, VP 

1.30 Comparatoare cu cadran de toate tipurile 12 AM, VI, VP 
  

2. MĂRIMI MECANICE  
  

2.1 MASE 
  

2.1.1 Greutăţi clasa M1 paralelipipedice, cu masa de 20 kg 6 AM, VI, VP 

2.1.2 Greutăţi 12 AM, VI, VP 

2.1.3 Pipete 12 AM, VI, VP 

2.1.4 Aparate de cîntărit 12 AM, VI, VP 

2.1.5 Balanţe de cereale, de 1 L 12 AM, VI, VP 
  



Notă: 
Aparate de cîntărit şi greutăţile la ele, care sînt în posesia căilor ferate, sau a altor organizaţii administrative de pe lîngă căile 

ferate, cu care se cîntăresc la încărcare şi descărcare produsele alimentare, de asemenea aparatele de cîntărit şi greutăţile utilizate 
pentru cîntărirea cărnii şi produselor de carne la combinatul de carne, în frigorifere, la depozitele de produse alimentare, în depozite 
şi în alte obiective, este necesar să fie verificate nu mai rar de odată în 6 luni.  

  
2.2 FORŢĂ ŞI DURITATE 

  

2.2.1 Dinamometre cu arc cu indicaţie şi manuale 12 AM, VI, VP 

2.2.2 Maşini şi prese pentru încercare, maşini de încercat la rupere şi universale 12 VI, VP 

2.2.3 Aparate de duritate de toate tipurile 12 AM, VI, VP 

2.2.4 Chei şi mînere dinamometrice 12 VI, VP 

2.2.5 Gramometre 12 AM, VI, VP 

2.2.6 Aparate de măsurare a deformaţiei glutenului 12 AM, VI, VP 

2.3 VITEZĂ ŞI VIBRAŢII 
  

2.3.1 Aparate de măsurat vibraţiile 12 AM, VI, VP 

2.3.2 Taximetre electronice cu memorie fiscală 12 AM, VI, VP 

2.3.3 Tahometre 12 AM, VI, VP 

2.3.4 Contoare de rotaţie (turaţie) 12 AM, VI, VP 

2.3.5 Contoare de impulsuri 12 AM, VI, VP 

2.3.6 Centrifugi 12 VI, VP 

2.3.7 Standuri pentru balansarea roţilor la autovehicule 12 VI, VP 

2.3.8 Vitezometre pentru locomotive 12 VI, VP 

2.3.9 Spidometre auto datele cărora sunt utilizate de agenţii economici pentru evidenţa 
şi decontarea resurselor energetice (produselor petroliere, gazelor etc.) 

12 VI, VP 

2.3.10 Aparate pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport 12 VI, VP 
  

3. MĂRIMI DE DEBIT AL SUBSTANŢELOR  
  

3.1 DEBIT AL LICHIDELOR ŞI GAZELOR 
  

3.1.1 Traductoare de debit/debitmetre pentru fluide, gaze, aburi* 12 AM, VI, VP 

3.1.2 Contoare de energie termică 60 AM, VI, VP 

- debitmetre cu dispozitiv de strangulare 12 

3.1.3 Contoare de gaze: 
 

AM, VI, VP 

- cu turbină, cu pistoane rotative, cu ultrasunet  24 

- cu pereţi deformabili 60 

3.1.4 Contoare de apă rece şi caldă cu DN 25 – DN 150  24 AM, VI, VP 

Contoare de apă rece şi caldă cu DN 15 şi DN 20 60 

3.1.5 Complexe de măsurare a cantităţilor de fluide, gaze cu dispozitive de strangulare 12 AM, VI, VP 

3.1.6 Contoare pentru lichide altele decît apa 24 AM, VI, VP 

3.1.7 Sisteme de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere şi gazelor, 
distribuitoare de produse petroliere şi gaze 

6 AM, VI, VP 

  
Notă 
* Traductoarele de debit care fac parte din componenţa contoarelor de energie termică, au perioada maximă de verificare 

egală cu perioada maximă de verificare a contoarelor de energie termică (vezi pct.3.1.2) 
  

3.2 VOLUM 
  

3.2.1 Cisterne auto pentru petrol şi produse alimentare 12 VI, VP 

3.2.2 Măsuri de volum metalice de ordinul I şi II, clasa 1 şi 2 12 AM, VI, VP 

3.2.3 Măsuri de volum din sticlă inclusiv pentru comercializarea băuturilor la producere 
(import) 

VI 

3.2.4 Dozatoare  12 AM, VI, VP 

3.2.5 Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea lichidelor: 
 

VI, VP 



- produse petroliere şi gaze lichefiate 60 

- produse alimentare 120 

- alte produse lichide 60 

3.2.6 Cisterne feroviare pentru produse petroliere şi produse alimentare 12 VI, VP 

3.2.7 Sisteme dinamice de măsurare pentru lichide, altele decît apa 12 AM, VI, VP 

3.2.8 Măsuri de volum din metal pentru comercializarea lichidelor 12 VI, VP 

3.2.9 Măsură cu plutitor pentru lapte 12 VI, VP 
   

4. PRESIUNE 
  

4.1 Manometre, vacuummetre, manovacumetre, barometre 12 AM, VI, VP 

4.2 Aparate de presiune cu semnalul de ieşire unificat 12 AM, VI, VP 

4.3 Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune* 12 AM, VI, VP 

4.4 Aparate de măsurat tirajul, aparate de măsurat presiuni dinamice (şi combinate 
între ele) cu membrană 

12 AM, VI, VP 

4.5 Calibratoare de presiune, micromanometre 24 AM, VI, VP 

4.6 Corectoare electronice de volum de gaze 24 AM, VI, VP 

- încorporate în contoare cu pereţi deformabili (vezi pct.3.1.3) Transferat pct.3.1.4 60 
  

Notă 
* Traductoarele de presiune care fac parte din componenţa corectoarelor electronice de volum de gaze, au perioada maximă 

de verificare egală cu perioada maximă de verificare a corectorului electronic de volum de gaze (vezi pct.3.1.4).  
  

 
5. MĂRIMI FIZICO-CHIMICE 

  
5.1 Analizoare de gaze şi fummetre* 12 AM, VI, VP 

5.2 Polarimetre – polariscoape, polarimetre 12 AM, VI, VP 

5.3 Refractometre 12 AM,VI, VP 

5.4 Fotoelectrocolorimetre 12 AM, VI, VP 

5.5 Spectrofotometre 12 AM, VI, VP 

5.6 pH-metre (ionometre) de laborator şi industriale 12 AM, VI, VP 

5.7 Densimetre de toate tipurile, inclusiv alcoolmetre 60 AM, VI, VP 

5.8 Luxmetre 12 AM, VI, VP 

5.9 Analizoare, semnalizoare 12 AM, VI, VP 

5.10 Conductometre 12 AM, VI, VP 

5.11 Cromatografe cu gaz şi lichid 12 AM, VI, VP 

5.12 Polarigrafe 12 AM, VI, VP 

5.13 Vizcozimetre 12 AM, VI, VP 

5.14 Fotometre 12 AM, VI, VP 

5.15 Gazoanalizatoare de aer expirat 12 AM, VI, VP 
  

Notă 
* Pentru analizoarele de gaz şi fummetrele, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare pînă la 31.12.1997, 

perioada maximă a verificării metrologice este de 6 luni. 
  

 
6. MĂRIMI TERMICE 

  
6.1 Termometre din sticlă cu lichid indicatoare 36 AM, VI, VP 

6.2 Termometre manometrice şi bimetalice indicatoare, înregistratoare multicanale şi 
cu contacte electrice, pirometre 

12 VI, VP 

6.3 Traductoare de temperatură   AM, VI, VP 

- termorezistenţe* 24 



- termocupluri  12 

- aparatele secundare (multicanale) 12 

6.4 Camere climatice 12 VI, VP 

6.5 Termostate, dulapuri de sterilizare, etuve, cuptoare de calcinare 12 VI, VP 

6.6 Termometre din sticlă cu lichid cu contact electric, higrometre psihrometrice, 
psihromere prin aspiraţie 

24 AM, VI, VP 

6.7 Higrometre, umidimetre 12 AM, VI, VP 
  

Notă 
* Termorezistenţele care fac parte din componenţa contoarelor de energie termică, corectoarelor electronice de volum de 

gaze, au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a contoarelor de energie termică (vezi pct.3.1.2) şi 
a corectoarelor electronice de volum de gaze (vezi pct.4.7). 

  
 

7. FRECVENŢĂ ŞI TIMP 
  

7.1 Cronometre 12 AM, VI, VP 

7.2 Echipamente de evidenţă a timpului legăturilor telefonice 24 AM, VI, VP 

7.3 Echipament de evidenţă a volumului informaţiei transmise/recepţionate şi duratei 
legăturilor la prestarea serviciilor de transmitere a pachetelor de informaţie, şi 
acces la Internet 

12 AM, VI, VP 

7.4 Receptoarele sistemului satelitar global de navigaţie GNSS (Sistem Satelitar de 
Navigaţie Globală) 

12 VI, VP 

  
8. MĂRIMI ELECTROMAGNETICE 

  
8.1 Rezistoare, condensatoare şi inductoare de valoare unică şi în decade 12 AM, VI, VP 

8.2 Ohmmetre, megaohmmetre, teraohmmetre şi alte aparate de măsurare a 
rezistenţei legăturii la pămînt 

12 AM, VI, VP 

8.3 Transformatoare de măsură de curent şi tensiune pentru evidenţa energiei 
electrice 

48 AM, VI, VP 

8.4 Instalaţii pentru încercări la străpungeri la tensiuni înalte 12 VI, VP 

8.5 Aparate pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip "faza-nul", a 
curentului de scurt-circuit etc. 

12 AM, VI, VP 

8.6 Aparate pentru măsurarea sarcinii electrostatice 12 AM, VI, VP 

8.7 Contoare de energie electrică:   AM, VI, VP 

- de inducţie şi electronice, trifazate 48 

- de inducţie şi electronice, monofazate 96 

8.8 Sumatoare 12 AM, VI, VP 

8. 9 Ampermetre, voltmetre, wattmetre 12 AM, VI, VP 

8.10 Punţi de curent continuu şi alternativ 12 AM, VI, VP 

8.11 Frecvenţmetre şi oscilografe 12 AM, VI, VP 

8.12 Surse de curent continuu şi alternativ de măsură 12 VI, VP 
  

9. MĂRIMI RADIOELECTRONICE 
  

9.1 Aparate pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, tahografe 
mecanice şi electronice 

12 AM, VI, VP 

9.2 Defectoscoape 12 AM, VI, VP 

9.3 Dispozitive pentru măsurarea intensităţii cîmpurilor 12 AM, VI, VP 
  

10. MĂRIMI OPTICE 
  

10.1 Maşini de măsurat arii în pielărie 12 VI, VP 

10.2 Teodolite 12 AM, VI, VP 



10.3 Autocolimatoare 12 AM, VI, VP 

10.4 Lunete topografice 12 AM, VI, VP 

10.5 Taheometre 12 AM, VI, VP 

10.6 Dioptimetre 12 AM, VI, VP 

10.7 Microscoape de măsură 12 VI, VP 

    
  

11. MĂRIMI ACUSTICE 
  

11.1 Sonometre 12 AM, VI, VP 

11.2 Surse sonore 12 AM, VI, VP 

11.3 Analizatoare de spectru de frecvenţe acustice 12 AM, VI, VP 

11.4 Înregistratoare automate de nivel de frecvenţe acustice 12 AM, VI, VP 

11.5 Filtre de octavă 12 AM, VI, VP 

11.6 Filtre de terţoctavă 12 AM, VI, VP 

11.7 Microfoane de măsurat 12 AM, VI, VP 

11.8 Amplificator de sunete de diferite frecvenţe cu filtre acustice (pentru 
surdopedagogie) 

12 AM, VI, VP 

  
12. MĂRIMI CARACTERISTICE RADIAŢIILOR IONIZATE 

  
12.1 Radiometre 12 AM, VI, VP 

12.2 Set de dozimetre cu pelicule fotografice 12 AM, VI, VP 

12.3 Dozimetre 12 AM, VI, VP 

12.4 Debitmetre pentru radiaţii alfa, beta, gama şi X 12 AM, VI, VP 

12.5 Avertizoare de contaminare radioactivă 12 AM, VI, VP 

12.6 Blocuri de detecţie 12 AM, VI, VP 

12.7 Indicatoare de radioactivitate 12 AM, VI, VP 

12.8 Aparate de măsurat viteza de numărare 12 AM, VI, VP 

12.9 Contoare de impulsuri 12 AM, VI, VP 

12.10 Gama – spectrometre 12 AM, VI, VP 

12.11 Rentghenometre 12 AM, VI, VP 

12.12 Contaminometru de radiaţii alfa, beta, gama 12 AM, VI, VP 

12.13 Expozimetru pentru radiaţii gama, X 12 AM, VI, VP 

12.14 Avertizor de expunere sau debit de doză absorbită pentru radiaţii X, gama, beta 12 AM, VI, VP 
  

13. MĂRIMI BIOMEDICALE 
  

13.1 Electroencefalografe, encefaloscoape 12 VP 

13.2 Electrocardiografe 12 VP 

13.3 Electrogastografe 12 VP 

13.4 Electromiografe 12 VP 

13.5 Stilodozimetru 12 VP 

13.6 Aparat pentru măsurarea volumului respirator 12 VP 

13.7 Pulsmetru 12 VP 

13.8 - Cardiomonitoare (Monitoare ECG)  
- Aparate pentru măsurarea potenţialelor sectoarelor pielii (reacţiei cutaneo-
galvanice RCG); 

12 VP 

13.9 - Reopletismografe;  
- Reoencefalografe; 

12 VP 

13.10 - Fonocardiografe;  
- Sfigmografe 

12 VP 



13.11 - Aparate pentru măsurarea şi analiza frecvenţelor contracţiilor cardiace (FCC);  
- Aparate pentru măsurarea continuă a frecvenţelor contracţiilor cardiace (FCC);  
- Ritmo- şi cronocardiometre;  
- Spirotahometre;  
- Cronoreflexometre, neurotahometre;  
Aparate pentru măsurarea timpului reacţiei analizatorului vizual 

12 VP 

13.12 Veloergometre şi ergometre 12 VP 

13.13 - Aparate ultrasonografice diagnostice  
- aparate ultrasonografice dopler diagnostice 

12 VP 

13.14 Ecooftalmografe 12 VP 

13.15 Cheratometre 12 VP 

13.16 Perimetre ale cîmpului vizual 12 VP 

13.17 Oftalmorefractometre 12 VP 

13.18 - Aparate pentru măsurarea presiunii parţiale a gazelor în sînge şi lichide 
biologice;  
- Oxihemometre;  
- Acidogastrografe, pH-metre medicale  
- Pulsohimetre 

12 VP 

13.19 - Analizatoare biochimice 12 VP 

13.20 - Tromboelastometre  
- Coagulometre  
- Areometre  
- Viscozimetre  
- Urometre etc. 
- Infuzomate  
- Hemoglobinometre 

12 VP 

13.21 - Ionomere şi pH-metre medicale;  
- Analizatoare ale echilibrului acido-bazic;  
- Analizatoare iono-selective etc. 

12 VP 

13.22 Aparate medicale de măsurare a permeabilităţii dielectrice a probelor biologice 
pentru laborator 

12 VP 

13.23 - Audiometre;  
- Fonostimulatoare;  
- Fotostimulatoare; 

12 VP 

13.24 Aparate de măsurare antropometrice 12 VP 

13.25 Termometre electronice medicale 12 VP 

13.26 Pipete (Dozatoare medicale) 12 VP 

13.27 Sfigmomanometre non – invazive (Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale 
cu manometru mecanic sau electronic) 

12 VP 

13.28 Set de lentile de testare oftalmologică 12 VP 

13.29 Audiometru 12 VP 

13.30 Impedansmetru 12 VP 

13.31 Sistem de testare a protezelor auditive 12 VP 

13.32 Sistem de înregistrare a otoemisiunilor acustice 12 VP 

13.33 Sistem de înregistrare a potenţialelor evocate auditiv 12 VP 

13.34 Sistem de vestibulometrie 12 VP 
  

Notă 
1. Modificarea modalităţii de control metrologic legal în coloana 4 de la AT la VI, VP pentru mijloace de măsurare 

menţionate în:  
- poziţiile 1.24, 1.27 şi 1.1.28, Mărimi geometrice, Capitolul 1;  
- poziţiile 2.2.4, 2.3.6 şi 2.3.7, Mărimi mecanice, Capitolul 2 şi  
- poziţiile 6.4 şi 6.5, Mărimi termice, Capitolul 6 intră în vigoare de la 01.01.2013  
2. Materialele de referinţă utilizate în măsurări cu mijloace de măsurare legale, inclusiv cu destinaţie medicală se supun 

obligatoriu legalizării prin aprobarea de model a tipului acestui material de referinţă.  



3. Mijloacele de măsurare expuse în cap.13 Mărimi biomedicale aflate în exploatare şi care nu deţin aprobarea de model la 
data publicării Listei Oficiale în cauză în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se supun verificării metrologice iniţiale.  
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NOTĂ:
În cuprinsul legii, termenul “expert tehnic atestat” se înlocuieşte cu termenul “expert tehnic în 

construcţii”, termenul “specialist verificator de proiecte atestat” se înlocuieşte cu termenul 
“verificator de proiecte” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

În textul legii, cuvintele "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor " se substituie prin 
cuvintele "Organul naţional de dirijare în construcţii", prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00

    Parlamentul adoptă prezenta lege.



    Prezenta lege stabileşte baza juridică, tehnico-economică şi organizatorică de activitate a 
persoanelor fizice şi juridice în domeniul construcţiilor, obligaţiile şi răspunderea lor privind 
calitatea în construcţii.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - Noţiuni principale utilizate în prezenta lege:
 exigenţă (cerinţă)  - expresie a necesităţilor (trebuinţelor), sub forma unui ansamblu de 

specificaţii anumite, cuantificate sau descriptive, pentru a defini caracteristicile (de calitate) ale 
unei entităţi, destinate să permită realizarea şi evaluarea acesteia;

exigenţă esenţială  -exigenţă obligatorie care trebuie satisfăcută de o construcţie  (lucrare), 
pentru a fi conformă cu prevederile art.6 din prezenta lege.

[Art.1 noţiunea în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
document normativ - document (standard, specificaţie tehnică, cod de bună 

practică,reglementare) care specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau 
rezultatele acestora;

sistemul calităţii  - sistem care determină şi traduce în  fapt politica şi strategia calităţii, 
destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute,în 
condiţii raţionale de cost şi termen;

conducerea calităţii  - aspectul  funcţiei  generale de conducere care determină şi 
implementează politica în domeniul calităţii;

asigurarea calităţii  - ansamblul  acţiunilor planificate şi sisteMatice, necesare pentru a da 
încrederea corespunzătoare că un produs sau serviciu va satisface condiţiile de calitate 
specificate;

certificarea  produselor folosite  în construcţii - procedura de atestare prin care o terţă parte 
confirmă în scris că produsele prezintă caracteristici de calitate controlate şi conforme cu 
prevederile  sau exigenţele documentelor normative;

agrement tehnic  - document care atestă aptitudinea de utilizare a noilor  produse, procedee şi 
echipamente în construcţie, pentru care nu sînt elaborate documente normative naţionale;
    acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii - recunoaşterea oficială că un 
laborator de analize şi încercări în construcţii este competent să execute analize şi încercări 
în  acest domeniu;
    activitate metrologică - activitate care are ca obiectiv fundamental asigurarea uniformităţii şi 
corectitudinii măsurărilor, acestea realizîndu-se printr-un sistem de structuri tehnice, ştiinţifice şi 
administrative care funcţionează conform unor documente normative;

cartea tehnică a construcţiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, 
execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei,cuprinzînd 
toate datele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei 
respective şi a evoluţiei acesteia în timp;

categorie de importanţă a unei construcţii - grupare de factori şi criterii care permit  
considerarea acelei construcţii,de către participanţi la procesul de realizare şi la întregul ciclu de 
existenţă a acestei construcţii, în funcţie de caracteristicile şi relaţiile sale cu mediul uman, 
socioeconomic şi natural;

durată  de existenţă  (viaţă) a construcţiei - durata de timp  după care construcţia a  încetat 
definitiv să-şi îndeplinească funcţia ce i-a fost dată;

proprietar -  denumirea investitorului după încheierea  procesului- verbal de recepţie de la 
terminarea lucrărilor;

utilizator -  beneficiarul unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau concesiune încheiat 
cu proprietarul construcţiei.
    Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor 
aferente acestora,indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie, denumite în continuare 
construcţii, precum şi  lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de 
reparaţii ale acestora.



    (2) Sînt exceptate de la prevederile prezentei legi clădirile de locuit cu un nivel,pentru una sau 
două familii, şi anexele gospodăreşti ale acestora situate în localităţile rurale, precum şi 
construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 mp.
    (3) Controlul  calităţii construcţiilor indicate la alin (2)  intră în funcţia organelor 
administraţiei publice locale.

Art. 3. - (1) Calitatea construcţiilor constituie rezultanta caracteristicilor de comportare a 
acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor 
utilizatorilor şi colectivităţilor.
    (2) Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de producţie se 
stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 4. - Prin  prezenta lege se instituie sistemul calităţii  în construcţii, care va conduce la 
realizarea şi exploatarea construcţiilor de calitate corespunzătoare,în scopul protejării 
vieţii  oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

Art. 5. - (1)  Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat, în funcţie de 
categoriile de importanţă ale construcţiilor conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a 
fiecărei componente a sistemului.
    (2) Clasificarea  în categorii de importanţă se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod 
de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, grad de protecţie a mediului, precum şi 
după  considerente economice.

Art. 6. - Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sînt obligatorii 
realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe 
esenţiale:
    A  - rezistenţă şi stabilitate;
    B  - siguranţă în exploatare;
    C  - siguranţă la foc;
    D  - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
    E  - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
    F  - protecţie împotriva zgomotului.

Art. 7. - (1) Obligaţiile privind realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a 
construcţiilor, a exigenţelor esenţiale prevăzute la art.6 revin factorilor implicaţi în 
conceperea,proiectarea execuţia şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor 
potrivit responsabilităţilor fiecăruia, indiferent de tipul de proprietate a investitorului.
    (2) Aceşti factori sînt investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestați din 
cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru 
construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici, experţii tehnici, diriginţii 
de şantier, personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii, specialiştii 
serviciului de control intern al calităţii al agenţilor economici cu activităţi în construcţii, 
personalul ingineresc al serviciului de gestionare a fondului existent persoane fizice sau juridice, 
precum şi autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile profesionale de profil.

[Art.7 al.(2) modificat prin LP153 din 30.03.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.7 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.7 al.(2) modificat prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00]

    (3) Sînt în drept să exercite activităţi de proiectare a construcţiilor, dirijare şi verificare a 
lucrărilor de construcţii, încercări de laborator, controlul intern al calităţii şi gestionarea fondului 
construit specialiştii atestaţi ca persoane fizice şi licenţiaţi în nume propriu sau ca angajaţi ai 
agenţilor economici care deţin licenţă pentru aceste activităţi.

[Art.7 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Atestarea persoanelor indicate la alin. (3) se efectuează o dată în 5 ani de către comisia de 
atestare constituită de către Organul naţional de dirijare în construcţii. 

[Art.7 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (5) Perfecţionarea pregătirii profesionale este obligatorie şi se realizează cel puţin o dată în 5 
ani, prin stagii şi programe specializate, coordonate cu Organul naţional de dirijare în construcţii, 
în instituţiile de învăţămînt, licenţiate pentru aceste activităţi în modul stabilit. 

[Art.7 al.(5) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]



    (6) Comisia de atestare are dreptul să sisteze valabilitatea sau să anuleze certificatele de 
atestare tehnico-profesională ale specialiştilor care au încălcat legislaţia în vigoare, au comis 
abateri de la soluţiile de proiect şi de la normele în construcţii, care au condus la diminuarea 
exigenţelor esenţiale, prevăzute de prezenta lege. 

[Art.7 al.(6) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (7) Drept bază pentru sistarea valabilităţii certificatelor de atestare serveşte solicitarea 
Inspecţiei de Stat în Construcţii, cu anexarea materialelor controlului.

[Art.7 al.(7) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.7 al.(7) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art. 8. - (1)  În contractele ce se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau autorizaţiile ce se 

emit, factorii prevăzuţi la art.7 alin. (2) sînt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de 
calitate al construcţiilor, corespunzătoare exigenţelor esenţiale, precum şi garanţiile materiale şi 
alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze.
    (2) În contracte  nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe,referitoare la calitate, 
inferioare  reglementărilor  în vigoare, cu privire la exigenţele esenţiale prevăzute la art. 6.

Capitolul II
SISTEMUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII

 Art. 9. - Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, 
răspunderi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor 
în toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi este 
compus din:
    a) documentele normative în construcţii;
    b) certificarea produselor folosite în construcţii;
    c) agrementele  tehnice pentru produse,procedee şi echipamente  noi în construcţii;
    d) verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor;

[Art.9 lit.d) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    e) licenţierea societăţilor comerciale;

[Art.9 lit.e) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    f) atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii;

 [Art.9 lit.f) introdusă prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773, lit.f)-l) devin g)-m)]
    g) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
    h) autorizarea şi acreditarea  laboratoarelor de  analize şi încercări în construcţii;
    i) asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
    j) recepţia construcţiilor;
    k) urmărirea  comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii;
    l) postutilizarea construcţiilor;
    m) controlul de stat al calităţii în construcţii.
    Art. 10. - Documentele normative în construcţii, elaborate de Organul naţional de dirijare în 
construcţii, au ca obiect concepţia calculul, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. 
Prin documentele normative se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute 
construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare 
şi verificare a acestora.
    Art. 11. - (1) Produsele destinate lucrărilor de construcţii pot fi livrate şi utilizate, dacă au 
astfel de caracteristici, încît să asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale 
prevăzute la art. 6.
    (2) Certificarea produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului sau a 
furnizorului, în conformitate cu metodologia şi cu procedurile stabilite conform legislaţiei.
    (3) La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător 
exigenţelor esenţiale se  interzice  folosirea produselor fără  certificarea acestora.

Art. 12. - (1) La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform 
exigenţelor esenţiale se vor folosi pro duse procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele 
noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.



    (2) Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, 
în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare,condiţiile de fabricaţie, transport, depozitare, 
de punere  în operă şi de întreţinere a acestora.
    Art. 13. - (1)  Lucrările de construcţii,precum şi de modernizare, modificare, transformare, 
consolidare şi de reparaţii se execută  numai pe bază de proiect  elaborat de către persoane fizice 
sau juridice licenţiate în acest domeniu şi verificat de către verificatorii de proiecte atestaţi din 
cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor. Elaborarea proiectelor se efectuează în 
modul stabilit cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-
urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea 
administraţiei publice locale.

[Art.13 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.13 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.13 al.(1) completat prin Legea nr.509-XIV din 15.07.99]
(2) Verificarea şi expertizarea proiectelor în privința respectării documentelor normative 

referitoare la exigenţele esenţiale se efectuează de către verificatorii de proiecte atestaţi din 
cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor.

[Art.13 al.(2) în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.13 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    (3) Se interzice aplicarea  proiectelor şi detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alin. 
(2).
    (4) Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către 
investitori prin responsabili tehnici atestaţi sau agenţi economici de consultanţă specializaţi.

[Art.13 al.(5)-(6) excluse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(5) Expertizele tehnice ale proiectelor și construcțiilor se efectuează numai de către experți 

tehnici în construcții.
    [Art.13 al.(5) introdus prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    Art.14. - Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism 
şi/sau inginerie, reconstrucţii, restaurări şi de construcţii de clădiri şi/sau de construcţii 
inginereşti şi de reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările se efectuează 
de către persoane fizice sau juridice licenţiate în domeniul respectiv.

[Art.14 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Art. 15. - (1) Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor 

factorilor care participă la conceperea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor 
şi  implică  o strategie adecvată şi  măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.
    (2) Agenţii economici care execută lucrări de proiectare şi construcţii sau produc materiale şi 
articole pentru construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale, 
dispunînd de o bază normativă şi de producţie, de un sistem propriu de dirijare şi asigurare a 
calităţii, precum şi de specialişti atestaţi în proiectare şi executare a construcţiilor.

[Art.15 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Agenţii economici cu activităţi în domeniul construcţiilor obţin licenţele respective în 

conformitate cu legea. Pentru obţinerea licenţei, agenţii economici trebuie să dispună de baza de 
producţie corespunzătoare genului de activitate practicat şi de un sistem intern de dirijare şi 
asigurare a calităţii, conform actelor tehnico-normative şi regulilor în construcţii.

[Art.15 al.(3) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art. 16. - Autorizarea  şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări  în construcţii se 

fac  în conformitate cu prevederile stabilite prin lege.
[Art.16 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    Art. 17. - Asigurarea activităţii metrologice în construcţii  se realizează conform prevederilor 
legislaţiei privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de 
măsurare şi control utilizate în acest domeniu.
    Art. 18. - (1)  Recepţia construcţiilor este obligatorie şi constituie certificarea realizării 
acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de proiect şi 
execuţie şi cu alte documente cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.



    (2) Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă 
proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. Prevederile 
din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sînt obligatorii pentru proprietar şi 
utilizator.
    (3) Recepţia construcţiilor se face de către investitor în prezenţa proiectantului şi a 
executantului şi (sau) reprezentanţilor de specialitate desemnaţi de aceştia în conformitate cu 
legislaţia.
    Art. 19. - (1) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de 
existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau 
investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii exigenţelor 
esenţiale.
    (2) Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, 
transformare, extindere, desfiinţare parţială,precum şi la lucrări de reparaţii care se fac numai pe 
baza unui  proiect special, elaborat  în modul stabilit şi avizat de proiectantul iniţial al 
construcţiei, sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic în construcţii şi se 
consemnează obligatoriu  în cartea tehnică a construcţiei.
    Art. 20. - Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi 
demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi produselor 
recuperabile, precum şi de reciclare a deşeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecţiei mediului 
înconjurător potrivit legii.
    Art.21.- (1) Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la factorii implicaţi în 
proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, producerea materialelor şi 
articolelor pentru construcţii, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii.

[Art.21 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspecţia de Stat în 
Construcţii.

(3) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se 
efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

[Art.21 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
[Art.21 al.(3) abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.21 al.(3) se completează prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00]

Capitolul III
OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI

Secţiunea 1
Obligaţiile investitorilor

Art. 22. - (1) Investitorii sînt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii 
sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi răspund de îndeplinirea următoarelor 
obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: 
    a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat  prin proiectare şi execuţie pe baza 
documentelor normative, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
    b) obţinerea certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire şi avizelor prevăzute de lege;

[Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
 [Art.22 al.(1), lit.b) în redacţia LP509-XIV din 15.07.99]

    c) prezentarea proiectelor pentru verificare şi înlăturarea neregulilor depistate în urma 
verificării;

[Art.22 al.(1), lit.c) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.22 al.(1), lit.c) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    d) asigurarea verificării  execuţiei corecte a  lucrărilor de construcţii  prin responsabili tehnici 
atestaţi sau agenţi economici de consultanţă specializaţi şi autorii proiectelor, pe tot parcursul 
lucrărilor;

[Art.22 al.(1), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    e) acţionarea  în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul 
execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;



    f) asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi (sau) la expirarea 
perioadei de garanţie;
    g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;
    h) asigurarea expertizării construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi  în cazurile în care la 
aceste construcţii se execută lucrările prevăzute la art. 19 alin. (2).
    (2) În cazul  în care investitorul îşi deleagă atribuţiile altui agent economic, asupra acestuia se 
extind prevederile prezentei legi.

Secţiunea 2
Obligaţiile proiectanţilor

Art. 23. - Proiectanţii de construcţii sînt persoane fizice sau juridice licenţiate în acest 
domeniu şi  răspund de  îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea 
construcţiilor:
    a) efectuarea  lucrărilor de proiectare numai pe baza  autorizaţiei obţinute pentru fiecare obiect 
separat;  
    b) precizarea, prin proiect, a categoriei de  importanţă  a construcţiei;
    c) asigurarea, prin proiecte şi detalii de execuţie, a nivelului de calitate corespunzător 
exigenţelor esenţiale, cu respectarea documentelor normative şi a clauzelor contractuale;
    d) soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către verificatorii de 
proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor;

[Art.23 lit.d) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.23 lit.d) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

   e) elaborarea caietelor de sarcini, instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, 
exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire specială 
privind comportarea în exploatare a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea 
construcţiilor se elaborează numai la solicitarea proprietarului;
    f) stabilirea, în proiect, a fazelor determinante de execuţie a lucrărilor, exercitarea 
supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcţiei;

[Art.23 lit.f) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   g) stabilirea  modului de tratare a neconformităţilor şi defectelor apărute în execuţie,din vina 
proiectantului, precum şi urmărirea aplicării  pe şantier a soluţiilor adoptate.

[Art.23 lit.g) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    h) participarea  la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi  la recepţia lucrărilor executate.

[Art.23 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Secţiunea 3

Obligaţiile executanţilor
Art. 24. - Executanţii lucrărilor de construcţii sînt persoane fizice sau juridice licenţiate în 

acest domeniu şi răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea 
construcţiilor:
    a) executarea  lucrărilor de construcţii numai pe baza autorizaţiei obţinute pentru fiecare obiect 
separat; 
    b) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, 
în vederea soluţionării;
    c) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe 
baza şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti verificatorii de proiecte atestaţi din 
cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor;

[Art.24 lit.c) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    d) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale printr-un sistem propriu 
de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginţi de şantier atestaţi;
   e) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea şi  recepţia lucrărilor ajunse în 
faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora,în scopul 
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
    f) soluţionarea  neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute  în  fazele de 
execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;



    g) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor 
esenţiale, precum şi gestionarea probelor-martor; în locuirea produselor şi procedeelor prevăzute 
în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate numai pe baza soluţiilor stabilite de 
proiectanţi cu  acordul investitorului;
    h) respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător exigenţelor esenţiale; 
    i) sesizarea în termen de 24 de ore a Inspecţiei de Stat  în Construcţii  în cazul producerii unor 
accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
    j) supunerea la  recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru 
care au predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
    k) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse  prin  actele de control 
sau prin documentele de  recepţie a lucrărilor de construcţii;
    l) remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor atît  în perioada 
de execuţie, cît şi  în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei;
    m) readucerea  terenurilor ocupate temporar la starea lor  iniţială la terminarea execuţiei 
lucrărilor;
    n) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie (factori de 
răspundere, colaboratori, subcontractanţi) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 
calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.

[Art.24 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Secţiunea 4

Obligaţiile verificatorilor de proiecte atestați din cadrul instituțiilor
 autorizate în verificarea proiectelor, ale responsabililor tehnici, 

diriginţilor de şantier şi experţilor tehnici atestaţi
[Titlul secțiunii modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]

    Art. 25.- (1) Specialiştii Verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în 
verificarea proiectelor răspund în mod solidar cu proiectantul de asigurarea nivelului de calitate 
corespunzător exigenţelor esenţiale.

[Art.25 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    (2) Responsabilii tehnici atestaţi şi diriginţii de şantier atestaţi  răspund,conform atribuţiilor ce 
le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale, la lucrările de 
construcţii pentru care sînt angajaţi.
    (3) Experţii  tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii 
sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.
    (4) Obligaţiile specialiştilor atestaţi indicaţi la alin.(1), (2) şi (3) se stabilesc prin regulamente 
elaborate în baza prezentei legi.

Secţiunea 5
Obligaţiile proprietarilor construcţiilor

Art. 26. - Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
    a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform 
normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a 
comportării în exploatare a construcţiilor;
    b) păstrarea  şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la 
înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
    c) asigurarea urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor, conform prevederilor din 
cartea tehnică a construcţiei şi a documentelor normative;
    d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, 
desfiinţare parţială şi de reparaţii, precum şi schimbarea aspectului urbanistic şi arhitectural al 
construcţiilor numai pe bază de proiecte elaborate şi verificate potrivit  legislaţiei  în vigoare;
    e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin 
reglementările legale;
    f) asigurarea  efectuării  lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.



Secţiunea 6
Obligaţiile administratorilor şi utilizatorilor construcţiilor

Art. 27.- Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
    a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a 
construcţiei;
    b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin conform contractului;
    c) efectuarea de modificări,consolidări sau schimbarea destinaţiei construcţiei numai cu 
acordul proprietarului şi cu  respectarea prevederilor legale;
    d) efectuarea urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor conform prevederilor din 
cartea tehnică a construcţiei şi a contractului încheiat cu proprietarul;
    e) sesizarea  în 24 de ore a Inspecţiei de Stat în Construcţii, în cazul unor accidente tehnice la 
construcţiile în exploatare.

Secţiunea 7
Obligaţiile în activitatea de cercetare în construcţii

şi în domeniul produselor pentru construcţii
Art. 28. - Unităţile care prestează activităţi de cercetare în construcţii şi în domeniul 

produselor pentru construcţii au următoarele obligaţii principale:
    a) efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale preliminare în vederea fundamentării 
documentelor normative în construcţii;
    b) fundamentarea,elaborarea  şi experimentarea de soluţii  tehnice, produse şi procedee noi 
pentru construcţii;
    c) verificarea şi controlul noilor produse,procedee şi echipamente la solicitarea producătorilor, 
în vederea eliberării de agremente tehnice, conform prevederilor legale.

Secţiunea 8
Obligaţii şi răspunderi comune

Art. 29. - Răspunderea pentru realizarea şi menţinerea,pe întreaga durată de existenţă,a  unor 
construcţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin 
documentele normative elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care 
participă la conceperea, proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea acestora, potrivit 
obligaţiilor şi gradului de culpabilitate al fiecăruia.

Art. 30. - (1)  Proiectantul, verificatorul de proiecte atestat din cadrul instituției autorizate în 
verificarea proiectelor, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executantul, 
responsabilul tehnic atestat, dirigintele de şantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări 
în construcţii, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile 
ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării, precum şi pe toată 
durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

[Art.30 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
[Art.30 al.(1) modificat prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00]

    (2) Confirmarea calităţii construcţiilor de către comisiile de recepţie nu înlătură răspunderea 
directă pentru calitate a persoanelor care au organizat şi condus procesul de proiectare şi 
execuţie, precum şi a celor care au proiectat sau au executat nemijlocit construcţiile la care 
ulterior s-au constatat defecte.

Art. 301. - (1) Sistarea temporară a valabilităţii şi retragerea licenţelor pentru activitatea de 
proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism şi reţelele tehnico-edilitare, 
reconstrucţii, restaurări, pentru construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi 
reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări şi restaurări se efectuează de către organul de 
licențiere în conformitate cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la 
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 
    [Art.301 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (2) Temeiurile pentru iniţierea procedurii, stabilite prin lege, de sistare temporară a valabilităţii 
şi de retragere a licenţei sînt prevăzute la art. 20 şi 21 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. 
    (3) Suplimentar prevederilor art. 21 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a 



activităţii de întreprinzător, drept temeiuri pentru retragerea licenţei servesc şi:
    a) neexecutarea repetată neîntemeiată a prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii;
    b) permiterea execuţiei lucrărilor de către persoane neatestate sau în lipsa sistemului propriu 
de asigurare a calităţii;
    c) nerespectarea şi nemenţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a exigenţelor 
esenţiale prevăzute la art. 6;
    d) executarea de către titularul de licenţă a lucrărilor de proiectare şi/sau lucrărilor de 
construcţii în lipsa certificatului de urbanism şi/sau a autorizaţiei de construire.

[Art.301 introdus  prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Secţiunea 9

Obligaţiile şi răspunderile Inspecţiei de Stat în Construcţii
 Art. 31. - (1)  Inspecţia de Stat în Construcţii, instituită de către Guvern în subordinea 

Organului naţional de dirijare în construcţii, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii 
stabilite prin dispoziţii legale, răspund de exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a 
prevederilor legislaţiei în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele 
sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor şi de oprirea lucrărilor 
executate necorespunzător.
    (2) Persoanele cu funcţii de răspundere şi control, care îşi îndeplinesc inadecvat obligaţiile de 
serviciu sau comit abuz în serviciu poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi 
penală în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Acţiunile  ilicite ale funcţionarilor Inspecţiei de Stat  în Construcţii pot fi reclamate 
şefului  inspecţiei, Organului naţional de dirijare în construcţii sau atacate în justiţie.
    (4) Controlul de stat al calităţii  în construcţii pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu 
caracter secret,stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, 
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova se efectuează de organele proprii 
abilitate în acest scop.

[Art.31 al.(4) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 
05.03.13]

[Art.31 al.(4) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    (5) Organizarea, funcţionarea  şi salarizarea Inspecţiei de Stat  în Construcţii se stabilesc de 
Guvern.

Secţiunea 10
Răspunderea penală

 Art. 32. - (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea 
de modificări ale acesteia, de către persoanele responsabile, fără respectarea documentelor 
normative privind rezistenţa şi stabilitatea, precum şi continuarea lucrărilor executate 
necorespunzător şi oprite prin acte de control, în cazul în care acestea pot afecta rezistenţa şi 
stabilitatea construcţiilor, se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.
    (2) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către investitor, proprietar, organele 
administraţiei publice locale sau de către Inspecţia de Stat în Construcţii.

Secţiunea 11
Răspunderea administrativă

    Art. 33. - Cetăţenii şi persoanele cu funcţii de răspundere care au săvîrşit  fapte care 
potrivit  legii constituie contravenţii se sancţionează conform Codului contravenţional al 
Republicii Moldova.

[Art.33 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Secţiunea 12

Răspunderea patrimonială
   Art. 34. - Agenţii economici - persoane fizice sau juridice, vinovaţi de executarea cu abateri 
de la documentele normative în vigoare a lucrărilor de construcţii, modificare, transformare, 
modernizare, consolidare şi reparaţii:
    a) remediază, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor atît pe perioada de 
execuţie,cît şi în perioada de garanţie stabilită conform legii şi contractului;
    b) suportă pierderile prevăzute în atare cazuri de contract.



Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 35. - (1) Documentele normative în construcţii cu privire la componentele sistemului 
calităţii în construcţii, prevăzute la art. 9, se elaborează şi se aprobă de către Organul naţional de 
dirijare în construcţii. 
    (2) Ordinele de aprobare a documentelor normative în construcţii vor fi supuse expertizei  
juridice şi înregistrării  de  stat de către Ministerul Justiţiei. 
    (3) Textele integrale ale documentelor normative în construcţii se publică în ediţii speciale ale 
Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Sursele necesare publicării ediţiilor speciale ale 
Monitorului Oficial al Republicii Moldova vor fi alocate din fondul special al Organului naţional 
de dirijare în construcţii, conform art. 37. 
    (4) Organul naţional de dirijare în construcţii va asigura  accesul liber şi gratuit prin Internet la 
toate documentele normative în construcţii. 
    (5) Organul naţional de dirijare în construcţii este obligat să elibereze gratuit copii de pe 
documentele normative în construcţii, fiind acoperite de solicitant doar cheltuielile de imprimare 
şi copiere.

[Art.35 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art. 36. - Autorizaţia de construire pentru executarea construcţiilor, modificărilor, 

transformărilor, modernizărilor, consolidărilor şi reparaţiilor nu se va elibera dacă:
    a) investitorul nu prezintă proiecte verificate de specialişti verificatorii de proiecte atestaţi din 
cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor şi nu dispune de responsabili tehnici 
atestaţi;

[Art.36 lit.a) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    b) executantul nu este licenţiat în acest gen de activitate şi nu dispune de diriginte de şantier 
atestat.

[Art.36 lit.b) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
     Art.37. – (1) Cheltuielile pentru elaborarea documentelor normative în construcţii se 
finanţează de la bugetul de stat. 
    (2) Investitorii sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la 
crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii prin virarea la 
bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5 la sută din volumul investiţiilor în capitalul fix 
pentru obiectivele care nu sînt finanţate din bugetul public naţional, dar nu mai mult de 50 de mii 
lei la un obiect. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata 
lucrărilor executate, prin intermediul organului central de specialitate.
    (3) Pentru virarea cu întîrziere a defalcărilor specificate la alin.(2) se aplică sancţiunile şi 
penalităţile prevăzute de legislaţia fiscală.
    (4) Administrarea defalcărilor specificate la alin.(2) se efectuează de Agenţia Construcţii şi 
Dezvoltare a Teritoriului, în baza unui regulament aprobat de Guvern.

 [Art.37 în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534, în vigoare 
01.01.08]

Art. 38. - Agenţii economici de asigurãri vor elabora norme pentru contractarea de asigurãri 
ale factorilor care participã la realizarea şi exploatarea construcþiilor.

Art. 39. - Prezenta lege intrã în vigoare la 3 luni de la data publicãrii.
Art. 40. - Pînă  la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, ea se va aplica în 

măsura în care nu contravine prezentei legi.
  Art. 41. - Guvernul:

    - în termen de două luni va prezenta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei în 
vigoare în conformitate cu prezenta  lege;
    - în termen de trei luni, va elabora actele normative necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentei legi;
    - la rectificarea bugetului pe anul 1996, va lua în considerare prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE



    PARLAMENTULUI                                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 2 februarie 1996.
    Nr. 721-XIII.



HGM285/1996
ID intern unic:  296059 
Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 285 
din  23.05.1996 

cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente

Publicat : 28.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 42     art Nr : 349 

MODIFICAT
HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400
HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17
HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340
HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679
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    În scopul reglementării stricte a recepţiei lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor aferente 
acestora, precum şi pentru sporirea responsabilităţii investitorilor, executanţilor şi altor persoane 
fizice şi juridice cu activitate în domeniu, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente conform anexei
nr. 1.

2. Ministerele, departamentele, organele administraţiei publice centrale şi locale vor aduce în
conformitate cu prezenta hotărîre actele normative şi dispoziţiile emanate de la ele, referitoare la 
recepţia lucrărilor de construcţie şi ins talaţiilor aferente.

3. Se abrogă hotărîrile şi dispoziţiile guvernamentale conform listei din anexa nr. 2.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA   Andrei SANGHELI

    Chişinău, 23 mai 1996.
    Nr. 285.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 285
din 23 mai 1996



R E G U L A M E N T
DE RECEPŢIE A CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR 

AFERENTE
I. PREVEDERI GENERALE

    1. Prezentul Regulament se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente finanţate din bugetul 
de stat sau bugetele locale, cu excepţia prevederilor capitolului III1.
    Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care 
comisia de recepţie declară că acceptă şi preia lucrarea definitivată de construcţie şi instalaţiile 
aferente acesteia, cu sau fără rezerve, şi că aceasta poate fi dată în folosinţă.
    Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în 
conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie, asumîndu-şi, totodată, 
pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de lege.
    [Pct.1 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    2. În sensul prezentului Regulament, investitorul este persoana juridică ce a încheiat contractul 
de executare a unor lucrări de construcţie, supraveghează mersul îndeplinirii lui şi preia lucrarea.
    Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al 
acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.

[Pct.2 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    3. Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atît la 
lucrări noi, cît şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, 
consolidări, reconstrucţii, modificări, mod ernizări, extinderi etc.) şi se realizează în două etape:
    1) recepţia la terminarea lucrărilor;
    2) recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
    4. Pentru lucrările de construcţie şi instalaţiile aferente acestora recepţiile se vor organiza de 
către ordonatorii de credite, care, în sensul pr ezentului Regulament, au calitatea de investitori.

[Pct.4 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    5. Recepţia încăperilor încorporate în sau anexate la casele de locuit, izolate sau cu mai multe 
blocuri, se efectuează separat, conform documentaţiei de execuţie.
    6. Recepţia se efectuează prin acordul părţilor. În cazul cînd părţile nu ajung la un asemenea 
acord pentru rezolvarea divergenţelor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie, ele 
se pot adresa instanţei judecătoreşti compe tente.

II. RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
    7. Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute 
în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier.
    8. Comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora vor fi desemnate de 
către investitor într-o componenţă de cel puţin 5 persoane. În componenţa lor vor fi incluşi 
reprezentantul investitorului, reprezentantul administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este 
situată construcţia, specialişti cu activităţi în construcţie atestaţi în conformitate cu Regulamentul 
cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.
    Preşedinte al comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţie la obiectele social-culturale şi 
blocurile locative va fi desemnat reprezentantul organelor administraţiei publice locale

[Pct.8 în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
[Pct.8 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]

    9. Comisiile pentru recepţia locuinţelor cu un nivel şi anexele gospodăreşti ale acestora, pentru 
una sau două familii, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m.p. vor fi 
alcătuite din cel puțin 2 persoane, inclusiv investitorul sau reprezentantul acestuia și un specialist 
cu activități în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea 
tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.329 din 23 aprilie 2009.
    La lucrările comisiei va fi prezent, în calitate de executant al lucrărilor de construcţie, 
reprezentantul executantului (al organizaţiei respective de antrepriză).

[Pct.9 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    10. Investitorul va fixa data începerii recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la 



notificarea terminării lucrărilor şi o va comunica:
    1) membrilor comisiei de recepţie;
    2) executantului;
    3) proiectantului.
    Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepţie, ei au 
calitatea de invitaţi.
    11. Pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale 
Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova, comisia de recepţie este desemnată de către organ ele proprii ale acestora.

[Pct.11 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
[Pct.11 modificat prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00]

    12. Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa 
comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia de facto a construcţiei.
    13. Investitorul prezintă comisiei de recepţie avizele Direcției serviciului de salvatori și 
pompieri, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice și Inspectoratului Ecologic de 
Stat privind execuţia de facto a construcţiei.

[Pct.13 în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
[Pct.13 în redacția HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]

    14. La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, avînd capacitatea de 
peste 150 de persoane, a hotelurilor, a spitalelor, a căminelor pentru copii orfani şi invalizi, a 
căminelor pentru bătrîni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure în 
condiţii de forţă majoră, investitorii sînt obligaţi să includă în comisiile de recepţie şi o persoană 
desemnată de Direcția serviciului de salvatori și pompieri, solicitată în scris de către investitor cu 
cel puțin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepţie. 
    Numele persoanei desemnate de Direcția serviciului de salvatori și pompieri va fi comunicat 
în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării pînă la data întrunirii comisiei 
de recepţie. 
    În procesul-verbal de recepţie se va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia 
de execuţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată.

[Pct.14 în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Pct.14 în redacția HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]

15. La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sînt obligaţi să 
includă în comisiile de recepţie şi o persoană desemnată de Ministerul Culturii.
    [Pct.15 introdus prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]

[Pct.15 abrogat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    16. În cazul în care investitorul nu stabileşte, după primirea notificării, data pentru recepţia 
lucrărilor în termenul prevăzut la pct. 10, sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei 
direct sau prin împuternicit, executant ul va stabili de sine stătător un nou termen de recepţie în 
intervalul de 15 zile calendaristice de la expirarea termenului iniţial.
    Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat pentru începerea 
lucrului comisiei. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi 
nici nu a convenit cu executantul (înainte de termenul fixat de acesta) asupra unui alt termen 
pentru recepţie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a 
comisiei de recepţie.
    În notificare executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea 
tuturor pagubelor ce i s-au cauzat prin neconvocarea comisiei de recepţie.
    17. Comisia de recepţie poate funcţiona în componenţă deplină sau fiecare membru al comisiei 
va lucra separat în cadrul termenului stabilit de preşedintele acesteia care este numit de 
investitor. La întrunirea de totalizare, hotărîrea com isiei se va adopta cu semnarea procesului-
verbal de recepţie de către toţi membrii comisiei. În vederea desfăşurării în bune condiţii a 
recepţiei, comisiei i se va pune la dispoziţie documentaţia de execuţie, concluziile organelor de 
control, precum şi alte documente şi explicaţii care îi vor fi necesare.
    18. Comisia de recepţie verifică:
    1) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de 



execuţie, impuse de autorităţile competente.
    Examinarea se va face prin:
    - cercetarea vizuală a construcţiei;
    - analiza documentelor conţinute în Cartea tehnică a construcţiei;
    2) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, ale 
documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale în 
construcţii, conform legii;
    3) avizul, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea 
(investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare);
    4) termenele şi calitatea definitivării tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între 
investitor şi executant, precum şi în documentaţia anexată la contract.
    În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele Cărţii tehnice a 
construcţiei, comisia poate cere să i se prezinte alte documente necesare, efectuarea de expertize, 
încercări suplimentare, probe şi alte teste.
    19. La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-
verbal de recepţie, care se va întocmi după modelul prezentat în anexa nr. 1 la prezentul 
Regulament şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu 
recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amînarea sau respingerea ei.
    20. Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau în 
situaţiile cînd cele care s-au consemnat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform 
destinaţiei sale.
    21. Comisia de recepţie recomandă amînarea recepţiei în cazul cînd:
    1) se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări de construcţie-montaj prevăzute de proiect;
    2) lipseşte Cartea tehnică a construcţiei sau este incompletă;
    3) lipsesc avizele organelor respective de control;
    4) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcută, ar 
diminua considerabil utilitatea lucrării;
    5) există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări 
suplimentare şi expertize pentru a le clarifica;
    6) obiectul a fost construit cu abateri de la documentaţia de execuţie;
    7) obiectul a fost construit nelegitim (fără certificatul de urbanism, fără proiect, fără 
autorizaţie de construire).
    22. Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă constată vicii care nu pot fi 
înlăturate şi care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale, 
caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.
    23. Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amînarea şi/sau anularea 
actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, investitorul poate 
solicita asistenţa pentru recepţie unui expert t ehnic independent atestat care va consemna, 
separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.
    24. Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convcaţi vor fi consemnate în procesul-
verbal de recepţie.
    25. Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu 
observaţiile sau obiecţiile participanţilor şi cu recomandarea comisieicusut, numerotat şi sigilat 
cu sigiliul autorităţii publice locale.
    Investitorul hotărăşte admiterea, amînarea sau respingerea recepţiei şi notifică executantului 
hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare, anexînd la ea un exemplar al procesului-verbal. 
Procesele-verbale întocmite de comisia de recepţ ie a lucrărilor de construcţie social-culturale, 
comunale şi a blocurilor locative se aprobă prin decizia organelor publice locale în termen de 3 
zile.

[Pct.25 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
[Pct.25 modificat prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

    26. În cazul cînd admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-verbal de recepţie se vor 
indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor 
conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi 90 zile calendaristice de la data recepţiei, cu 



excepţia cazurilor cînd, datorită condiţiilor climatice, trebuie fixat alt termen.
    27. Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în pct. 26, la expirarea termenului 
de remediere convenit investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs 
somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în 
culpă şi să pretindă recuperarea prejudiciului ce i s-a produs.
    28. Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul 
acestuia.
    29. După executarea tuturor remedierilor, executantul va cere în scris investitorului anularea 
obiecţiilor. Dacă în decurs de 30 zile calendaristice din data cererii executantului, investitorul nu 
anulează obiecţiile, executantul poate re curge la Inspecţia de Stat în Construcţii iar în cazul 
rămînerii în dezacord - poate să-l acţioneze în instanţa judecătorească competentă.
     30. Data recepţiei este data semnării de comisia de recepţie a procesului-verbal, cu sau fără 
obiecţii.
    31. Executantul are la dispoziţie 20 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de 
recepţie, amînare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. 
Litigiul se rezolvă prin instanţele superioare ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, dacă această 
formă de conciliere a fost prevăzută în contract sau printr-o acţiune înaintată unei instanţe 
judecătoreşti competente.
    32. Investitorul preia lucrarea la data prevăzută în pct. 30, cu excepţia cazului în care recepţia 
este amînată sau respinsă.
    33. În cazul depăşirii de către investitor a termenului de 30 zile prevăzut în pct. 29, fără a 
cădea de acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen, se apelează la Inspecţia de Stat 
în Construcţii, iar pe urmă - în instanţa jud ecătorească competentă.
    34. După ce investitorul a acceptat recepţia cu sau fără obiecţii, el nu mai poate solicita alte 
remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele decît cele consemnate în procesul-
verbal de recepţie. Fac excepţie de la aces t punct numai viciile ascunse, descoperite în termenul 
stabilit conform legii.
    35. În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de termenul 
prevăzut în contract, el va încheia cu executantul un proces-verbal de predare-primire în care se 
va consemna starea părţii de lucrare în cauză,măsurile de conservare,precum şi ce-ş le de 
protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii la cele două părţi. În atare situaţii, toate riscurile şi 
pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse 
şi a celor ce decurg din nerespectarea cerinţelor documentaţiei de execuţie.
    Procesul-verbal de predare-primire întocmit în aceste condiţii nu este un proces-verbal de 
recepţie pentru partea de lucrare în cauză, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal 
de recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor şi obiecţiilor pe care le-a 
constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea 
de lucrare, preluată astfel de investitor, perioada de garanţie pentru viciile, care nu ţin de sig 
uranţa construcţiei, începe din data terminării remedierii deficienţelor.

III. RECEPŢIA FINALĂ
    36. Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de 
garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.
    37. La recepţia finală participă:
    1) investitorul;
    2) comisia de recepţie desemnată de investitor;
    3) proiectantul lucrării;
    4) executantul.
    38. Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează 
următoarele:
    1) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
    2) lichidarea viciilor depistate în cadrul recepţiei după terminarea lucrărilor;
    3) concluzia investitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora 
în exploatare în perioada de garanţie, incluzînd viciile depistate şi remedierea lor.
    39. Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei 



unor vicii, executarea de încercări şi expertize.
    40. La terminarea recepţiei, comisia de recepţie îşi va consemna observaţiile şi concluziile în 
procesul-verbal de recepţie finală, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la 
prezentul Regulament, pe care îl va înainta investit orului în termen de 3 zile lucrătoare împreună 
cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, de amînare sau de respingere a ei.
    41. În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea recepţiei cu obiecţii, 
amînarea sau respingerea ei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor 
semnalate.
Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu au fost 
respectate una sau mai multe din exigenţele esenţiale.
    42. Lucrarea, a cărei recepţie finală a fost respinsă, va fi pusă în stare de conservare prin grija 
şi pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. În atare situaţii, investitorul este în 
drept să pretindă recuperarea pagubelor factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi 
de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cît şi a prejudiciului decurgînd din nefuncţionarea 
construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora.
    Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi 
notifică executantului hotărîrea sa în termen de 3 zile de la primirea procesului-verbal de recepţie 
finală.
    43. Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărîrii sale.

III1. MODUL DE RECEPŢIE 
A CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE 

FINANŢATE DIN MIJLOACE FINANCIARE PROPRIETATE 
PRIVATĂ

    431. Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora, atît la lucrările noi, cît 
şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, 
reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi), finanțate din mijloace financiare proprietate 
privată se efectuează de către investitor (persoană fizică sau juridică) şi executant, prin crearea 
unei comisii de recepţie în baza unui contract civil.
    432. La recepţie sînt obligaţi să participe proiectantul, dirigintele de şantier şi responsabilul 
tehnic, fiecare dintre ei va primi cîte un exemplar al actului de recepție. Investitorul poate invita 
la lucrările de recepţie alte persoane.
    433. Prevederile pct.49 din prezentul Regulament şi alte prevederi privind Cartea tehnică se 
aplică corespunzător modului de recepție prevăzut de prezentul capitol.
    434. Litigiile sînt soluţionate de instanţa de judecată.
    435. La recepția blocurilor locative ce depășesc 5 niveluri, investitorii sînt obligați să includă 
în comisiile de recepție un reprezentant al Inspecției de Stat în Construcții solicitat în scris cu cel 
puțin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepţie.

[Capitolul III1 introdus prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
IV. DISPOZIŢII FINALE

    44.Cheltuielile de orice natură, necesitate de activitatea comisiei de recepţie, cad în sarcina 
investitorului. Membrii comisiei de recepţie vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către 
investitor, dacă este cazul.
    Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decît cele ce decurg din prevederile contractuale, se 
plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor 
nefavorabile ale încercărilor, s e stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către 
partea în culpă. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc 
de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă.
    45. Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie pe cale amiabilă, ele se 
pot adresa unei instanţe judecătoreşti competente.
    46. Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.
    47. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului:
    1) executantului;
    2) proiectantului;



    3) organului administraţiei publice locale;
    4) Inspecţiei de Stat în Construcţii;
    5) oficiului cadastral teritorial, pentru înregistrarea de stat a bunului imobil recepţionat.

[Pct.47 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 
03.03.17]
    48. Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului:
    1) executantului;
    2) organului administraţiei publice locale;
    3) organului local al statisticii de stat.
    49. Cartea tehnică a construcţiei, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul 
Regulament, se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei.
    50. În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză.
    51. Prevederile prezentului Regulament nu izează obiectele cu destinaţie specială construite de 
Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova.

[Pct.51 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
[Pct.51 modificat prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00]

    52. Investitorul, executantul, preşedintele comisiei de recepţie şi membrii ei, precum şi toate 
persoanele participante la recepţia construcţiei poartă răspunderea prevăzută de lege, în cazul 
încălcării prevederilor prezentului Regulament.

anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 
03.03.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

anexa nr.2
[Anexa nr.2 modificată prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]

    [Anexa nr.2 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 
03.03.17]

[Anexa nr.2 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 
03.03.17]

 [Anexa nr.3 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 
03.03.17]

[Anexa nr.4 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

anexa nr.5

anexa nr.6
[Anexa nr.6 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 285
din 23 mai 1996



Lista hotărîrilor şi dispoziţiilor guvernamentale 
care se abrogă

    1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.108 din 5 martie 1981 "Cu 
privire la recepţia obiectelor a căror construcţie este terminată".
    2. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.274 din 10 august 1984 "Cu 
privire la modificarea unor dispoziţii ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti în legătură cu trecerea 
la noile norme de deviz şi preţuri în construcţii (Veştile R.S.S. Moldoveneşti, 1984, nr. 8, art. 
79).
    3. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 99 din 14 martie 1985 "Cu 
privire la evidenţa de stat a fondului de locuinţe din R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S. 
Moldoveneşti, 1985, nr. 5, art. 59).
    4. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.154 din 30 aprilie 1985 "Cu 
privire la măsurile pentru dezvoltarea serviciilor de reparare şi construire a locuinţelor, garajelor 
şi altor clădiri la comenzile populaţiei în a nii 1986-1990 şi pînă în anul 2000" (Veştile R.S.S. 
Moldoveneşti, 1985, nr. 6, art. 68).
    5. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti nr.261 din 13 august 1985 "Cu 
privire la concretizarea ordinii de recepţie a întreprinderilor construite în baza utilajului 
tehnologic complicat, fabricat în ţară".
    6. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 32 din 12 februarie 1988 "Cu 
privire la dezvoltarea în continuare a arhitecturii şi urbanismului în R.S.S. 
Moldovenească" (Veştile R.S.S. Moldoveneşti, 1988, nr. 3, art. 27).
    7. Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 276 din 26 octombrie 1987. 



  INVESTITOR 
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 
a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 
PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
Nr. _______ din ____ 

 
privind lucrarea _______________________________________ executată la obiectul 

____________________________în cadrul contractului nr. ________ din 
__________________________încheiat între______________________________pentru lucrările de 
___________________________________________________________________________ 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._________, eliberată de 
___________________________________________la________________, cu valabilitate pînă la 
_________________________________________. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _______________________, fiind 
formată din: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
                               (numele, prenumele) 
3. Au mai participat la recepţie: 
______________________________  _____________________ 
         (numele, prenumele)                                            (calitatea) 
4. Constatările comisiei de recepţie: 
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_____________ 
71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
Obiectul cu numărul cadastral______________________, adresa poştală _______, destinaţia 

_____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa 
la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului 
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd ________ file şi __________ anexe numerotate, cu un total 
de ________ file, a fost încheiat astăzi _______ la ______ în ______ exemplare. 

 



9. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii: 
Comisia de recepţie:                                   Specialişti: 
Preşedinte:_______________________  ___________________ 
Membri:_________________________  ___________________ 
                              (numele, prenumele, semnătura) 
 
L.Ş. ____________________ ____________________________ 
          (semnătura)                               (funcţia, numele, prenumele) 
 
10. Lucrarea ____________________________ este. 
 
TRANSMISĂ:                           PRIMITĂ: 
EXECUTANTUL:                     INVESTITORUL: 
"_____"__________199            "____"____________199 
L.Ş._______________               L.Ş._________________ 
            (semnătura)                                        (semnătura) 
     



Anexa nr.2 
la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

 
 

INVESTITOR 
 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ 
Nr. _______ din_________ 

 
Obiectul _____________________________________este executat în cadrul contractului 

nr._____ din "__" _________199__. 
Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ________din __________ valabilă pînă la 

___________, de către ________________________________________ 
1. Comisia de recepţie  finală  şi-a  desfăşurat  activitatea  în intervalul ____________, fiind 

formată din: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
                          (numele, prenumele) 
2. Au mai participat la recepţie: 
________________________________  ________________________________________ 
              (numele, prenumele)                                                            (calitatea) 
3. Comisia de recepţie finală, în  urma  examinării  şi  analizei lucrărilor efectuate şi a 

documentelor cuprinse în  Cartea  tehnică  a construcţiei, a constatat următoarele: 
1) lucrările pe specialităţi au fost  executate  şi  recepţionate conform listei-anexă nr. 1; 
2) lucrările au fost complet terminate la data de ________ 199_; 
3) observaţiile comisiei de recepţie finală  sînt  prezentate  în lista-anexă nr. 2; 
4) Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate; 
5) instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia 

utilizatorului; 
6) construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător  în perioada de la terminarea 

ei  la  data  de  _________  pînă  în  prezent, respectiv pe o  durată  de  _________  luni,  constatările 
comisiei  fiind enumerate în anexa nr. 3; 

7) valoarea obiectului este de _____  lei,  conform listei-anexă nr. 1. 
4. În baza  constatărilor  făcute,  comisia  de  recepţie  finală propune:______________________ 
______________________________________________________________________________ 
5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
Obiectul cu numărul cadastral______________________, adresa poştală _______, destinaţia 

_____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa 
la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului 
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd __________ file şi _______________anexe numerotate, cu 
un total de________file, a fost încheiat astăzi____________la în _________exemplare. 

 
 
 



 
8. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii: 
Comisia de recepţie finală:                      Specialişti: 
Preşedinte:_________________             __________________________ 
Membri:_____________________         __________________________ 
            _____________________           __________________________ 
                                                                          (numele, prenumele, semnătura) 
 
"____"__________199 
 
L.Ş. _____________  __________________ 

 
 



Anexa nr. 3 
la Regulamentul de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

 
INVESTITOR 

 
PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
(pentru construcţii de locuinţe cu un nivel) 

 
Nr. ___________ din ___________ 

privind lucrarea __________________________________________________ executată în 
cadrul contractului nr. _______________________ din ___________________________________, 
încheiat între___________________________________şi între 
_____________________________________pentru lucrările de ______________________________. 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ________, eliberată de 
__________________________________la_______, cu valabilitate pînă la _____________________. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în  intervalul _____, fiind formată din: 
________________________________________________________ 
                              (numele, prenumele) 
3. Au mai participat la recepţie: 
____________________________________  _____________ 
       (numele, prenumele)                                                       (calitatea) 
4. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
5. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
51. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
Obiectul cu numărul cadastral______________________, adresa poştală _______, destinaţia 

_____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa 
la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului 
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

6. Prezentul proces-verbal, conţinînd _____ file şi _____________anexe numerotate, cu un total 
de ________ file, a fost încheiat astăzi___________________ la _______________ în _________ 
exemplare. 

 
Comisia de recepţie: 
Investitor (proprietar): ____________________________ 

                                                       (numele, prenumele, semnătura) 
 



Anexa nr. 4 
la Regulamentul de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

INVESTITOR 
 
 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ 
(pentru construcţii de locuinţe cu un nivel) 

Nr. _________ din __________ 
privind lucrarea ______________________________________________executată în baza 

autorizaţiei nr. _______________ din ___________cu valabilitate pînă la ____________________, de 
către_______________________________________________________ 

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _________, fiind formată 
din: _______________________________________ 

                     (numele, prenumele) 
2. Au mai participat la recepţie: 
_____________________________________   ________________ 
          (numele, prenumele)                                                           (calitatea) 
3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor, a constatat 

următoarele: ________________________________________________________________________ 
________________________________________________ 
4. Valoarea obiectului este de _______________________ lei, conform listei-anexă nr. 1. 
5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune: ___________________ 
51. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
Obiectul cu numărul cadastral______________________, adresa poştală _______, destinaţia 

_____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa 
la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului 
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

6. Prezentul proces-verbal, conţinînd ___________file şi ________anexe numerotate, cu un total 
de _________file, a fost încheiat astăzi____________ la ____________în ____________ exemplare. 

 
 
Comisia de recepţie finală: 
Investitor (proprietar):  _____________________________________ 
                                                       (numele, prenumele, semnătura) 
 



Anexa nr. 5 
la Regulamentul de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

 
D E F I N I Ţ I I 

PRIVIND TERMENII UTILIZAŢI 
 

1. Recepţia construcţiilor (lucrărilor de construcţie) şi instalaţiilor aferente acestora - actul prin 
care   investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţie şi instalaţii aferente 
acestora,  în  conformitate  cu  prevederi le contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de 
sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor  oficiale  (autorizaţia  de 
construire,  avize  ale  organelor  autorizate,  reglementări  tehnice aplicabile, Cartea tehnică  a constr 
ucţiei etc.), şi declară  că acceptă, preia construcţiile/lucrările executate şi că acestea pot  fi date în 
folosinţă. 

2. Recepţia  la  terminarea  lucrărilor - recepţia  efectuată  la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect  sau  a  unei  părţi  din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

3. Recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea  perioadei de garanţie. 
4. Perioada de garanţie - perioada de timp  cuprinsă  între  data recepţiei şi terminarea lucrărilor, 

a cărei durată se stabileşte  prin contract şi în cadrul căreia executantul are obligaţia înlăturării, pe 
cheltuiala sa, a tuturor defectel or şi nefinisărilor apărute datorită 
nerespectării  clauzelor  şi  specificaţiilor  contractuale sau a prevederilor documentelor tehnice 
aplicabile. 

5. Cartea tehnică a construcţiei - ansamblul documentelor tehnice 
referitoare  la  proiectarea,  execuţia,  recepţia,  exploatarea  şi urmărirea comportării în exploatare 
a  construcţiei  şi  instalaţiilor aferente  acesteia,  cuprinzînd  toate  datele, necesare pentru identificarea 
şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp. 

6. Proprietar - după încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul 
poartă  denumirea  generică  de proprietar. 

7. Documentaţia de  execuţie - documentaţia  cuprinsă  în  Cartea tehnică a construcţiei, 
capitolele A, B, C. 
 



Anexa nr. 6 
la Regulamentul de recepţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

 
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI 

C E N T R A L I Z A T O R U L 
pieselor cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei 

1) Fişa de date sintetice; 
2) Capitolul A*): documentaţia privind proiectarea; 
3) Capitolul B*): documentaţia privind execuţia; 
4) Capitolul C*): documentaţia privind recepţia; 
5) Capitolul D*): documentaţia  privind  exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea 

comportării în timp; 
6) Jurnalul evenimentelor. 
Capitolul A*): documentaţia privind proiectarea 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Capitolul B*): documentaţia privind execuţia 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Capitolul C*): documentaţia privind recepţia 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Capitolul D*): documentaţia privind exploatarea, repararea,între- 
ţinerea şi urmărirea comportării în timp 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
* Se vor include pe capitole borderourile generale ale  dosarelor documentaţiei de bază şi copiile 

borderourilor cu  cuprinsul  fiecărui dosar în parte. 
FIŞA DE DATE SINTETICE 

1. Obiectul de construcţie (denumire, localizare) ____________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Investitorul (denumirea şi sediul unităţii) __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Reprezentanţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii construcţiei (numele,  
prenumele, funcţia, atribuţia) 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



4. Proiectantul lucrării: 
a) denumirea şi sediul sau adresa unităţii-proiectant general şi a unităţilor subproiectante  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
b) numele şi prenumele şefului de proiect ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
c) numele şi prenumele proiectantului de specialitate, denumirea şi sediul unităţilor de care 

aparţin 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5. Verificatorul (sau verificatorul de proiecte atestat), (numele, prenumele, nr. certificatului de 

atestare) _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
6. Executantul construcţiei: 
a) denumirea şi sediul sau adresa unităţii executante (antreprenor general) şi, dacă este cazul, a 

unităţilor executante pentru instalaţiile aferente construcţiilor 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
b) numele şi prenumele dirigintelui de şantier atestat 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
c) numele şi prenumele conducătorului direct al lucrărilor (şeful punctului de lucru al 

obiectivului)__________________________________________________________________ 
7. Modificări intervenite în datele de la pct.1-6 (data modificării şi modificarea) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8. Experţii tehnici  atestaţi  care  au  verificat  calitatea  şi comportarea construcţiei  
(numele, prenumele,  nr.  certificatului  de testare) _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
9. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor (numele şi prenumele membrilor ei, 
unitatea în care muncesc) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
10. Comisia de recepţie finală (numele şi prenumele membrilor  ei şi unitatea fiecăruia de 

muncă) _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
11. Data începerii execuţiei _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
12. Data aprobării recepţiei la terminarea lucrărilor ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
13. Data aprobării recepţiei finale ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcţiei 
_______________________________________________________________________ 
15. Alte date ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 



JURNALUL EVENIMENTELOR 
_____________________________________ 

(denumirea obiectului) 
 

Nr. 
d/o 

Data  
evenimentului 

Codul eveni- 
mentului 

Reprezentarea 
evenimentului şi a 

efectelor sale 
asupra obiectului 

Nr.  
procesului-

verbal, 
nr. dosarului 

Denumirea 
unităţii, numele 

prenumele, 
funcţia 

persoanei care 
înscrie 

evenimentul 

Semnătura 
responsabi-

lului de Cartea 
tehnică a 

construcţiei 

1 2 3 4 5 6 7 
              
 
    

Instrucţiuni de completare: 
Rubrica 1 -  numărul de ordine a înscrierilor; 
Rubrica 2 - data (ziua, luna, anul); 
Rubrica 3 - codul evenimentului. 
Evenimentele care se înscriu în Jurnal se codifică cu următoarele litere: 
Codul  Denumirea evenimentului 
_____ ______________________________ 
UC     Rezultatul verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente; 
US Rezultatul verificărilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea anumitor 

măsuri; 
M     Constatarea unor deficienţe (reparaţii, consolidări etc.) şi măsurile de intervenţie; 
E Evenimente excepţionale (cutremur, incendii, inundaţii, alunecări de teren, căderi masive de 

zăpadă, etc.); 
A     Rezultatul verificărilor organelor de control; 
C Rezultatul controlului privind modul de întocmire şi păstrare a Cărţii tehnice a construcţiei. 
Rubrica 4 - prezentarea evenimentului; 
Rubrica 5 - numărul procesului-verbal al evenimentului constatat şi numărul dosarului unde este 

îndosariat procesul-verbal; 
Rubrica 6 - denumirea unităţii, numele, funcţia persoanei care înscrie evenimentul; 
Rubrica 7 - semnătura responsabilului de întocmire  şi  păstrarea Cărţii tehnice a construcţiei. 

 
N O R M E 

PRIVIND CUPRINSUL ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE, COMPLETARE  
ŞI PĂSTRARE A CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1.  Cartea  tehnică construcţiei (C.T.C.) cuprinde toată documentaţia tehnică privind realizarea 

construcţiei începînd cu etapa de proiectare şi pînă la punerea în funcţiune a obiectului, oglindind, 
totodată, şi exploatarea ulterioară  a o biectului, inclusiv  toate modificările ce se vor opera în procesul 
exploatării lui. 

2. Cartea  tehnică  a construcţiei  are  ca  scop reflectarea documentară a mersului execuţiei 
construcţiei. Ea oferă  posibilitatea de  a  urmări  şi  cunoaşte  calitatea  lucrărilor  de  construcţie, 
principalele caracteristici şi parametri ai  obiect  ului,  precum  şi evoluţia lor după predarea lui în 
exploatare şi, nemijlocit, în timpul exploatării lui. 

3. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte pentru toate obiectele de construcţie, indiferent de 
natura proprietăţii lor. 

4. Cartea tehnică a construcţiei se elaborează  pentru  fiecare obiect de construcţie şi este 
eliberată împreună  cu  documentaţia  de proiect şi de deviz ca parte integrantă a proiectului. 

 
 



2. CUPRINSUL CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI 
5. Cartea tehnică a construcţiei este alcătuită din 4 capitole: 
A, B, C şi D, care cuprind următoarea documentaţie tehnică: 
Capitolul  A:  Documentaţia   tehnică   privind   proiectarea construcţiei, 
Capitolul B: Documentaţia tehnică privind execuţia construcţiei, 
Capitolul C: Documentaţia tehnică privind recepţia construcţiei, 
Capitolul D: Documentaţia tehnică privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea 

comportării în timp a obiectului construit. 
6. Fiecare capitol va cuprinde borderoul documentaţiei unde se va consemna 

denumirea  documentului,  numărul  mapei  sau  a  dosarului, numărul de file şi cuprinsul fiecărei 
mape. 

7. Documentaţia  tehnică  privind  proiectarea  construcţiei  din capitolul A va cuprinde: 
a) actele privind atribuirea terenului pentru construcţie; 
b) studii  şi  avize  geotehnice, hidrologice, hidrogeologice, climatologice şi ecologice, 

documente privind  gradul  de  intensitate seismică şi de altă natură care au stat la baza proiectării 
obiectului; 

c) lista obiectelor ce urmează a fi date în  exploatare,  etapele acesteia cu indicarea datelor 
esenţiale; 

d) lista şi seturile desenelor de  execuţie,  de  deviz  şi  altă documentaţie de proiect; 
e) procesele-verbale de coordonare, aprobare şi de transmitere  a documentaţiei de proiect; 
f) documentaţia privind argumentarea modificărilor şi executarea lor, dacă acestea au avut loc în 

proiect; 
g)  rezultatele calculelor parametrilor de bază şi ale sarcinilor; 
h) caietele de sarcini privind executarea lucrărilor (acolo  unde este cazul); 
i) alte documente vizînd opbiectul în cauză. 
8. Documentaţia tehnică  privind  executarea  construcţiei   din capitolul B va cuprinde: 
a) autorizaţia de executare a lucrărilor de construcţie-montaj; 
b) autorizaţia privind dreptul de folosinţă specială a apei (cînd este cazul); 
c) acte privind trasarea geodezică a amplasamentului şi a lucrărilor geodezice efectuate pe 

parcursul executării construcţiei; 
d) procesele-verbale de examinare a lucrărilor ascunse  şi  de recepţie intermediară a 

construcţiilor responsabile; 
e) jurnalele de execuţie a lucrărilor; 
f) jurnalul de  supraveghere  a  construcţiei  ţinut  de  autorul proiectului; 
g) jurnalele de execuţie a lucrărilor pe specialitate; 
h) actele şi procesele-verbale privind controlul şi verificarea calităţii lucrărilor de construcţie-

montaj, efectuate de  organele  de control; 
i) lista schemelor de execuţie privind montarea construcţiilor şi comunicaţiilor; 
k) procesul-verbal de încercare a elementelor de construcţii; 
l) procesul-verbal de recepţie a utilajului  în  urma  încercării individuale; 
m) procesele-verbale  de  încercare  a  conductelor  tehnologice, sistemelor, comunicaţiilor; 
n) alte documente. 
9. Documentaţia   tehnică  privind  recepţia  construcţiei, specificată la capitolul C, va cuprinde: 
a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 
b) procesul-verbal de recepţie finală; 
c) procesul-verbal de recepţie a utilajului în urma încercării în ansamblu; 
d) procesele-verbale privind efectuarea diverselor încercări ale instalaţiilor, sistemelor, utilajului; 
e) adeverinţele şi lista  adeverinţelor  privind  preluarea  spre deservire  de către 

unităţile orăşeneşti a  reţelelor  inginereşti exterioare care vor asigura exploatarea normală a obiectului; 
f) evidenţa defectelor  şi  nefinisărilor  scoase  la  iveală  pe parcursul lucrului comisiei de 

recepţie; 
g) certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil de  model stabilit  de Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru; 



h) lista materialelor,  utilajelor,  construcţiilor  însoţite  de certificate sau fişe tehnice care 
oglindesc calitatea lor; 

i) fişa tehnică a obiectului; 
k) adeverinţa privind efectuarea lucrărilor de amenajare; 
l) adeverinţa privind corespunderea în natură a construcţiilor şi faţadelor clădirii cu soluţia din 

proiect; 
m) procesul-verbal al adunării  consiliului cooperativei de construcţie locativă (pentru atare 

cooperative) privind  hotărîrea  de recepţie a clădirii; 
n) documentele  centralizate  ale  comisiei  de  recepţie la terminarea lucrărilor; 
o) documentele centralizate ale comisiei de recepţie finală. 
10. Documentaţia tehnică privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în 

timp,  specificată  la capitolul D, va cuprinde: 
a) indicaţiile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării obiectului în timpul 

exploatării lui,  instrucţiunile  de exploatare şi întreţinere, lista prescripţiilor de bază  care  trebuie 
respectate în timpul exploatării obiectului; 

b) documentaţia privind urmărirea comportării obiectului în timpul exploatării (acolo 
unde  este  cazul);  proiectul  de  urmărire specială a obiectului (urmărire în timp); 

c) proiectele conform cărora au fost  efectuate  modificările  în execuţia construcţiei după 
recepţia obiectului în exploatare; 

d) procesele-verbale de constatare a  deficienţelor în execuţia proiectului şi/sau în execuţia 
construcţiei după  recepţia  obiectului şi în timpul exploatării, măsurile 
de  intervenţie  pentru  remedierea lor; 

e) procesele-verbale de constatare  a  consecinţelor  apărute  în timpul exploatării (inclusiv 
proiectele şi lucrările de remediere); 

f) procesele-verbale de predare-primire  a  obiectului  în  cazul schimbării unităţii de exploatare; 
g) jurnalul evenimentelor din perioada urmăririi comportării obiectului în timpul exploatării lui; 
h) alte documente. 
11. Pentru obiectele  de  construcţie  proprietate  personală  şi 

anexele  gospodăreşti,  ca  şi  pentru  obiectele  de    construcţie proprietate de stat de 
mică importanţă  (garduri,  şoproane  etc.),Cartea tehnică a construcţiei va cuprinde actele 
pri  vind  atribuirea terenului pentru construcţie, autorizaţia de executare a  construcţiei şi documentaţia 
tehnică necesară la darea obiectului în exploatare. 

12. Actele ce formează documentaţia de bază a Cărţii  tehnice  a construcţiei vor 
fi  îndosariate  pe  capitolele  respective.  Fiecare dosar va fi marcat cu litera corespunzătoare 
capitolului: A, B, C, D, iar numărul de ordine al dosarului - cu cifre arabe. 

3. COMPLETAREA, FOLOSIREA ŞI PĂSTRAREA 
CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI 

13. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte pentru obiectele 
noi de către investitor  împreună  cu  unităţile  de   proiectare, executantul şi unitatea de exploatare. 

14. Proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi  predă investitorului, pe 
măsura  elaborării, însă  cel  tîrziu  cu  3  zile 
înainte  de  data  admiterii  recepţiei  la  terminarea  lucrărilor, documentaţia prevăzută în capitolul A, 
pct. 7. 

15. Executantul întocmeşte documentaţia prevăzută la capitolul B, pct. 8 şi documentaţia 
prevăzută în capitolul C în pct. 9 a, b, c,  d, f, g, h, i, l, m, n, o. 

16. Investitorul completează documentaţia prevăzută la capitolul 
C, pct.  9  e,  m,  o  şi,  pe  parcursul  executării   construcţiei, completează documentaţia prevăzută în 
capitolele A, B, C cu actele  ce cad în sarcina sa, le îndosariază în confor mitate cu prevederile din 
pct.12 şi întocmeşte borderoul  documentaţiei  pe  capitole.  Această 
documentaţie  investitorul  o  prezintă  la  efectuarea  recepţiei  la terminarea lucrărilor şi recepţiei 
finale. 

17. Cartea tehnică  a  construcţiei  se  prezintă  comisiilor  de recepţie la terminarea lucrărilor 
după efectuarea recepţiei  finale  a obiectului  de  construcţie,  apoi  se predă pentru   păstrare 



investitorului (în cazul cînd investitorul este în a  celaşi  timp  şi unitatea de exploatare) sau unităţii de 
exploatare. 

18. După  recepţia  finală  a  obiectului, Cartea  tehnică  a construcţiei se păstrează la investitor 
(în  cazul  cînd  investitorul este în acelaşi timp şi unitatea de exploatare) sau la unitatea  de exploatare, 
care pe  parcursul  exploatării  obiec  tului  completează capitolul respectiv al Cărţii tehnice a 
construcţiei (capitolul D). 

19. Conducătorul unităţii investitorului sau conducătorul unităţii de exploatare (preşedintele 
consiliului    cooperativei locative) este persoana responsabilă de Cartea tehnică a construcţiei, de 
efectuarea urmăririi comportării obiectului în  timpul  exploatării lui în conformitate cu prezentele 
Norme. 

20. În cazul schimbării  investitorului  sau  a  unităţii  de exploatare, se va preda şi Cartea tehnică 
a  construcţiei,  consemnînd acest fapt în procesul-verbal de predare-primire, efectuînd, totodată, 
înscrierea respectivă şi anexînd procesul-verbal la capitolul D. 

21. Rezultatele urmăririi comportării obiectului şi starea lui în timpul exploatării se vor 
consemna în Jurnalul evenimentelor o dată în semestru, dacă proiectul nu prevede alt termen. 

În  cazul  cînd  au  loc  evenimente  excepţionale  (cutremure, incendii,  inundaţii,  alunecări de 
teren etc.),  se    efectuează examinarea obiectului.  Rezultatele  examinării  se  vor  consemna  în 
Jurnalul  evenimentelor  la  capitolul  D.  Urmărirea  compor    tării obiectului în acest caz se efectuează 
în măsura necesităţii. 

22. Respectarea prezentelor Norme se controlează de către: 
- comisiile de  recepţie  cu  ocazia  recepţiilor  la  terminarea lucrărilor şi recepţia finală a 

obiectului; 
- reprezentanţii organelor de supraveghere, sub controlul  cărora se află obiectul; 
- conducătorul  autorităţii  ierarhice  a  investitorului  sau  a unităţii de exploatare; 
- reprezentanţii puterii publice locale în teritoriul căreia este situat obiectul. 
Rezultatele controalelor se vor consemna în  mod  obligatoriu  în Jurnalul evenimentelor. 
23. Mijloacele financiare necesare pentru întocmirea, completarea şi 

păstrarea  Cărţii  tehnice  a  construcţiei  vor  fi  acoperite  de unitatea responsabilă de păstrarea Cărţii 
tehnice a construcţiei. 

24. Este categoric interzisă înstrăinarea parţială  sau  total  a Cărţii tehnice a construcţiei. 
25. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează  pe  toată  durata existenţei 

construcţiei,  pînă  la  demolarea  ei.  Hotărîrea  privind demolarea construcţiei se va consemna 
în  Jurnalul  evenimentelor,  la capitolul D. În acest caz, Cartea tehnică a construcţiei se  va  preda 
Serviciului de Stat de Arhivă. 

26. Vinovaţii  de nerespectarea prezentelor  Norme poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia  în  vigoare a Republicii Moldova. 
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    Parlamentul adoptă prezentul cod.
T i t l u l I

DISPOZIŢII GENERALE



Capitolul I
DISPOZIŢII PRINCIPALE

Articolul 1. Raporturile reglementate de legislaţia
                       procedurală civilă
    Legislaţia procedurală civilă a Republicii Moldova reglementează raporturile sociale 
referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la înfăptuirea justiţiei de către instanţele 
judecătoreşti de drept comun şi de cele specializate în cadrul judecării pricinilor în acţiuni civile, 
precum şi a altor pricini, date în competenţa lor de prezentul cod şi de alte legi.

Notă: Legea nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale prin HCC3 din 
09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12

[Art.1 modificat prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.03.12]
Articolul 2. Legislaţia procedurală civilă

    (1) Procedura de judecare a cauzelor civile în instanţele judecătoreşti de drept comun şi în cele 
specializate este stabilită de Constituţia Republicii Moldova, de prezentul cod şi de alte legi 
organice. Normele de drept procedural civil din alte legi trebuie să corespundă dispoziţiilor 
fundamentale ale Constituţiei Republicii Moldova şi prezentului cod.

Notă: Legea nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale prin HCC3 din 
09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12

[Art.2 al.(1) modificat prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 
12.03.12]
    (2) În caz de coliziune între normele prezentului cod şi prevederile Constituţiei Republicii 
Moldova, se aplică prevederile Constituţiei, iar în caz de discordanţă între normele prezentului 
cod şi cele ale unei alte legi organice, se aplică reglementările legii adoptate ulterior.
    (3) Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte 
norme decît cele prevăzute de legislaţia procedurală civilă a Republicii Moldova, se aplică 
normele tratatului internaţional dacă din acesta nu rezultă că pentru aplicarea lor este necesară 
adoptarea unei legi naţionale.
    (4) Legislaţia procedurală civilă stabileşte modalitatea de judecare a pricinilor în acţiuni civile 
ce rezultă din raporturi juridice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice şi din 
alte raporturi juridice, a pricinilor cu procedură specială şi cu procedură în ordonanţă 
(simplificată), precum şi a celor care apar în legătură cu executarea actelor instanţei judecătoreşti 
şi actelor altor autorităţi.

Articolul 3. Acţiunea legii procedurale civile în timp
    (1) Instanţele judecătoreşti aplică legile procedurale civile în vigoare la data judecării cauzei 
civile, efectuării actelor de procedură sau executării actelor instanţei judecătoreşti (hotărîri, 
încheieri, decizii, ordonanţe), precum şi a actelor unor alte autorităţi în cazurile prevăzute de 
lege.
    (2) Noua lege procedurală nu duce la modificarea efectelor juridice deja produse ca rezultat al 
aplicării legii abrogate şi nu le desfiinţează. De la data intrării în vigoare a noii legi procedurale, 
efectele vechii legi încetează dacă noua lege nu prevede altfel.
    (3) Legea procedurală civilă care impune obligaţii noi anulează sau reduce drepturile 
procedurale ale participanţilor la proces, limitează exercitarea unor drepturi ori stabileşte 
sancţiuni procedurale noi sau suplimentare nu are putere retroactivă.

Articolul 4. Sarcinile procedurii civile
    Sarcinile procedurii civile constau în judecarea justă, în termen rezonabil, a cauzelor de 
apărare a drepturilor încălcate sau contestate, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale 
persoanelor fizice şi juridice şi asociaţiilor lor, ale autorităţilor publice şi ale altor persoane care 
sînt subiecte ale raporturilor juridice civile, familiale, de muncă şi ale altor raporturi juridice, 
precum şi în apărarea intereselor statului şi ale societăţii, în consolidarea legalităţii şi a ordinii de 
drept, în prevenirea cazurilor de încălcare a legii.

Articolul 5. Accesul liber la justiţie
    (1) Orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanţă judecătorească, în modul 
stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele 
legitime.



    (2) Nici unei persoane nu i se va refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a 
legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare.

[Art.5 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) Renunţarea uneia dintre părţi la dreptul de a se adresa în judecată prin încheierea în 
prealabil a unei convenţii nu are efect juridic, cu excepţia cazurilor de încheiere, în condițiile 
legii, a unei convenții arbitrale.

[Art.5 al.(3) modificat prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
Articolul 6. Modalităţile de apărare a drepturilor,

                        libertăţilor şi intereselor legitime
    Instanţa judecătorească exercită apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime prin 
somare la executarea unor obligaţii, prin declararea existenţei sau inexistenţei unui raport juridic, 
prin constatarea unui fapt care are valoare juridică, prin alte modalităţi, prevăzute de lege.

Articolul 7. Intentarea procesului civil 
    (1) Instanţa judecătorească intentează procesul civil la cererea persoanei care revendică 
apărarea unui drept al său încălcat sau contestat, libertăţii ori a unui interes legitim.
    (2) În cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte legi, procesul civil poate fi intentat în 
numele persoanelor împuternicite de lege să apere drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale 
unei alte persoane, ale unui număr nelimitat de persoane, interesele Republicii Moldova şi ale 
societăţii.
    (3) La intentarea proceselor de judecare a litigiilor de drept (procedura contencioasă), se 
depune cerere de chemare în judecată, iar în pricinile necontencioase, se depune cerere.

Articolul 8. Dreptul la asistenţă juridică
    (1) Părţile, alţi participanţi la proces au dreptul să fie asistaţi în judecată de către un avocat 
ales ori desemnat de coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă 
Juridică Garantată de Stat sau de un alt reprezentant, în cazurile prevăzute de prezentul cod.
    (2) Asistenţa juridică poate fi acordată în orice instanţă de judecată şi în orice fază a 
procesului.
    (3) Modul de acordare a asistenţei juridice se stabileşte de prezentul cod şi de alte legi.

Articolul 9. Rolul diriguitor al instanţei judecătoreşti
                        în proces
    (1) Instanţei judecătoreşti îi revine un rol diriguitor în organizarea şi desfăşurarea procesului, 
ale cărui limite şi al cărui conţinut sînt stabilite de prezentul cod şi de alte legi.
    (2) Instanţa judecătorească explică participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile lor 
procesuale, preîntîmpină asupra urmărilor pe care le poate implica exercitarea sau neexercitarea 
actului procesual, le acordă sprijin în exercitarea drepturilor, ordonă, la solicitarea părţilor şi altor 
participanţi la proces, prezentarea de probe care să contribuie la adoptarea unei hotărîri legale şi 
întemeiate, conduce dezbaterile judiciare, informează părţile despre posibilitatea iniţierii 
procesului de mediere şi ia orice alte măsuri necesare bunei desfăşurări a procesului, pune în 
discuţia părţilor şi altor participanţi la proces orice împrejurare de fapt sau de drept, efectuează 
alte acţiuni prevăzute de lege.
    [Art.9  al.(1) modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]

Articolul 10. Sancţiunile procedurale
    (1) Sancţiunile procedurale sînt urmările nefavorabile, stabilite de normele de drept procedural 
civil, care survin pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neîndeplinire sau de 
îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, precum şi în caz de exercitare abuzivă a unui 
drept procedural.
    (2) Efectuarea necorespunzătoare a actelor de procedură va fi invocată, în fiecare caz de 
comitere a încălcării legii, de către judecător sau de participantul care are interes să o invoce.

[Art.10 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) Sancţiunile procedurale vizează atît actele de procedură ale instanţei judecătoreşti, ale 
participanţilor la proces, cît şi ale persoanelor legate de activitatea acestora şi, în funcţie de 
prevederile legii, constau în anularea actului procedural defectuos, în decăderea din drepturi 



pentru neîndeplinire în termen a actului de procedură, în obligaţia de a completa sau a reface 
actul îndeplinit cu nerespectarea legii, în restabilirea în drepturile încălcate, în aplicarea amenzii 
judecătoreşti, în alte măsuri prevăzute de lege.

Articolul 11. Asigurarea securităţii participanţilor la
                          proces
    (1) Dezbaterea pricinii în şedinţă de judecată se desfăşoară în condiţii ce asigură activitatea 
normală a instanţei şi securitatea participanţilor la proces.
    (2) Pentru securitatea judecătorilor şi a persoanelor care asistă la judecată, preşedintele 
şedinţei este în drept să dispună efectuarea unui control al identităţii persoanelor care solicită să 
asiste la judecarea pricinii, verificarea actelor de identitate, percheziţia corporală şi controlul 
obiectelor pe care le au asupra lor.
    (3) Preşedintele şedinţei de judecată poate permite prezenţa în sala de şedinţe a persoanelor 
înarmate, obligate să poarte armă din oficiu, în vederea îndeplinirii serviciului faţă de instanţă.

Articolul 12. Soluţionarea pricinilor civile în temeiul 
                          legislaţiei Republicii Moldova 
    (1) Instanţa judecătorească soluţionează pricinile civile în temeiul Constituţiei Republicii 
Moldova, al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, al legilor 
constituţionale, organice şi ordinare, al hotărîrilor Parlamentului, al actelor normative ale 
Preşedintelui Republicii Moldova, al ordonanţelor şi hotărîrilor Guvernului, al actelor normative 
ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale autorităţilor administraţiei 
publice locale. În cazurile prevăzute de lege, instanţa aplică uzanţele dacă nu contravin ordinii 
publice şi bunelor moravuri.
    (2) Dacă, la judecarea pricinii civile, se constată că o lege sau un alt act normativ nu 
corespunde unei legi sau unui alt act normativ cu o putere juridică superioară, instanţa aplică 
normele legii sau ale altui act normativ care are putere juridică superioară.
    (3) În cazul inexistenţei normei de drept care să reglementeze raportul litigios, instanţa 
judecătorească aplică norma de drept care reglementează raporturi similare (analogia legii), iar în 
lipsa unei astfel de norme, se conduce de principiile de drept şi de sensul legislaţiei în vigoare 
(analogia dreptului). Nu se admite aplicarea prin analogie a normei de drept care derogă de la 
dispoziţiile generale, restrînge drepturi sau stabileşte sancţiuni suplimentare.
    (4) Dacă în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte 
reglementări decît cele prevăzute de legislaţia internă, instanţa, la judecarea pricinii, aplică 
reglementările tratatului internaţional.

Articolul 121. Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate
    (1) Dacă în procesul judecării pricinii se constată că norma de drept ce urmează a fi aplicată 
sau care a fost deja aplicată este în contradicţie cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, 
iar controlul constituţionalităţii actului normativ este de competenţa Curţii Constituţionale, 
instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii Constituţionale pe care o transmite prin 
intermediul Curţii Supreme de Justiţie.
    (2) – abrogat
    (3) Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu privire la ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate şi pînă la adoptarea hotărîrii de către Curtea Constituţională, procedura de 
examinare a pricinii sau de executare a hotărîrii pronunţate se suspendă.

Articolul 122. Avizele consultative ale Plenului Curţii
                           Supreme de Justiţie
    (1) Dacă în procesul judecării pricinii într-o instanţă de judecată se atestă dificultăţi la 
aplicarea corectă a normelor de drept material sau procedural, instanţa de judecată solicită 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, să emită un 
aviz consultativ cu privire la modul de punere în aplicare a legii. Avizul consultativ se publică pe 
pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.
    (2) În cazul în care instanţa de judecată respinge demersul participanţilor la proces privind 
solicitarea unui aviz consultativ din partea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, aceasta va emite o 
încheiere nesusceptibilă de recurs.
    (3) În cazul în care decide respingerea solicitării, Plenul Curţii Supreme de Justiţie emite o 



încheiere motivată irevocabilă care se publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.
    (4) Avizul consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu mai este obligatoriu pentru 
Curte în cazul în care ulterior se modifică legea sau se schimbă modul de punere în aplicare a 
acesteia. 
    (5) Pînă la emiterea avizului consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie judecarea 
pricinii se amînă.

Articolul 13. Aplicarea legislaţiei altor state
    (1) La judecarea pricinilor civile, instanţa judecătorească aplică legislaţia unui alt stat în 
conformitate cu legea sau cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În scopul constatării existenţei şi conţinutului legii sau al unui alt act normativ străin, 
instanţa solicită, în modul stabilit, asistenţa organelor competente ale Republicii Moldova.
    (3) În cazul imposibilităţii de a obţine informaţia necesară despre o lege sau un alt act juridic 
străin, deşi a întreprins măsurile de rigoare, instanţa aplică legea naţională.

Articolul 14. Actele judecătoreşti de dispoziţie
    (1) La judecarea pricinilor civile în primă instanţă, actele judiciare se emit în formă de 
hotărîre, încheiere şi ordonanţă.
    (2) În formă de hotărîre se emite dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează fondul 
pricinii.
    (3) În formă de încheiere se emite dispoziţia primei instanţe prin care nu se soluţionează 
fondul pricinii.
    (4) Ordonanţa judecătorească se emite la examinarea în primă instanţă a pricinilor specificate 
la art.345.
    (5) Dispoziţia judecătorească prin care se soluţionează fondul apelului şi recursului se emite în 
formă de decizie, iar la soluţionarea problemelor prin care nu se rezolvă fondul apelului şi 
recursului, dispoziţia se emite în formă de încheiere.

Articolul 15. Folosirea căilor de atac
    Participanţii la proces şi alte persoane interesate ale căror drepturi, libertăţi ori interese 
legitime au fost încălcate printr-un act judiciar pot exercita căile de atac împotriva acestuia în 
condiţiile legii.

Articolul 16. Caracterul obligatoriu al actelor judecătoreşti
    (1) Hotărîrile, încheierile, ordonanţele şi deciziile judecătoreşti definitive, precum şi 
dispoziţiile, cererile, delegaţiile, citaţiile, alte adresări legale ale instanţei judecătoreşti, sînt 
obligatorii pentru toate autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, persoanele oficiale, organizaţiile 
şi persoanele fizice şi se execută cu stricteţe pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Neexecutarea nemotivată a actelor judecătoreşti, dispoziţiilor, cererilor, delegaţiilor, 
citaţiilor, altor adresări legale, precum şi lipsa de consideraţie faţă de judecată, atrag răspunderea 
prevăzută în prezentul cod şi în alte legi.
    (3) – abrogat
    (4) Executarea pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrilor, delegaţiilor şi adresărilor 
instanţelor judecătoreşti străine, ale arbitrajelor internaţionale se efectuează în conformitate cu 
prezentul cod, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi pe 
principiul reciprocităţii.

Articolul 17. Formarea practicii judiciare
    Pentru aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie generalizează, din 
oficiu, practica examinării de către instanţele judecătoreşti a unor anumite categorii de pricini, 
adoptă şi dă publicităţii hotărîri explicative privind aplicarea corectă a normelor de drept şi 
soluţionarea justă a pricinilor civile.

Articolul 18. Utilizarea de mijloace tehnice
    (1) Pentru documentarea lucrărilor şedinţei de judecată şi conservarea probelor, instanţa 
judecătorească poate utiliza orice mijloc tehnic în conformitate cu prezentul cod şi alte legi.
    (11) Pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale, participanţii la proces pot efectua 
înregistrarea audio a şedinţei de judecată.
    (2) Înregistrarea video, fotografierea, utilizarea altor mijloace tehnice decît cele cerute în 
condiţiile alin. (11) pot fi admise numai de preşedintele şedinţei de judecată şi numai la 



deschiderea şedinţei şi pronunţarea hotărîrii.
    (3) Încălcarea prevederilor alin.(2) se sancţionează cu amendă de pînă la 20 unităţi 
convenţionale şi cu confiscarea înregistrărilor (peliculei, pozelor, casetelor etc.).

Capitolul II
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI

PROCEDURAL CIVIL
Articolul 19. Înfăptuirea justiţiei numai în instanţă 

                         judecătorească
    (1) În pricinile civile, justiţia se înfăptuieşte potrivit reglementărilor legislaţiei procedurale 
civile şi numai de către instanţele judecătoreşti şi de judecătorii ei, numiţi în funcţie în modul 
stabilit de lege. Constituirea de instanţe extraordinare este interzisă.
    (2) Hotărîrea judecătorească emisă în pricină civilă poate fi controlată şi reexaminată numai de 
instanţa judecătorească competentă, în ordinea stabilită de prezentul cod şi de alte legi.

Articolul 20. Independenţa judecătorilor şi supunerea
                         lor numai legii
    (1) Puterea judecătorească este separată de puterea legislativă şi de cea executivă şi se exercită 
în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezentul cod şi cu alte legi.
    (2) La înfăptuirea justiţiei în pricini civile, judecătorii sînt independenţi şi se supun numai 
legii. Orice imixtiune în activitatea de judecată este inadmisibilă şi atrage răspunderea prevăzută 
de lege. 
    (3) Garanţiile independenţei judecătorilor sînt consacrate în Constituţia Republicii Moldova şi 
în alte legi.

Articolul 21. Judecarea unipersonală şi colegială a
                         pricinilor 
    (1) Pricinile civile se judecă în primă instanţă de un singur judecător sau de un complet din trei 
judecători ai aceleiaşi instanţe. În cazul în care prezentul cod oferă judecătorului dreptul de a 
examina pricinile civile şi de a întocmi unele acte de procedură unipersonal, judecătorul operează 
în numele instanţei de judecată.
    (2) În instanţele de apel şi de recurs, pricinile civile se judecă colegial, în conformitate cu 
prevederile prezentului cod şi ale altor legi.

Articolul 22. Egalitatea în faţa legii şi a justiţiei
    (1) Justiţia în pricinile civile se înfăptuieşte pe principiul egalităţii tuturor persoanelor, 
independent de cetăţenie, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere, origine socială, serviciu, domiciliu, loc de naştere, precum şi al 
egalităţii tuturor organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, 
subordonare, sediu şi de alte circumstanţe.
    (2) Privilegiile procesuale ale persoanelor care beneficiază de imunitatea răspunderii civile se 
stabilesc de prezentul cod şi de alte legi, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte.

Articolul 23. Caracterul public al dezbaterilor judiciare
    (1) În toate instanţele, şedinţele de judecată sînt publice. În şedinţa de judecată nu se admit 
minorii de pînă la vîrsta de 16 ani dacă nu sînt citaţi în calitate de participant la proces sau de 
martor.
    (2) Pot avea loc şedinţe închise numai în scopul protejării informaţiei ce constituie secret de 
stat, taină comercială ori a unei alte informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege.
    (3) Instanţa de judecată va dispune judecarea pricinii în şedinţă secretă pentru a preveni 
divulgarea unor informaţii care se referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează onoarea, 
demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte circumstanţe care ar putea prejudicia interesele 
participanţilor la proces, ordinea publică sau moralitatea.

[Art.23 al.(3) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (4) Şedinţa poate fi declarată secretă pentru întregul proces sau numai pentru efectuarea unor 
anumite acte procedurale.
    (5) Privitor la examinarea pricinii în şedinţă secretă, instanţa judecătorească emite o încheiere 



motivată.
    (6) Şedinţa secretă se desfăşoară în prezenţa participanţilor la proces, iar în caz de necesitate la 
ea asistă de asemenea martorul, expertul, specialistul şi interpretul.
    (7) Instanţa judecătorească ia măsurile de rigoare în vederea păstrării secretului de stat, tainei 
comerciale, informaţiei despre viaţa intimă a persoanei. Participanţii la proces şi alte persoane 
care asistă la actele procesuale în cadrul cărora pot fi divulgate date ce constituie astfel de secrete 
sînt somaţi de răspunderea în cazul divulgării lor.
    (8) Judecarea pricinii în şedinţă secretă se efectuează cu respectarea tuturor regulilor de 
procedură civilă.
    (9) Hotărîrile şedinţei secrete se pronunţă public.
    (10) În cazul dezbaterii pricinii în şedinţă secretă, pot fi eliberate unor alte persoane decît 
părţile copii de pe încheieri, rapoarte de expertiză sau declaraţii ale martorilor doar cu 
permisiunea dată de preşedintele şedinţei.

Articolul 24. Limba de procedură şi dreptul la interpret
    (1) Judecarea pricinilor civile în instanţele judecătoreşti se desfăşoară în limba 
moldovenească.
    (2) Persoanele interesate în soluţionarea pricinii care nu posedă sau nu vorbesc limba 
moldovenească sînt în drept să ia cunoştinţă de actele, de lucrările dosarului şi să vorbească în 
judecată prin interpret. 
    (3) Prin încheiere a instanţei, procesul se poate desfăşura şi într-o limbă acceptabilă pentru 
majoritatea participanţilor la proces.
    (4) În cazul în care procesul se desfăşoară în o altă limbă, instanţa emite hotărîrea în mod 
obligatoriu şi în limba moldovenească.
    (5) Actele de dispoziţie ale instanţei judecătoreşti se înmînează participanţilor la proces, fiind 
perfectate în limba în care se desfăşoară procesul ori, la solicitare, în limba de stat.

Articolul 25. Principiul nemijlocirii şi oralităţii în 
                         dezbaterile judiciare
    (1) Instanţa trebuie să cerceteze direct şi nemijlocit probele, să asculte explicaţiile părţilor şi 
intervenienţilor, depoziţiile martorilor, concluziile expertului, consultaţiile şi explicaţiile 
specialistului, să ia cunoştinţă de înscrisuri, să cerceteze probele materiale, să audieze 
înregistrările audio şi să vizioneze înregistrările video, să emită hotărîrea numai în temeiul 
circumstanţelor constatate şi al probelor cercetate şi verificate în şedinţă de judecată.
    (2) Dezbaterile judiciare se desfăşoară oral şi în faţa aceluiaşi complet de judecată. În cazul 
înlocuirii unui judecător în timpul judecării pricinii, dezbaterile se reiau de la început.

Articolul 26. Contradictorialitatea şi egalitatea părţilor
                          în drepturile procedurale
    (1) Procesele civile se desfăşoară pe principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în 
drepturile procedurale.
    (2) Contradictorialitatea presupune organizarea procesului astfel încît părţile şi ceilalţi 
participanţi la proces să aibă posibilitatea de a-şi formula, argumenta şi dovedi poziţia în proces, 
de a alege modalităţile şi mijloacele susţinerii ei de sine stătător şi independent de instanţă, de 
alte organe şi persoane, de a-şi expune opinia asupra oricărei probleme de fapt şi de drept care 
are legătură cu pricina dată judecăţii şi de a-şi expune punctul de vedere asupra iniţiativelor 
instanţei.
    (3) Instanţa care judecă pricina îşi păstrează imparţialitatea şi obiectivitatea, creează condiţii 
pentru exercitarea drepturilor participanţilor la proces, pentru cercetarea obiectivă a 
circumstanţelor reale ale pricinii. 
    (4) Egalitatea părţilor în drepturile procedurale este garantată prin lege şi se asigură de către 
instanţă prin crearea posibilităţilor egale, suficiente şi adecvate de folosire a tuturor mijloacelor 
procedurale pentru susţinerea poziţiei asupra circumstanţelor de fapt şi de drept, astfel încît nici 
una dintre părţi să nu fie defavorizată în raport cu cealaltă.

Articolul 27. Disponibilitatea în drepturi a participanţilor
                          la proces 
    (1) Disponibilitatea în drepturi se afirmă în posibilitatea participanţilor la proces, în primul 



rînd a părţilor, de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus 
judecăţii, precum şi de a dispune de drepturile procedurale, de a alege modalitatea şi mijloacele 
procedurale de apărare.
    (2) Instanţa nu admite dispunerea de un drept sau folosirea modalităţii de apărare dacă aceste 
acte contravin legii ori încalcă drepturile sau interesele legitime ale persoanei.

Capitolul III - abrogat
Capitolul IV

COMPETENŢA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ
Articolul 32. Imutabilitatea competenţei jurisdicţionale 

    (1) Nimeni nu poate fi lipsit, fără consimţămîntul său, de dreptul la judecarea cauzei sale de 
către o instanţă sau de judecătorii în a căror competenţă pricina respectivă este dată prin lege, cu 
excepţia cazurilor expres stabilite de prezentul cod.
    (2) Instanţa ierarhic superioară nu are dreptul să strămute, din oficiu, o pricină de la instanţa 
ierarhic inferioară la alta ori să o preia pentru judecare, cu excepţia cazului în care completul de 
judecată în instanţa respectivă nu poate fi legal constituit.

Articolul 33. Competenţa generală a instanţelor
                          judecătoreşti 
    (1) Instanţele judecătoreşti judecă toate pricinile civile cu participarea persoanelor fizice, 
persoanelor juridice şi autorităţilor publice privind apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime încălcate sau contestate, pricini pentru care legea nu prevede competenţa altor organe.  
    (2) Instanţele judecătoreşti judecă pricinile cu participarea organizaţiilor şi cetăţenilor din 
Republica Moldova, a cetăţenilor străini, apatrizilor, organizaţiilor străine, organizaţiilor cu 
capital străin, organizaţiilor internaţionale dacă prin lege sau prin tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte nu este stabilită competenţa instanţelor judecătoreşti străine sau a 
altor organe.

[Art.33 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 331. Competenţa judecătoriilor 
    Judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate pricinile civile, dacă legea nu prevede 
altfel.

 Articolul 34 – abrogat
[Art.35 abrogat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.01.17]
Articolul 36 - abrogat
Articolul 37. Competenţa în caz de concurenţă 

                          a pretenţiilor
    În cazul în care pretenţii legate între ele sînt examinate de mai multe instanţe judecătoreşti în 
acelaşi timp, acestea urmează a fi conexate, la cerere, printr-o încheiere şi examinate de 
judecătoria sesizată mai întîi. Judecătoriile (judecătoria) sesizate ulterior vor strămuta pretenţiile 
la judecătoria sesizată mai întîi printr-o încheiere ce poate fi atacată cu recurs.

Articolul 371. Competenţa în judecarea pretenţiilor conexe 
    (1) În cazul în care cererea de chemare în judecată conţine mai multe pretenţii conexe, unele 
dintre ele fiind de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun, iar altele de competenţa 
unei instanţe specializate, toate pretenţiile se vor examina de către instanţa de drept comun.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-o pricină ce se judecă în 
instanţa de drept comun una din pretenţii vizează actele Băncii Naţionale sau actele Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare, instanţa de drept comun emite o încheiere, fără drept de atac, de 
separare a pretenţiei de contencios administrativ şi de strămutare a acesteia în instanţa 
competentă.

[Art.371 al.(2) modificat prin LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404]
[Art.371 al.(2) introdus prin LP343 din 24.12.13, MO17-23/24.01.14 art.54; alineatul unic 

devine alineatul (1)]
Articolul 38. Competența teritorială generală 

    (1) Reclamantul poate intenta acțiunea în oricare din sediile instanței în a cărei rază teritorială 
se află domiciliul pîrîtului. 



    (2) Acțiunea împotriva unei persoane juridice se intentează în unul dintre sediile instanței în a 
cărei rază teritorială se află sediul persoanei juridice respective.

[Art.38 în redacția LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
Articolul 39. Competenţa la alegerea reclamantului

    (1) Acţiunea împotriva pîrîtului al cărui domiciliu nu este cunoscut sau care nu are domiciliu 
în Republica Moldova poate fi intentată în oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a 
bunurilor acestuia sau în instanţa de la ultimul lui domiciliu din Republica Moldova.
    [Art.39 al.(1) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (2) Acţiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în 
oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a bunurilor acestora.
    [Art.39 al.(2) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (3) Acţiunea care izvorăşte din activitatea unei filiale sau reprezentanţe a unei persoane 
juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la locul 
unde filiala sau reprezentanţa îşi are sediul.
    [Art.39 al.(3) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (4) Acţiunea pentru plata pensiei de întreţinere şi acţiunea pentru constatarea paternităţii pot fi 
intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului.
    [Art.39 al.(4) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (5) Acţiunea de desfacere a căsătoriei poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de 
la domiciliul reclamantului dacă în grija lui se află copii minori sau dacă deplasarea lui la 
instanţa de la domiciliul pîrîtului întîmpină dificultăţi întemeiate.
    [Art.39 al.(5) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (6) Acţiunea de divorţ în cazul în care unul dintre soţi este declarat, în modul stabilit, dispărut
fără veste, este supus unei măsuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă) 
ori este condamnat la privaţiune de libertate poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței
de la domiciliul reclamantului.
    [Art.39 al.(6) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    [Art.39 al.(6) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (7) Acţiunile ce ţin de restabilirea în dreptul la muncă, la pensie, la locuinţă, de revendicare a 
bunurilor sau a valorii lor, de reparare a prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, tragere 
ilegală la răspundere penală, prin aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului 
preventiv sau sub forma impunerii angajamentului scris de a nu părăsi localitatea ori prin 
aplicarea ilegală a sancţiunii administrative a arestului pot fi intentate şi în oricare dintre sediile 
instanței de la domiciliul reclamantului.
    [Art.39 al.(7) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (8) Acţiunile în reparare a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale ori prin 
altă vătămare a sănătăţii sau prin deces pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la 
domiciliul reclamantului ori în instanţa de la locul prejudiciului.
    [Art.39 al.(8) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (9) Acţiunile în reparaţie a daunei cauzate bunurilor unei persoane fizice sau ale unei 
organizaţii pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la locul daunei.
    [Art.39 al.(9) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (10) Acţiunea în apărare a drepturilor consumatorului poate fi intentată şi în oricare dintre 
sediile instanței de la domiciliul reclamantului sau în instanţa de la locul încheierii sau executării 
contractului.



    [Art.39 al.(10) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (11) Acţiunea născută din contractul în care se indică locul executării lui poate fi intentată şi în 
oricare dintre sediile instanței din acel loc.
    [Art.39 al.(11) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (111) Acţiunea ce ţine de încasarea datoriei scadente din contractul încheiat între agenţii 
economici poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la sediul reclamantului.
    [Art.39 al.(111) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]

Notă: Legea nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale prin HCC3 din 
09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12

[Art.39 alin. (111) introdus prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 
12.09.11]
    (12) Acţiunea împotriva pîrîtului care este o organizaţie sau un cetăţean al Republicii Moldova 
cu sediul ori cu domiciliul pe teritoriul unui alt stat poate fi intentată şi în oricare dintre sediile 
instanței de la sediul ori domiciliul reclamantului sau în instanţa de la locul de aflare a bunurilor 
pîrîtului pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.39 al.(12) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (13) Acţiunile în materie de asigurare se pot depune în oricare dintre sediile instanței de la 
domiciliul asiguratului, de la locul aflării bunurilor sau de la locul accidentului.
    [Art.39 al.(13) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (14) Alegerea între instanţele care, conform prezentului articol, sînt competente să judece 
pricina aparţine reclamantului.
    (15) - abrogat
    (16) În acţiunea în constatare a existenţei sau inexistenţei dreptului, competenţa instanţei se 
determină după regulile prevăzute pentru acţiunile care au ca obiect executarea prestaţiei.

Articolul 40. Competenţa excepţională
    (1) Acţiunile cu privire la dreptul asupra terenurilor, subsolurilor, fîşiilor forestiere, plantaţiilor 
perene, resurselor acvatice izolate, asupra unor case, încăperi, construcţii, altor obiective fixate 
de pămînt, precum şi acţiunile în ridicare a sechestrului de pe bunuri, se intentează în instanţa de 
la locul aflării acestor bunuri. Dacă bunurile ce constituie obiectul acţiunii sînt situate în 
circumscripţia mai multor instanţe, cererea se depune în orice instanţă în a cărei rază teritorială 
se află o parte din bunuri.
    (2) Acţiunea în reparaţie a prejudiciului cauzat mediului înconjurător se intentează împotriva 
proprietarilor (posesorilor) de utilaje în instanţa de la locul instalării utilajului, cu excepţia 
cazurilor cînd acesta este instalat în străinătate.
    (3) Acţiunea privind tezaurul statului este de competenţa instanţei de la reşedinţa organului 
împuternicit să reprezinte vistieria statului în litigiul respectiv.
    (4) Acţiunile creditorilor defunctului intentate înainte de acceptarea de către moştenitori a 
succesiunii sînt de competenţa instanţei de la locul aflării averii succesorale sau a părţii ei 
preponderente.
    (5) Acţiunea împotriva cărăuşului, născută dintr-un contract de transport de pasageri şi bagaje 
sau de încărcături, se înaintează în instanţa de la sediul cărăuşului căruia, în modul stabilit, i-a 
fost înaintată pretenţia.
    (6) Cererile acţionarilor se depun în instanţa de la sediul societăţii lor.
    (7) Cererea privind recuperarea prejudiciilor aduse unei bănci insolvabile împotriva 
administratorului băncii și persoanei căreia îi este imputabilă apariţia stării de insolvabilitate sau 
de dificultate majoră  a băncii, în temeiul art. 3815 al Legii instituţiilor financiare  nr. 550-
XIII din 21 iulie 1995, se depune în instanța de judecată de la sediul băncii insolvabile.

[Art.40 al.(7) introdus prin LP182 din 22.07.16, MO256-264/12.08.16 art.563]
Articolul 41 - abrogat



Articolul 42. Competenţa în mai multe pricini civile 
    (1) Acţiunea împotriva mai multor pîrîţi cu diferite domicilii se intentează în instanţa de la 
domiciliul sau locul de aflare al unuia dintre ei, la alegerea reclamantului.
    (2) Acţiunea reconvenţională se intentează, indiferent de instanţa competentă să o judece, în 
instanţa care judecă acţiunea iniţială.
    (3) Acţiunea intervenientului principal se înaintează în instanţa care judecă acţiunea iniţială.
    (4) Acţiunea civilă născută dintr-o cauză penală, dacă nu a fost pornită ori soluţionată în 
proces penal, se intentează potrivit normelor de procedură civilă, după normele de competenţă 
stabilite în prezentul cod.

Articolul 43. Strămutarea pricinii 
    (1) Pricina pe care instanţa a reţinut-o spre judecare, cu respectarea normelor de competenţă, 
se soluţionează de aceasta în fond, inclusiv în cazul devenirii ei ulterioare de competenţa unei 
alte instanţe.
    (2) Instanţa strămută pricina la o altă instanţă dacă:
    a) pîrîtul, al cărui domiciliu nu era cunoscut, cere strămutarea pricinii la instanţa de la 
domiciliul său atestat prin dreptul de proprietate, calitatea de locatar sau viza de reşedinţă;
    b) pe parcursul judecării, s-a constatat că pricina a fost reţinută spre judecare cu încălcarea 
normelor de competenţă jurisdicţională;
    c) ambele părţi solicită strămutarea pricinii la instanţa de la locul aflării majorităţii probelor;
    d) din motivul recuzării (abţinerii de la judecată) unui sau mai multor judecători ori din alte 
motive întemeiate, substituirea judecătorilor săi devine imposibilă;
    e) există motive pentru măsuri de securitate publică;
    f) există bănuieli că nepărtinirea judecătorilor ar putea fi ştirbită de circumstanţele pricinii sau 
de calitatea participanţilor la proces;
    g) în circumstanţe excepţionale, instanţa competentă să judece pricina nu poate funcţiona timp 
îndelungat.
    (3) Strămutarea pricinii de la o instanţă la alta din motivele specificate la alin.(2) lit.a), b) şi c) 
se face în temeiul unei încheieri motivate a instanţei în care este intentat procesul. Încheierea de 
strămutare a pricinii poate fi atacată cu recurs. 
    (4) Strămutarea pricinii în cazurile prevăzute la alin.(2) lit.d), e), f) şi g) se efectuează de către 
instanţa ierarhic superioară, a cărei încheiere este irevocabilă şi nu este susceptibilă de recurs.
    (41) Instanţa este obligată să remită instanţei competente dosarul în termen de 5 zile de la data 
la care încheierea de strămutare a pricinii devine irevocabilă.
    (5) Actele procedurale îndeplinite de instanţa care a intentat procesul anterior strămutării 
pricinii au efect juridic în măsura în care noua instanţă consideră că nu este necesară modificarea 
lor.

Articolul 44. Soluţionarea conflictelor de competenţă 
                          jurisdicţională
    (1) Instanţa judecătorească în faţa căreia s-a ivit conflictul de competenţă jurisdicţională 
suspendă din oficiu procesul şi înaintează dosarul către instanţa în drept să soluţioneze conflictul 
de competenţă.
    (2) Cînd două sau mai multe judecătorii din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel se declară 
competente să judece aceeaşi pricină sau cînd, prin încheieri irevocabile, ele îşi declară 
incompetenţa de a judeca aceeaşi pricină, conflictul de competenţă se judecă de către curtea de 
apel comună.
    (3) Conflictul de competenţă dintre două sau mai multe judecătorii care nu ţin de aceeaşi curte 
de apel ori dintre o judecătorie şi o curte de apel, ori între curţile de apel se judecă de Colegiul 
civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.  

[Art.44 al.(4) abrogat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.01.17]

[Art.44 al.(5) abrogat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.01.17]
    (6)- (8) abrogate 
    (9) Instanţa competentă să judece conflictul de competenţă soluţionează, fără citarea 



participanţilor la proces, conflictul dintre instanţe printr-o încheiere, care nu se supune nici unei 
căi de atac.

Articolul 45 - abrogat
Capitolul V

COMPLETUL DE JUDECATĂ. RECUZĂRILE
Articolul 46. Completul de judecată

    (1) Pricinile civile se judecă în primă instanţă de un singur judecător sau de un complet din 3 
judecători. Problema judecării colegiale a pricinii se examinează de către preşedintele instanţei.
    (2) În instanţă de apel, pricinile se judecă de un complet compus dintr-un judecător (preşedinte 
al şedinţei) şi alţi doi judecători.
    (3) Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit Curţii Supreme de Justiţie 
judecă recursurile în componenţa unui judecător (preşedinte) şi altor 4 judecători.
    (4) - abrogat

Articolul 47. Grefierul 
    (1) Grefierul, la însărcinarea judecătorului, îndeplineşte unele acte procedurale prin care 
contribuie la pregătirea şi dezbaterea pricinii în şedinţa de judecată, înştiinţează participanţii la 
proces despre locul, data şi ora dezbaterilor, verifică prezenţa lor în şedinţa de judecată, clarifică 
motivele neprezentării lor şi le notifică judecătorului, întocmeşte procesul-verbal al şedinţei, 
îndeplineşte indicaţiile judecătorului în vederea bunei organizări şi desfăşurări a acesteia.
    (2) Nici judecătorul, nici participanţii la proces nu sînt în drept să exercite obligaţiile de grefier 
în şedinţa de judecată. În caz de necesitate, instanţa poate înlocui din oficiu grefierul cu un alt 
grefier, pronunţînd o încheiere nesusceptibilă de atac. Înlocuirea grefierului nu are ca efect 
reluarea procesului.

Articolul 48. Soluţionarea colegială a problemelor
    (1) Toate problemele care apar la judecarea pricinii se soluţionează colegial cu votul 
majorităţii judecătorilor. Nici un judecător nu are dreptul să se abţină de la vot. Preşedintele 
şedinţei de judecată votează ultimul. Judecătorii se bucură de drepturi egale în soluţionarea 
problemelor care apar în examinarea pricinii şi emiterea hotărîrii.
    (2) Judecătorul care nu este de acord cu hotărîrea majorităţii semnează hotărîrea, dar este în 
drept să expună în scris opinie separată, care se înmînează preşedintelui şedinţei şi se anexează la 
dosar. Opinia separată nu se anunţă şi nu se citeşte în şedinţa de judecată.

Articolul 49. Inadmisibilitatea participării repetate a 
                         judecătorului la judecarea aceleiaşi pricini 
    (1) Judecătorul care a luat parte la judecarea pricinii în primă instanţă nu mai poate participa la 
judecarea acesteia în instanţă de apel, de recurs şi nici la rejudecarea ei în primă instanţă, după 
casare.
    (2) Judecătorul care a luat parte la judecarea pricinii în instanţă de apel nu mai poate participa 
la judecarea ei în primă instanţă, repetat, în instanţă de apel şi nici în instanţă de recurs.
    (3) Judecătorul care a luat parte la judecarea pricinii în instanţă de recurs nu mai poate 
participa la judecarea ei în primă instanţă şi nici în instanţă de apel sau în cea de recurs.
    (4) Prevederile prezentului articol nu au incidenţă asupra cazurilor de refuz  de primire a 
cererii de chemare în judecată în temeiul art. 169, de restituire a cererii de chemare în judecată în 
temeiul art. 170 şi 171, de scoatere a cererii de pe rol în temeiul art. 267 sau de încetare a 
procesului în temeiul art. 265 lit. a) şi b).

[Art.49 al.(4) în redacția LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (5) - abrogat 

Articolul 50. Temeiurile de recuzare a judecătorului
    (1) Judecătorul care judecă pricina urmează a fi recuzat dacă:
    a) la judecarea anterioară a pricinii a participat în calitate de martor, expert, specialist, 
interpret, reprezentant, grefier, executor judecătoresc, arbitru sau mediator;
    b) se află în raporturi de rudenie pînă la al patrulea grad inclusiv sau de afinitate pînă la al 
treilea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi, cu alţi participanţi la proces sau cu reprezentanţii 
acestora;



    b1) o rudă a sa pînă la al patrulea grad inclusiv sau un afin pînă la al treilea grad inclusiv a 
participat, ca judecător, la judecarea aceleiaşi pricini;
    b2) este rudă pînă la al patrulea grad inclusiv sau afin pînă la al treilea grad inclusiv cu un alt 
membru al completului de judecată;
    c) este tutore, curator sau adoptator al uneia dintre părţi; 
    d) şi-a expus opinia asupra pricinii care se judecă;
    e) are un interes personal, direct sau indirect, în soluţionarea pricinii ori există alte împrejurări 
care pun la îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea lui;
    f) - abrogată
    (2) - abrogat
    (3) - abrogat

Articolul 51. Temeiurile de recuzare a expertului, 
                         specialistului, interpretului, grefierului
    (1) Temeiurile de recuzare a judecătorului specificate la art.50 se extind şi asupra expertului, 
specialistului, interpretului, grefierului.
    (2) Expertul şi specialistul nu pot participa la judecarea pricinii şi în cazul în care:
    a) depind sau au depins, pe linie de serviciu ori pe o altă linie, de părţi sau de alţi participanţi 
la proces, sau de reprezentanţii acestora;
    b) au efectuat o revizie ale cărei materiale au servit drept temei pentru intentarea procesului ori 
care sînt folosite la soluţionarea pricinii în cauză.
    (3) Faptul participării expertului, specialistului, interpretului, grefierului în aceeaşi calitate la 
judecarea anterioară a pricinii nu constituie temei pentru recuzarea lor.

Articolul 52. Declaraţiile de recuzare şi de abţinere
                          de la judecată
    (1) Dacă există temeiurile specificate la art.50 şi 51, judecătorul, expertul, specialistul, 
interpretul, grefierul sînt obligaţi să se abţină de la judecată. În aceleaşi temeiuri, recuzarea poate 
fi înaintată de participanţii la proces sau este examinată din oficiu de către instanţă.

[Art.52 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată se face oral sau în scris pentru fiecare 
în parte, trebuie să fie motivată şi prezentată pînă la începerea dezbaterii pricinii în fond. Cererea 
de recuzare şi cererea de abţinere de la judecată pot fi înaintate mai tîrziu doar dacă autorul lor a 
aflat de existenţa temeiului recuzării sau abţinerii după ce a început judecarea pricinii în fond. 
    (3) Dacă temeiurile recuzării i-au devenit cunoscute după ce a început judecarea pricinii în 
fond, instanţa este obligată să le comunice în şedinţă de judecată pentru soluţionarea recuzării.
    (4) Procedura soluţionării cererii de abţinere de la judecată şi efectele admiterii ei se determină 
conform prevederilor art.53 şi 54.
    (5) În proces nu se admite înaintarea repetată a recuzării aceluiaşi judecător şi pentru aceleaşi 
motive dacă anterior recuzarea lui a fost respinsă. De asemenea, nu se admite: recuzarea 
judecătorului din suspiciune în imparţialitatea lui dacă nu sînt cunoscute temeiurile de drept şi de 
fapt pentru înaintarea recuzării; recuzarea judecătorului căruia i s-a încredinţat verificarea 
temeiniciei recuzării declarate unui alt judecător; recuzarea judecătorilor care nu sînt implicaţi în 
examinarea pricinii.

Articolul 53. Procedura de soluţionare a cererii 
                         de recuzare 
    (1) Propunerea de recuzare se examinează de instanţa sesizată cu acţiunea. Instanţa audiază 
persoana a cărei recuzare se solicită, dacă aceasta doreşte să dea explicaţii, şi ascultă opinia 
participanţilor la proces. Nu se admite interogarea ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare, 
nici efectuarea unor acte de procedură.
    (11) Propunerea de recuzare se examinează în modul în care se examinează cererea de 
chemare în judecată.

[Art.53 al.(11) introdus prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.01.17]
    (2) Recuzarea judecătorului se hotărăşte, în lipsa acestuia, de un alt judecător sau de un alt 



complet de judecată, de regulă în aceeaşi zi, iar dacă problema aceasta este examinată de instanţa 
ierarhic superioară spre care se îndreaptă calea de atac respectivă, în cel mult 10 zile. Judecătorii 
care au făcut parte din completul de judecată şi cărora nu le-au fost înaintate recuzări pot fi 
incluşi în noul complet pentru soluţionarea recuzării. Cererea de recuzare se soluționează în cel 
mult 5 zile din momentul depunerii.
    [Art.53 al.(2) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.01.17]
    (3) Dacă, din motivul recuzării, în instanţa sesizată cu pricină nu se poate constitui complet de 
judecată şi dacă recuzarea îi priveşte pe toţi judecătorii ei, cererea de recuzare se va judeca de 
instanţa ierarhic superioară spre care se îndreaptă calea de atac respectivă.
    (4) Recuzarea expertului, specialistului, interpretului şi grefierului se examinează de instanţa 
care judecă pricina.
    (5) Instanţa decide asupra recuzării în camera de deliberare printr-o încheiere motivată, care 
nu se supune nici unei căi de atac decît o dată cu fondul hotărîrii sau al deciziei.

Articolul 54. Efectele admiterii cererii de recuzare 
    (1) Dacă cererea de recuzare a fost admisă de instanţa sesizată, pricina se examinează de un alt 
judecător sau de un alt complet de judecători al acestei instanţe. În cazul neadmiterii cererii, 
pricina se examinează de judecătorii desemnaţi.
    (2) Dacă instanţa superioară învestită cu dreptul de a examina cereri de recuzare în cazurile 
prevăzute de art.53 alin.(3) găseşte că cererea de recuzare este întemeiată, va dispune trimiterea 
pricinii la o instanţă de acelaşi grad, iar în cazul imposibilităţii o va expedia spre examinare 
instanţei ierarhic superioare spre care se îndreaptă calea de atac respectivă.
    (3) În cazul respingerii cererii, pricina se va restitui spre judecare instanţei iniţiale.
    (4) În încheierea prin care s-a admis recuzarea se precizează în ce măsură actele îndeplinite de 
judecătorul recuzat urmează să fie menţinute.

Capitolul VI
PARTICIPANŢII LA PROCES. DREPTURILE ŞI 

OBLIGAŢIILE LOR PROCEDURALE
Articolul 55. Participanţii la proces

    Se consideră participanţi la proces: părţile, intervenienţii, procurorul, petiţionarii, persoanele 
care, în conformitate cu art.7 alin.(2), art.73 şi 74, sînt împuternicite să adreseze în instanţă cereri 
în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane sau care intervin 
în proces pentru a depune concluzii în apărarea drepturilor unor alte persoane, precum şi 
persoanele interesate în pricinile cu procedură specială.

Articolul 56. Drepturile şi obligaţiile participanţilor 
                          la proces
     (1) Participanţii la proces sînt în drept să ia cunoştinţă de materialele dosarului, să facă 
extrase şi copii de pe ele, să solicite recuzări, să prezinte probe şi să participe la cercetarea lor, să 
pună întrebări altor participanţi la proces, martorilor, experţilor şi specialiştilor, să formuleze 
cereri, să reclame probe, să dea instanţei explicaţii orale şi scrise, să expună argumente şi 
considerente asupra problemelor care apar în dezbaterile judiciare, să înainteze obiecţii împotriva 
demersurilor, argumentelor şi considerentelor celorlalţi participanţi, să atace actele judiciare şi 
să-şi exercite toate drepturile procedurale acordate de legislaţia procedurală civilă.
    (2) Participanţii la proces se bucură de drepturi procesuale egale şi au obligaţii procesuale 
egale, cu unele excepţii stabilite de lege în dependenţă de poziţia pe care o ocupă în proces.
    (3) Participanţii la proces sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile lor 
procedurale. În cazul abuzului de aceste drepturi sau al nerespectării obligaţiilor procedurale, se 
aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia procedurală civilă.

Articolul 57. Capacitatea de folosinţă a drepturilor 
                          procedurale civile
    (1) Capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii procedurale civile (capacitatea de folosinţă a 
drepturilor procedurale civile) este recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor fizice şi 
organizaţiilor care se bucură, conform legii, de dreptul adresării în judecată pentru apărarea 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.



    (2) Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată în orice fază a procesului. Actele 
de procedură îndeplinite de persoana lipsită de capacitatea de folosinţă sînt nule.

Articolul 58. Capacitatea de exerciţiu al drepturilor 
                          procedurale civile
    (1) Capacitatea de a-şi exercita în volum deplin, personal sau printr-un reprezentant drepturile 
şi obligaţiile procedurale în judecată (capacitatea de exerciţiu al drepturilor procedurale civile) o 
au persoanele fizice de la vîrsta de 18 ani, precum şi persoanele juridice, iar în cazurile prevăzute 
de lege, entităţile care nu au personalitate juridică, dar dispun de organe de conducere proprii.
   (2) Actele de procedură efectuate de minorii cu vîrste cuprinse între 14 şi   18 ani sînt lovite de 
nulitate relativă. Reprezentantul legal al minorului poate încuviința toate aceste acte sau numai o 
parte dintre ele. Instanţa judecătorească va acorda un termen pentru încuviințarea actelor. Dacă 
actele nu sînt încuviințate în termenul stabilit, se va dispune anularea acestora.
    [Art.58 al.(2) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    [Art.58 al.(2) sintagmele „sau de adulţii cu capacitatea de exercițiu limitată” și „sau 
curatorul adultului cu capacitatea de exerciţiu limitată” declarate neconstituționale prin 
HCC33 din 17.11.16, MO30-39/03.02.17 art.7; în vigoare 17.11.16]
    (21) Actele de procedură efectuate de minorii cu vîrste de pînă la 14 ani sau de persoanele 
supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei sînt nule. Prevederea nu se aplică în cazul 
în care persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei contestă hotărîrea 
respectivă.
    [Art.58 al.(21) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

[Art.58 al.(21) sintagma „sau de adulţii declaraţi incapabili” declarată neconstituțională în 
măsura în care actele procedurale efectuate de persoanele incapabile sunt lovite de nulitate 
absolută prin HCC33 din 17.11.16, MO30-39/03.02.17 art.7; în vigoare 17.11.16]

[Art.58 al.(21) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16]
    (3) Minorul care a atins vîrsta de 16 ani poate să-şi exercite personal drepturile procedurale şi 
să-şi îndeplinească obligaţiile procedurale de sine stătător în cazul declarării capacităţii depline 
de exerciţiu (emancipării) sau al încheierii căsătoriei.
    (4) Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale minorilor cu vîrsta între 14 şi 18 ani sînt 
apărate în instanţa judecătorească de către părinţii, înfietorii sau curatorii acestora, instanţa fiind 
obligată să introducă în astfel de pricini minorii respectivi.

[Art.58 al.(4) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (5) În cazurile prevăzute de lege, în pricinile ce nasc din raporturi juridice civile, 
matrimoniale, familiale, de muncă şi din alte raporturi juridice, minorii îşi apără personal în 
judecată drepturile, libertăţile şi interesele legitime. Instanţa constată necesitatea introducerii în 
proces a reprezentantului legal al minorului.
    (6) Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale minorilor cu vîrsta de pînă la 14 ani sînt 
apărate în instanţa judecătorească de reprezentanţii legali ai acestora – părinţi, înfietori, tutori.
    [Art.58 al.(6) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

[Art.58 al.(6) sintagma „precum şi ale adulţilor declaraţi incapabili în modul stabilit de lege” 
declarată neconstituțională în măsura în care se interzice participarea la proces a persoanelor 
declarate incapabile și nu permite instanței de a lua în considerație voința acestora prin HCC33 
din 17.11.16, MO30-39/03.02.17 art.7; în vigoare 17.11.16]
    Articolul 581. Capacitatea de exerciţiu al drepturilor 
                             procedurale civile a persoanei în privinţa 
                             căreia este instituită o măsură de ocrotire
                             judiciară
    (1) Persoana fizică în privinţa căreia este instituită o măsura de ocrotire judiciară (persoana 
ocrotită) are capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile în măsura în care:
    a) în cadrul pricinii civile, persoana ocrotită îşi apăra drepturile, libertăţile sau interesele 
legitime pe care, conform legii civile, le poate exercita de sine stătător; 
    b) pricina civilă se referă la un act juridic pe care, conform legii civile, persoana ocrotită îl 
poate încheia de sine stătător.



    (2) În măsura în care pentru exercitarea drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ori 
pentru încheierea actelor juridice, conform legii civile, persoana ocrotită are nevoie de 
încuviinţare sau autorizare, actele de procedură în pricinile civile care se referă la acestea sînt 
supuse încuviinţării sau autorizării. Încuviinţarea sau autorizarea poate fi dată pentru toate actele 
de procedură aferente unei pricini civile sau pentru fiecare act de procedură în parte.
    (3) În măsura în care pentru exercitarea drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ori 
pentru încheierea actelor juridice, conform legii civile, în numele persoanei ocrotite acţionează 
reprezentantul legal, actele de procedură în pricinile civile care se referă la acestea se îndeplinesc 
în numele persoanei ocrotite de către reprezentantul legal corespunzător (ocrotitorul provizoriu, 
curatorul, tutorele etc.).
    (4) În caz de dubiu, persoana se consideră că are capacitate deplină de exerciţiu pentru 
îndeplinirea actului de procedură.  În toate cazurile, persoana ocrotită are capacitate deplină de 
exerciţiu al drepturilor procedurale civile în pricinile care cad sub incidenţa capitolului XXVIII. 
    (5) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1)–(3), instanţa de judecată examinează cererea de 
chemare în judecată sau altă cerere depusă de o persoană ocrotită fără asistenţa sau reprezentarea 
persoanei însărcinate cu ocrotirea în cazul în care pricina respectivă poate fi examinată cu 
participarea nemijlocită a persoanei ocrotite. Dacă o persoană ocrotită a depus nemijlocit o cerere 
de chemare în judecată sau altă cerere în instanţa de judecată, se prezumă că pricina respectivă 
poate fi examinată cu participarea nemijlocită a persoanei ocrotite.  
    (6) În cazul prevăzut de dispoziţiile alin. (5), la cererea persoanei ocrotite sau din oficiu, cu 
acordul persoanei ocrotite, instanţa de judecată care examinează pricina poate desemna, prin 
încheiere, un curator special care va asista persoana în pricina respectivă sau un tutore special 
care va reprezenta persoana în pricina în cauză. 
    (7) În toate cazurile în care persoana ocrotită este pîrît sau intervenient accesoriu de partea 
pîrîtului, actele de procedură în pricinile civile se îndeplinesc în numele persoanei ocrotite de 
către reprezentantul legal corespunzător (ocrotitorul provizoriu, curatorul, tutorele etc.). 
    (8) Actele de procedură încheiate de persoana ocrotită cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2), (3) 
sau (7) sînt anulabile.  Reprezentantul legal al persoanei ocrotite poate încuviinţa toate aceste 
acte sau numai o parte dintre acestea. Instanţa judecătorească va acorda un termen pentru 
încuviinţarea actelor. În cazul în care actele nu sînt încuviinţate în termenul stabilit, se va 
dispune anularea acestora dacă instanţa de judecată constată că ele prejudiciază persoana ocrotită 
sau o expun unui risc grav.
    (9) În pricinile civile în care persoana ocrotită nu are capacitate de exerciţiu al drepturilor 
procedurale civile, instanţa, totuşi, audiază şi ia în considerare dorinţele şi sentimentele persoanei 
ocrotite, cu excepţia cazului în care instanţei i s-a prezentat un raport de expertiză psihiatrică care 
confirmă că audierea persoanei ocrotite este de natură a-i dăuna sănătăţii sau dacă aceasta nu 
poate să-şi exprime dorinţele şi sentimentele.
    [Art.581 introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

 Articolul 59. Părţile în proces
    (1) Parte în proces (reclamant sau pîrît) poate fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, 
la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios.
    (2) În cazurile prevăzute de lege, pot fi parte în proces asociaţiile şi societăţile care nu au 
personalitate juridică, dar care dispun de organe de conducere proprii. 
    (3) Parte în proces civil poate fi Republica Moldova, reprezentată de Guvern şi de organele 
împuternicite să exercite o parte din funcţiile Guvernului, precum şi unităţile administrativ-
teritoriale, reprezentate prin împuterniciţii lor în modul prevăzut de lege.
     (4) În cazul intentării unui proces la cererea persoanelor şi organelor împuternicite prin lege 
să se adreseze în instanţă pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unei 
alte persoane, aceasta din urmă este înştiinţată despre iniţierea procesului, urmînd să participe la 
el în calitate de reclamant.
    (5) Părţile au drepturi procedurale şi obligaţii procedurale egale.

Articolul 60. Drepturile procedurale ale părţilor
    (1) În afară de drepturile specificate la art.56, părţile dispun de drepturi speciale.
    (2) Reclamantul este în drept să modifice temeiul sau obiectul acţiunii, să mărească ori să 



reducă cuantumul pretenţiilor în acţiune, ori să renunţe la acţiune. Pîrîtul este în drept să 
recunoască acţiunea. Părţile pot înceta procesul prin tranzacţie.  
    (3) Nu se consideră modificare a acţiunii dacă are loc: completarea temeiului acţiunii şi 
circumstanţelor, extinderea sau reducerea pretenţiilor accesorii, solicitarea compensării valorii 
obiectului pierdut sau pierit.

[Art.60 al.(3) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (4) Instanţa judecătorească nu este în drept să modifice din oficiu temeiul sau obiectul acţiunii.
    (5) Instanţa nu va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea acţiunii de 
către pîrît, nu va confirma tranzacţia dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile, 
libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului. Anterior 
confirmării tranzacţiei, instanţa verifică respectarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 
137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.
    [Art.60  al.(5) modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]

Articolul 61. Obligaţia părţilor de a se folosi 
                         cu bună-credinţă de drepturile 
                         lor procedurale
    (1) Părţile sînt obligate să se folosească cu bună-credinţă de drepturile lor procedurale. 
Instanţa judecătorească pune capăt oricărui abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se urmăreşte 
tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare.
    (2) În caz de înaintare cu rea-credinţă a unor cereri vădit neîntemeiate de contestare a unui 
înscris sau a semnăturii de pe înscris, de formulare a unei cereri de amînare a procesului sau de 
strămutare a pricinii, de obţinere de către reclamantul căruia i s-a respins acţiunea a unor măsuri 
de asigurare prin care pîrîtul a fost păgubit, dacă prin aceste acţiuni s-a cauzat amînarea 
(suspendarea) judecării pricinii sau tergiversarea executării actului judiciar, partea vinovată poate 
fi obligată de instanţă, la cererea părţii interesate, la plata unei despăgubiri.

Articolul 62. Coparticiparea procesuală obligatorie 
    1) Coparticiparea procesuală este obligatorie dacă examinarea pricinii implică soluţionarea 
chestiunii cu privire la drepturile sau obligaţiile mai multor reclamanţi şi/sau pîrîţi atunci cînd:
    a) obiectul litigiului îl constituie drepturile şi obligaţiile comune ale mai multor reclamanţi sau 
pîrîţi;
    b) drepturile şi obligaţiile reclamanţilor sau pîrîţilor decurg din aceleaşi temeiuri de fapt sau de 
drept.
    (2) Ca urmare a constatării temeiurilor coparticipării procesuale obligatorii, instanţa 
judecătorească va înştiinţa, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, pe toţi 
coreclamanţii şi copîrîţii despre posibilitatea de a interveni în proces. Încheierea judecătorească 
prin care este respinsă cererea participantului la proces privind înştiinţarea coparticipantului 
poate fi atacată cu recurs. 
    (3) În cazul existenţei temeiurilor prevăzute la alin. (1), orice persoană are dreptul să solicite 
intervenirea în proces în calitate de coreclamant sau copîrît. Încheierea judecătorească prin care 
este respinsă cererea persoanei interesate de a interveni în proces în calitate de coparticipant 
poate fi atacată cu recurs.  
   (4) Coparticipanţii pot încredinţa reprezentarea lor în proces unuia sau mai multor 
coparticipanţi. Coparticipantul reprezentant confirmă împuternicirile speciale prevăzute la art. 81 
printr-o procură autentificată notarial, iar împuternicirile generale – prin cereri scrise semnate de 
coparticipantul sau coparticipanţii reprezentaţi, cu excepția reprezentanţilor autorităţilor publice.

[Art.62 al.(4) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (5) Intervenirea în proces se dispune, printr-o încheiere, pînă la închiderea dezbaterilor 
judiciare înaintea primei instanţe.
    (6) Dacă necesitatea intervenirii în proces a coreclamanţilor sau copîrîţilor este constatată în 
timpul deliberării, instanţa va relua examinarea pricinii în fond, dispunînd înştiinţarea 
coparticipanţilor.

Articolul 63. Coparticiparea facultativă



    (1) Pentru judecarea rapidă şi justă a litigiilor, instanţa judecătorească este în drept să admită 
examinarea concomitentă a mai multor pretenţii înaintate de mai mulţi reclamanţi către acelaşi 
pîrît ori de un reclamant către mai mulţi pîrîţi, ori de mai mulţi reclamanţi împotriva mai multor 
pîrîţi (inclusiv în cazul cînd fiecare pretenţie poate fi examinată şi executată de sine stătător), 
cînd ele se află în conexiune prin raportul material juridic dintre coparticipanţi, prin pretenţiile 
înaintate sau probele comune şi cînd există posibilitatea examinării lor în aceeaşi procedură şi de 
aceeaşi instanţă.
    (11) Fiecare coreclamant sau copîrît participă în proces în mod independent faţă de ceilalţi 
coparticipanţi.
    (2) Încheierea judecătorească prin care s-a permis ori s-a respins cererea de admitere a 
coparticipării facultative nu se supune recursului.

Articolul 64 - abrogat
Articolul 65. Intervenientul principal (intervenientul care

                          formulează pretenţii proprii cu privire 
                          la obiectul litigiului)
    (1) Orice persoană interesată poate interveni într-un proces ce se desfăşoară între alte 
persoane. Intervenţia este în interesul propriu cînd intervenientul invocă un drept al său asupra 
obiectului litigiului sau un drept legat de acesta.
    (11) Dacă se constată că există persoane care pot să îşi declare propriile pretenţii asupra 
obiectului litigiului între părţile iniţiale, instanţa este obligată să înştiinţeze persoanele în cauză 
despre procesul pornit şi să le explice dreptul lor de a interveni în proces prin înaintarea unei 
acţiuni.
    (2) Intervenientul principal poate interveni în proces pînă la închiderea dezbaterilor judiciare 
în primă instanţă, înaintînd acţiunea către una sau către ambele părţi în modul prevăzut de 
prezentul cod. Intervenientul principal are drepturi şi obligaţii de reclamant.
    (21) Cererea de intervenţie principală se întocmeşte conform cerinţelor prevăzute pentru 
cererea de chemare în judecată.
    (3) - abrogat
    (4) În cazul în care constată că acţiunea intervenientului principal nu se raportă la obiectul 
litigiului, instanţa pronunţă o încheiere prin care refuză să o examineze concomitent cu acţiunea 
iniţială a reclamantului. În astfel de cazuri, intervenientul principal nu decade din dreptul de a 
cere intentarea unui proces pe baze generale.
    (5) Încheierea prin care instanţa refuză să examineze concomitent acţiunea intervenientului 
principal şi acţiunea iniţială a reclamantului poate fi atacată cu recurs.

Articolul 66 - abrogat
Articolul 67. Intervenientul accesoriu (intervenientul

                         care nu formulează pretenţii proprii
                         asupra obiectului litigiului)
    (1) Persoana interesată într-un proces pornit între alte persoane poate interveni în el alături de 
reclamant sau de pîrît pînă la închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă dacă hotărîrea 
pronunţată ar putea să influenţeze drepturile sau obligaţiile lui faţă de una din părţi.
    (2) Pentru a interveni în proces, intervenientul depune o cerere în care demonstrează interesul 
intervenţiei, menţionînd cărei părţi se va alătura. Copia de pe cerere se înmînează ambelor părţi.
    (3) Intervenientul accesoriu poate fi introdus în proces şi la cererea uneia dintre părţi sau din 
oficiul instanţei.
    (4) - abrogat
    (5) Încheierea judecătorească privind respingerea cererii de introducere în proces a 
intervenientului accesoriu poate fi atacată odată cu atacarea fondului cauzei de acesta sau de 
către participanţii la proces.

Articolul 68. Drepturile şi obligaţiile procedurale 
                         ale intervenientului accesoriu
    Intervenientul accesoriu are drepturile şi obligaţiile procedurale ale părţii căreia i se alătură, cu 
excepţia dreptului de a modifica temeiul şi obiectul acţiunii, de a majora sau reduce cuantumul 
pretenţiilor din acţiune, precum şi de a renunţa la acţiune, de a recunoaşte acţiunea sau de a 



încheia tranzacţie, de a înainta acţiune reconvenţională sau de a cere executarea silită a hotărîrii, 
încheierii sau deciziei judecătoreşti. 

Articolul 69. Efectele neatragerii sau neintervenirii 
                         în proces a intervenientului accesoriu
    (1) Dacă, în urma pronunţării hotărîrii, partea în proces obţine un drept faţă de intervenientul 
accesoriu sau acesta poate înainta pretenţii împotriva ei, partea interesată este obligată să-l 
înştiinţeze despre pornirea procesului şi să prezinte în judecată un demers, solicitînd introducerea 
lui în proces. În acest scop, partea interesată depune în judecată o cerere, copia de pe care o 
expediază intervenientului accesoriu, precum şi explicaţia dreptului acestuia de a interveni în 
proces în timp de 15 zile.
    (2) În caz de examinare a pricinii fără ca partea interesată să atragă în proces intervenientul 
accesoriu, faptele şi raporturile juridice stabilite prin hotărîre judecătorească irevocabilă nu au 
efecte juridice la examinarea acţiunii de regres depuse împotriva intervenientului.
    (3) Neintervenirea în proces fără motive întemeiate a intervenientului accesoriu, înştiinţat în 
modul stabilit la alin. (1), îl decade din dreptul de a dovedi că litigiul a fost soluţionat greşit din 
cauza incorectitudinii în proces a părţii la care urma să se alăture în măsura în care nu dovedeşte 
că explicaţiile, acţiunile şi mijloacele de apărare ale părţii au fost greşite din intenţie sau din 
culpă gravă.

Articolul 70. Succesiunea în drepturile procedurale
    (1) În cazul ieşirii uneia dintre părţi din raportul juridic litigios sau din raportul stabilit prin 
hotărîre judecătorească (deces, reorganizare, cesiune de creanţă, transfer de datorie şi alte cazuri 
de subrogare), instanţa permite înlocuirea părţii cu succesorul ei în drepturi. Succesiunea în 
drepturi este posibilă în orice fază a procesului.
    (2) Actele săvîrşite pînă la intrarea în proces a succesorului sînt obligatorii lui în măsura în 
care ar fi fost obligatorii persoanei pe care succesorul în drepturi a subrogat-o.
    (3) Încheierea instanţei despre refuzul în admiterea succesorului poate fi atacată cu recurs.

Articolul 71. Participarea procurorului la judecarea 
                          pricinilor civile 
    (1) Procurorul participă la judecarea pricinilor civile în calitate de participant la proces dacă el 
însuşi a depus cererea de chemare în judecată. 
    (2) Procurorul poate depune cererea de chemare în judecată pentru compensarea prejudiciului 
cauzat autorităților publice prin infracțiune, precum și pentru anularea actelor care au cauzat 
prejudiciul, în cazul încetării urmăririi penale sau neînceperii urmăririi penale în temeiul art. 275 
pct. 4), 5) şi 9) din Codul de procedură penală. Cererea de chemare în judecată poate fi depusă 
indiferent de acordul autorității publice.

[Art.71 în redacția LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
Articolul 72. Drepturile procedurale ale procurorului

    (1) Procurorul care a intentat o acţiune are drepturile şi obligaţiile procedurale de reclamant, 
cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată.
    (2) Renunţarea procurorului la pretenţiile înaintate în apărarea intereselor autorității publice nu 
o privează pe aceasta de dreptul de a cere examinarea pricinii în fond. 
    (3) Renunțarea autorității publice la acțiunea intentată de procuror nu afectează examinarea 
pricinii dacă procurorul cere examinarea pricinii în fond. 
    (4) Neprezentarea procurorului citat legal în şedinţa de judecată nu împiedică examinarea 
pricinii dacă autoritatea publică în interesele căreia a fost intentată acţiunea susţine examinarea 
cauzei în lipsa procurorului.

[Art.72 în redacția LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
Articolul 73. Pornirea proceselor în apărarea drepturilor,

                          libertăţilor şi intereselor legitime ale unor 
                          alte persoane
    (1) În cazurile prevăzute de lege, autorităţile publice, organizaţiile, persoanele fizice pot 
adresa în judecată acţiune (cerere) în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 
unor alte persoane, la cererea acestora, sau în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale unui număr nelimitat de persoane fizice. Acţiunea în apărarea intereselor unei 



persoane în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, 
curatelă sau tutelă) poate fi intentată independent de existenţa cererii unei persoane interesate sau 
a reprezentantului ei legal.

[Art.73 al.(1) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) Organele, organizaţiile, persoanele fizice care au intentat proces în apărarea intereselor 
unor alte persoane au drepturi şi obligaţii procedurale de reclamant, cu excepţia dreptului de a 
încheia tranzacţie şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată.
    (3) Dacă organele, organizaţiile, persoanele fizice care au intentat proces îşi retrag acţiunea 
înaintată în interesul reclamantului, iar acesta nu doreşte să intervină în proces, survin efectele 
procesuale prevăzute la art.72 alin. (2).

 Articolul 74. Participarea la proces a autorităţilor
                          publice pentru a depune concluzii
    (1) În cazurile stabilite de lege, autorităţile publice competente, din proprie iniţiativă, la 
cererea participanţilor la proces sau din oficiul instanţei, pot interveni în proces pînă la 
pronunţarea hotărîrii în primă instanţă, precum şi în instanţa de apel, pentru a depune concluzii, 
potrivit funcţiei, în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale altor 
persoane, a intereselor statului şi ale societăţii.
    (2) Instanţa judecătorească poate, după caz, din oficiu să introducă în proces autoritatea 
publică competentă pentru a depune concluzii asupra pricinii în curs de examinare.
    (3) Autorităţile menţionate în prezentul articol au drepturile şi obligaţiile procedurale de 
participant la proces specificate la art.56 din prezentul cod, precum şi în alte legi.

Articolul 75. Reprezentarea în instanţă judecătorească
    (1) În proces civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat 
stagiar. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a 
avea avocat.
    (2) Procesele persoanelor juridice se susţin în instanţă de judecată de către organele lor de 
administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte 
normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alţi angajaţi împuterniciţi ai 
persoanei juridice, de către avocaţi sau avocaţi stagiari.
    (3) Conducătorul organizaţiei îşi confirmă împuternicirile prin documentele prezentate în 
judecată ce atestă funcţia sau calitatea lui de serviciu ori, după caz, prin actele de constituire. În 
caz de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, interesele ei pot fi reprezentate de 
administratorul din oficiu sau de lichidator, desemnaţi în condiţiile legii.
    (4) Actele procedurale efectuate de reprezentant în limitele împuternicirilor sale sînt 
obligatorii pentru persoana reprezentată în măsura în care ele ar fi fost efectuate de ea însăşi. 
Culpa reprezentantului este echivalentă culpei părţii.

Articolul 76 - abrogat
Articolul 77. Desemnarea avocatului

    Instanţa judecătorească solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă 
Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru parte sau intervenient:
    a) dacă domiciliul pîrîtului nu este cunoscut;

[Art.77 lit.a) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
[Art.77 lit.b) abrogată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

    c) în condiţiile art. 306, 316 şi 3183;
    [Art.77 lit.c) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Aricolul 78 - abrogat
Articolul 79. Reprezentanţii legali

    (1) Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor care nu au capacitate deplină de 
exerciţiu şi ale celor limitate în capacitatea de exerciţiu sînt apărate în instanţă, în cazurile şi 
condiţiile prevăzute la art. 58 şi 581, de către părinţi, înfietori, tutori sau curatori, de alte persoane 
cărora acest drept le este acordat prin lege.



    (2) Reprezentarea în proces a persoanei declarate dispărută fără veste în modul stabilit de lege 
se face de administratorul fiduciar sau de tutorele numit în conformitate cu legea.
    (3) Reprezentarea în proces a moştenitorilor persoanei decedate sau declarate decedată în 
modul stabilit de lege, dacă succesiunea nu a fost încă acceptată de nimeni, se face de către 
custodele sau tutorele numit în conformitate cu legea.
    (4) Reprezentantul legal îndeplineşte în numele celui reprezentat toate actele procedurale pe 
care acesta din urmă are dreptul să le exercite, cu excepţiile stabilite de lege.
    (5) Reprezentantul legal poate încredinţa unui avocat reprezentarea în instanţă judecătorească. 
Reprezentantul legal poate fi chemat personal, după caz, în judecată pentru a da explicaţii 
referitor la actele pe care le-a încheiat ori săvîrşit în această calitate.

Articolul 80. Formularea împuternicirilor reprezentantului
    (1) Împuternicirile persoanei juridice trebuie să fie formulate într-o procură, eliberată şi 
legalizată în modul stabilit de lege.
    (2) - abrogat
    (3) Procurile eliberate în numele persoanei juridice conform actelor de constituire se semnează 
de către administrator sau de către altă persoană împuternicită.

[Art.80 al.(3) în redacția LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    (4) Valabilitatea procurii care confirmă împuternicirile reprezentantului în instanţă de judecată 
încetează în temeiul art.255 din Codul civil.
    (5) - abrogat
    (6) Reprezentantul legal depune în judecată actele ce atestă statutul şi împuternicirile sale.
    (7) Împuternicirile date avocatului sau avocatului stagiar se atestă printr-un mandat, eliberat de 
reprezentat şi certificat de avocat.
    (8) - abrogat
    (9) Reprezentantul care renunţă la împuterniciri trebuie să înştiinţeze atît reprezentatul, cît şi 
instanţa cu cel puţin 10 zile înainte de data judecării pricinii sau înainte de expirarea termenelor 
de atac.

Articolul 81. Împuternicirile reprezentantului în 
                          judecată
    (1) Împuternicirea de reprezentare în judecată acordă reprezentantului dreptul de a exercita în 
numele reprezentatului toate actele procedurale, cu excepţia dreptului de a semna cererea şi de a 
o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluționarea litigiului, de a renunţa total sau 
parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a 
modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a recurge la mediere, de a încheia 
tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, 
de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona 
executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în 
temeiul hotărîrii judecătoreşti, drept care trebuie menţionat expres, sub sancţiunea nulităţii, în 
procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), mandatul de ocrotire în viitor, acordat prin act juridic încheiat 
în formă autentică şi care a început să producă efecte, acordă mandatarului împuternicirea de a 
îndeplini toate actele procedurale pe care mandantul are dreptul să le exercite, cu excepțiile 
stabilite la art. 4812–4827 din Codul civil și de mandatul de ocrotire în viitor.
    [Art.81 al.(2) introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297; alineatul unic 
devine al.(1)]
    [Art.81 modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]

[Art.81 modificat prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
Capitolul VII

CHELTUIELILE DE JUDECATĂ
Articolul 82. Cheltuielile de judecată

    Cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de judecare a pricinii.
Articolul 83. Taxa de stat 

    (1) Taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanţa 
judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele 



procedurale de judecare a pricinii civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din 
dosar.
    (2) În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcţie de caracterul şi valoarea 
acţiunii, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporţii fixe, 
conform Legii taxei de stat. 

Articolul 84. Impunerea cu taxă de stat 
    Se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (iniţială şi reconvenţională), 
cererea intervenientului principal, cererea vizînd pricinile cu procedură specială, cererea de 
eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererea de declarare a insolvabilităţii, cererea de eliberare a 
titlului executoriu privind executarea hotărîrilor arbitrale, cererea de apel, cererea de recurs, 
precum şi cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe actele judecătoreşti.

Articolul 85. Scutirile de taxă de stat
    (1) De taxă de stat pentru judecarea pricinilor civile se scutesc:
    a) reclamanţii în acţiunile:
    - de reintegrare în serviciu, de revendicare a sumelor de retribuire a muncii şi în alte 
revendicări legate de raporturile de muncă;
    - ce decurg din dreptul de autor şi din drepturile conexe, din dreptul asupra invenţiilor, 
desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, precum 
şi din alte drepturi asupra proprietăţii intelectuale;
    - de încasare a pensiei de întreţinere;
    - de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă 
vătămare a sănătăţii ori prin deces;
    - de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin infracțiune;
    - de revendicare a reparaţiei prejudiciului cauzat prin poluarea mediului înconjurător şi 
folosirea iraţională a resurselor naturale;
    - de revendicare a indemnizaţiilor de protecţie socială;
    - născute din raporturi de contencios administrativ;
    - pentru sesizările privind declararea ca fiind ilegale a manifestărilor şi adunărilor 
nesancţionate;
    - de protecţie a drepturilor consumatorilor; 
    - legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    - privind faptele de discriminare;
    [Art.85 al.(1), lit.a) modificată prin LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147]
    b) cetăţenii Republicii Moldova - pentru cererile de înfiere;
    c) minorii - pentru cererile de apărare a drepturilor lor;
    c1) victimele violenţei în familie – pentru cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie și în 
acțiunile de reparație a prejudiciului material și/sau moral cauzat prin acte de violență în familie;

[Art.85 al.(1), lit.c1) modificată prin LP7 din 02.03.17, MO103-108/31.03.17 art.147]
    d) persoanele supuse represiunilor politice - în pricinile privind represiunile;
    e) Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului - pentru cererile privind 
apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;
    [Art.85 al.(1), lit.e) modificată prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    f) procurorul, autorităţile publice, organizaţiile şi persoanele fizice care, conform legii, sînt 
împuternicite să adreseze în instanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale unor alte persoane ori în apărarea intereselor statului sau ale societăţii şi să depună 
cereri de contestare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti;
    g) organele afacerilor interne, Serviciul Fiscal de Stat şi Centrul Naţional Anticorupţie - în 
revendicarea compensării cheltuielilor de urmărire a persoanelor care se eschivează de la plata 
pensiilor de întreţinere, de la reparaţia prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale 
sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, de la plata impozitelor şi altor obligaţii la 
bugetul statului; compensării cheltuielilor de căutare a debitorului şi a bunurilor lui sau a 
copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, precum şi a cheltuielilor de 
păstrare a bunurilor luate de la debitor şi puse sub sechestru şi a bunurilor debitorului evacuat din 
locuinţă;



[Art.85 al.(1), lit.g) modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în 
vigoare 01.07.16]
    h) instituţiile de asistenţă socială - în acţiunile de regres împotriva cauzatorului de daună, 
pentru încasarea de la acesta a ajutoarelor şi pensiei ce se plătesc persoanei prejudiciate sau 
membrilor ei de familie;
    i) autorităţile publice centrale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, 
Curtea de Conturi şi organele subordonate lor, finanţate de la bugetul de stat, precum şi 
autorităţile administraţiei publice locale - la înaintarea acţiunilor şi la contestarea hotărîrilor 
instanţelor judecătoreşti, inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ, 
indiferent de calitatea lor procesuală;
    j) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - în cazul contestării hotărîrilor şi deciziilor 
ei privind procedura de înregistrare a obiectivelor de proprietate intelectuală;
    k) organizaţiile obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi, instituţiile, întreprinderile şi asociaţiile 
de instruire şi de producţie ale persoanelor cu dizabilităţi - în toate acţiunile şi pentru toate 
cererile lor;

[Art.85 al.(1), lit.k) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în 
vigoare 09.09.16]
    l) părţile - în litigiile privind reparaţia prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, tragere 
ilegală la răspundere penală, prin aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului 
preventiv sau sub forma impunerii angajamentului scris de a nu părăsi localitatea ori prin 
aplicare ilegală a sancţiunii administrative a arestului;
    m) participanţii la proces - pentru plîngerile lor împotriva încheierilor judecătoreşti;
    n) părţile - în pricinile privind revizuirea hotărîrilor;
    o) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale) - în 
acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice şi juridice care se eschivează de la achitarea 
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; în acţiunile intentate împotriva 
prestatorilor de servicii medicale sau a lucrătorilor medicali, în scopul compensării materiale a 
prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora; în acţiunile intentate 
împotriva persoanelor fizice şi juridice responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei 
asigurate şi în acţiunile în regres;
    p) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen 
rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
    r) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen 
rezonabil a documentelor executorii şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.
    (2) Pot fi stabilite prin lege şi alte cazuri de scutire a părţilor de plata taxei de stat.
    (3) Eliberarea, la cerere, a copiilor de pe actele judecătoreşti pentru participanţii la proces se 
face fără plata taxei de stat. Eliberarea repetată de copii de pe acelaşi act se supune taxei de stat.
    (4) În funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana fizică sau 
juridică este scutită de către judecător (de către instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau 
de plata unei părţi a ei.

[Art.85 al.(4) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

Articolul 86. Amînarea şi eşalonarea plăţii taxei 
                         de stat
    (1) Pînă la etapa dezbaterilor judiciare, judecătorul sau instanţa judecătorească soluţionează 
cererile părţilor privind amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat ţinînd cont de situaţia lor 
materială. Dacă reclamantul nu a plătit în termen taxa de stat, instanţa scoate cererea de pe rol.

[Art.86 al.(1) în redacția LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) Persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de 
judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau 
frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, 
precum şi la atacarea hotărîrilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de 
stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de 



judecată a hotărîrii.
Articolul 87. Valoarea acţiunii

    (1) Valoarea acţiunii se determină:
    a) din suma cerută - în acţiunile pentru plata unei sume;
    b) din valoarea bunurilor revendicate - în acţiunile de revendicare a unor bunuri;
    c) din suma totală a obligaţiilor de plată pe un an - în acţiunile pentru plata pensiei de 
întreţinere;
    d) din suma totală pretinsă, dar nu mai mult decît pe 3 ani - în acţiunile privitoare la plăţile 
scadente;
    e) din suma totală pretinsă pe 3 ani - în acţiunile privitoare la plăţi fără termen şi la plata 
întreţinerii viagere;
    f) din suma cu care se majorează ori se reduc sumele de plată, dar nu mai mult decît pe un an - 
în acţiunile de majorare sau de reducere a sumelor de plată;
    g) din suma totală de plată sau a livrărilor restante, dar nu mai mult decît pe un an - în 
acţiunile de încetare a efectuării plăţilor sau a livrărilor;
    h) din suma totală a chiriei în termenul rămas de valabilitate a contractului, dar nu mai mult 
decît pe 3 ani - în acţiunile de reziliere a contractului de locaţiune;
    i) din valoarea clădirii, dar nu mai mică de valoarea indicată în inventar sau, în lipsa valorii, de 
evaluarea făcută în legătură cu asigurarea obligatorie - în acţiunile referitoare la dreptul de 
proprietate asupra clădirilor proprietate a persoanelor fizice sau din valoarea clădirii, dar nu mai 
mică de valoarea indicată în inventar - în cazul clădirilor care aparţin persoanelor juridice;
    j) din preţul stabilit al terenului - în acţiunile de revendicare a terenurilor, sau din preţul lui de 
piaţă dacă preţul nu a fost stabilit;
    k) din valoarea fiecărei pretenţii aparte - în acţiunile care constau din mai multe pretenţii de 
sine stătătoare.
    (2) Valoarea acţiunii se indică de reclamant. În cazul necorespunderii vădite a valorii indicate 
a acţiunii valorii ei reale, judecătorul poate dispune, pentru stabilirea ei, prezentarea de probe, 
cercetarea la faţa locului, efectuarea expertizei din contul reclamantului.

Articolul 88. Plata taxei de stat suplimentare 
    (1) În cazul în care, la momentul depunerii cererii, determinarea valorii acţiunii este dificilă, 
taxa de stat se plăteşte cu aproximaţie, urmînd să se încaseze ulterior o taxă suplimentară în 
corespundere cu partea din valoarea acţiunii, stabilită de instanţă la soluţionarea pricinii în fond, 
pentru care nu s-a plătit taxă de stat la momentul depunerii cererii.
    (2) Dacă, în cadrul examinării pricinii, îşi majorează pretenţiile formulate anterior în acţiune, 
reclamantul plăteşte taxă suplimentară şi pentru partea cu care acţiunea se majorează.
    (3) Examinarea pricinii va continua după ce reclamantul prezintă proba achitării taxei de stat 
sau a soluţionării de către instanţă a problemei privind amînarea, eşalonarea achitării taxei de stat 
sau micşorarea cuantumului ei, în conformitate cu art.86.

Articolul 89. Restituirea taxei de stat
    (1) Taxa de stat plătită se restituie, parţial sau integral, în cazul:
    a) depunerii într-o sumă mai mare decît cea prevăzută de legislaţia în vigoare (se restituie 
suma plătită în plus);
    b) refuzului de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în temeiul art.348;
    c) refuzului de a primi cererea spre examinare în temeiul art.169 alin.(1);
    d) restituirii cererii în temeiul art.170 alin.(1) şi art.171 alin.(2);
    e) încetării procesului pentru motivele specificate la art.265 lit.a), b) şi e);
    f) scoaterii cererii de pe rol pentru motivele specificate la art.267 lit.a) şi b);
    g) restituirii cererii de apel şi cererii de recurs pentru motivele prevăzute la art.369, 408 şi 409;
    h) refuzului persoanei care a plătit taxă pentru întocmirea sau primirea documentelor pînă la 
adresare în instanţă judecătorească;
    i) încetării procesului în legătură cu confirmarea tranzacţiei încheiate în procesul de mediere în 
condiţiile art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.

[Art.89 al.(1), lit.i) introdus prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    (2) Taxa de stat se restituie şi în alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare.



    (3) Restituirea taxei de stat se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul 
Trezoreriei de Stat, în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii.
    [Art.89 al.(3) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 
01.07.16]

Articolul 90. Cheltuielile de judecare a pricinii
    Din cheltuielile de judecare a pricinii fac parte:
    a) sumele plătite martorilor, interpreţilor, experţilor şi specialiştilor;
    b) cheltuielile de efectuare a cercetărilor la faţa locului; 
    c) cheltuielile de înştiinţare şi chemare a părţilor în judecată;
    d) cheltuielile de transport şi de cazare suportate de părţi şi de alţi participanţi la proces în 
legătură cu prezentarea lor în instanţă;
    e) cheltuielile suportate de cetăţenii străini şi de apatrizi în legătură cu plata interpretului dacă 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
    f) cheltuielile de căutare a pîrîtului;
    g) cheltuielile de efectuare a expertizei;
    h) cheltuielile de executare a actelor judiciare;
    i) cheltuielile de asistenţă juridică;
    j) cheltuielile de declarare a insolvabilităţii;
    k) compensaţiile pentru timpul de muncă pierdut;
    l) alte cheltuieli necesare, suportate de instanţă şi de participanţii la proces.

Articolul 91. Sumele plătite martorilor, experţilor,
                          specialiştilor şi interpreţilor
    (1) Martorilor, experţilor, specialiştilor şi interpreţilor li se compensează cheltuielile suportate 
în legătură cu prezentarea lor în instanţă judecătorească, inclusiv cheltuielile de deplasare şi 
cazare, diurnele, precum şi salariul mediu pe economie.
    (2) Persoanelor citate în judecată în calitate de martori li se păstrează locul de muncă în timpul 
absentării lor de la serviciu în legătură cu judecata. Martorii care nu sînt salariaţi primesc o 
recompensă pentru sustragere de la ocupaţia lor.
    (3) Experţii, specialiştii şi interpreţii primesc o recompensă pentru munca efectuată din 
însărcinarea instanţei judecătoreşti dacă această muncă nu intră în atribuţiile lor de serviciu în 
instituţia sau organizaţia de stat. Mărimea recompensei se determină de către instanţă de 
comunul acord al părţilor, în coordonare cu experţii, specialiştii şi interpreţii.

Articolul 92. Introducerea de către părţi a sumelor
                          pentru plata martorilor, experţilor,
                          specialiştilor şi interpreţilor
    (1) Sumele ce urmează a fi plătite martorilor, experţilor, specialiştilor şi interpreţilor, alte 
cheltuieli aferente soluţionării pricinii se depun anticipat, de partea care a făcut cererea, pe contul 
de depozit al instanţei judecătoreşti. Dacă cererea a fost făcută de ambele părţi sau dacă 
ordonarea expertizei, atragerea specialiştilor şi alte acţiuni remunerabile se fac din iniţiativa 
instanţei, sumele se depun de ambele părţi în proporţii egale pe contul ei de depozit.
    (2) Neplata în termenul stabilit de instanţă a sumelor specificate la alin.(1) are ca efect 
decăderea din dreptul de a cita în judecată martorul, specialistul, interpretul sau de a efectua 
expertiză.

Articolul 93. Plata sumelor cuvenite martorilor
                         şi interpreţilor
    (1) Instanţa plăteşte din contul ei de depozit sumele cuvenite martorilor şi interpreţilor îndată 
ce aceştia îşi îndeplinesc obligaţiile.
    (2) Remunerarea interpretului şi compensarea cheltuielilor pe care le-a suportat în legătură cu 
prezentarea în judecată se efectuează de la buget.
    (3) Sumele şi modul de plată se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 94. Repartizarea cheltuielilor de judecată
                          între părţi
    (1) Instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cererea părţii 
care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă 



parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, 
iar pîrîtului - proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.
    (2) În cazul mai multor reclamanţi sau pîrîţi, aceştia sînt obligaţi să compenseze cheltuielile de 
judecată în mod egal, proporţional sau solidar, în funcţie de interesul fiecăruia ori de caracterul 
litigiului dintre ei. Dacă unul dintre coparticipanţi a utilizat mijloace speciale de apărare 
judiciară, ceilalţi nu sînt responsabili de cheltuielile lui.
    (3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi la repartizarea între părţi a cheltuielilor de judecată în 
instanţă de apel, în instanţă de recurs şi în cadrul revizuirii.
    (4) Dacă, fără a trimite pricina spre rejudecare, modifică hotărîrea atacată sau pronunţă o nouă 
hotărîre, instanţa ierarhic superioară poate schimba corespunzător repartizarea cheltuielilor de 
judecată.

Articolul 95. Despăgubirea pentru timpul de muncă 
                          pierdut 
    Instanţa judecătorească poate obliga partea care a intentat cu rea-credinţă o acţiune nefondată 
sau care s-a opus insistent judecării juste şi rapide a pricinii să despăgubească cealaltă parte 
pentru timpul de muncă pierdut. Instanţa stabileşte cuantumul acestor despăgubiri în limite 
rezonabile, în funcţie de circumstanţele pricinii şi de remunerarea muncii din profesia respectivă.

Articolul 96. Compensarea cheltuielilor de asistenţă 
                          juridică
    (1) Instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părţii care a 
avut cîştig de cauză cheltuielile ei de asistenţă juridică, în măsura în care acestea au fost reale, 
necesare şi rezonabile.
    (11) Cheltuielile menţionate la alin. (1) se compensează părţii care a avut cîştig de cauză dacă 
aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.
    (2) În cazul în care partea care a cîştigat procesul a beneficiat de asistenţă juridică calificată 
garantată de stat, plata cheltuielilor de acordare a asistenţei juridice calificate revine părţii care a 
pierdut procesul. Sumele respective se încasează în conformitate cu Legea nr. 198-XVI din 26 
iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat.

[Art.96 al.(2) modificat prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]
Articolul 97. Repartizarea cheltuielilor de judecată 

                          în cazul renunţării la acţiune şi încheierii 
                          tranzacţiei
     (1) În cazul în care îşi retrage cererea de chemare în judecată sau renunţă la acţiune pînă la 
comunicarea către pîrît a cererii, reclamantul nu beneficiază de compensarea cheltuielilor 
suportate. Dacă el a renunţat după comunicarea cererii de chemare în judecată, instanţa îl obligă, 
la cererea pîrîtului, să compenseze acestuia cheltuielile suportate.
    (2) Dacă reclamantul nu-şi susţine pretenţiile din cauza faptului că au fost satisfăcute benevol 
de către pîrît după intentarea acţiunii, instanţa, la cererea reclamantului, îl obligă pe pîrît să 
compenseze acestuia toate cheltuielile de judecată suportate în legătură cu intentarea procesului, 
inclusiv suma cuvenită pentru asistenţă juridică.
    (3) Dacă reclamantul a intentat acţiunea fără a înainta în prealabil pretenţii pîrîtului, iar pîrîtul 
a recunoscut în judecată imediat pretenţiile, cheltuielile de judecată se suportă de către 
reclamant.
    (4) Dacă, la încheierea tranzacţiei, părţile au prevăzut modul de repartizare a cheltuielilor de 
judecată, inclusiv a sumei cuvenite avocatului pentru asistenţă juridică, instanţa soluţionează 
problema în conformitate cu înţelegerea părţilor.
    (5) Dacă, la încheierea tranzacţiei, părţile nu au prevăzut modul de repartizare a cheltuielilor 
de judecată, acestea se consideră compensate.
    (6) Dacă, după depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au recurs la mediere şi s-au 
împăcat parţial, taxa de stat se reduce proporţional valorii pretenţiei soluţionate prin tranzacţie.

[Art.97 al.(6) introdus prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
Articolul 971. Compensarea cheltuielilor de judecată 

                            făcute de părţi 
    (1) În cazul în care se respinge, integral sau parţial, acţiunea intentată de o persoană în 



apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor reclamantului, în cazurile prevăzute de legea 
organică, pîrîtului i se restituie, din mijloacele bugetului de stat, cheltuielile de judecată pe care 
le-a suportat integral sau parţial, în acea parte a pretenţiilor reclamantului care i-a fost respinsă.
    (2) În caz de admitere a acţiunii de ridicare a sechestrului pus pe bunuri, cheltuielile de 
judecată i se restituie reclamantului din mijloacele bugetului respectiv.

Articolul 98. Compensarea cheltuielilor suportate 
                          de instanţa judecătorească
    (1) Cheltuielile aferente judecării pricinii, suportate de instanţa judecătorească, precum şi taxa 
de stat, de a căror plată reclamantul a fost scutit, se încasează la buget de la pîrît proporţional 
părţii admise din acţiune dacă pîrîtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.
    (2) În caz de respingere a acţiunii, cheltuielile de judecare a pricinii suportate de instanţă, 
precum şi taxa de stat, se încasează la buget de la reclamant dacă acesta nu este scutit de plata 
cheltuielilor de judecată.
    (3) Dacă acţiunea a fost admisă parţial, iar pîrîtul este scutit de plata cheltuielilor de judecată, 
cheltuielile de judecare a pricinii suportate de instanţă se încasează la buget de la reclamant, dacă 
acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată, proporţional părţii respinse din acţiune.

Articolul 99. Atacarea încheierilor judecătoreşti asupra 
                         cheltuielilor de judecată
    Încheierea judecătorească asupra cheltuielilor de judecată poate fi atacată odată cu atacarea 
fondului cauzei.

Capitolul VIII
COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ.

CITAŢIA, ÎNŞTIINŢAREA JUDICIARĂ
Articolul 100. Comunicarea actelor de procedură

    (1) Cererea de chemare în judecată şi actele de procedură se comunică participanţilor la proces 
şi persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin poştă, 
cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin intermediul biroului executorului 
judecătoresc sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi 
confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară.
    (2) Dacă i se cere să îndeplinească pentru o altă instanţă procedura de comunicare, instanţa 
solicitată este obligată să ia de îndată măsurile necesare, conform legii, şi să trimită instanţei 
solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii cerute.
    (3) În cazul amînării judecării cauzei, nu este necesară citarea participanţilor la proces prezenţi 
la şedinţă. Participanţii la proces care au fost citaţi şi nu au participat la şedinţa de judecată la 
care a fost amînată judecarea cauzei vor putea invoca lipsa citării ulterioare numai în cazul în 
care vor demonstra că au fost în imposibilitatea de a cunoaşte data judecării cauzei.

 Articolul 101 - abrogat
Articolul 102. Citaţia şi înştiinţarea judiciară

    (1) Instanţa înştiinţează prin citaţie participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi 
interpreţii privitor la locul, data şi ora şedinţei de judecată sau la locul, data şi ora efectuării unor 
acte de procedură. 
    (2) În pricinile de urgenţă, participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi interpreţii 
pot fi înştiinţaţi sau chemaţi în judecată prin telegramă sau prin alte mijloace care să ateste 
înmînarea şi primirea înştiinţării sau citaţiei.
    (3) Citaţiile şi înştiinţările se înmînează participanţilor la proces, martorilor, experţilor, 
specialiştilor, interpreţilor astfel încît aceştia să se poată pregăti de proces şi să se prezinte la 
timp în faţa instanţei. 
    (4) Citaţia se înmînează părţii cu cel puţin 3 zile înainte de data judecării. În pricinile urgente, 
acest termen poate fi mai scurt, la discreţia instanţei.
    (41) Participanţii la proces înştiinţaţi în mod legal o dată nu pot invoca necitarea lor pentru 
efectuarea actelor de procedură la o dată ulterioară.
    (5) Prezentarea părţii în instanţă, în persoană sau prin reprezentant, acoperă orice viciu de 
înmînare a citaţiei. Partea însă este în drept să ceară amînarea procesului dacă citaţia nu i s-a 
înmînat în termen.



    (6) Citaţia sau înştiinţarea se trimite la adresa menţionată de parte sau de un alt participant la 
proces. Dacă persoana nu locuieşte la adresa comunicată instanţei, citaţia sau înştiinţarea poate fi 
trimisă la locul ei de muncă sau la locul unde se află. 

Articolul 103. Cuprinsul citaţiei şi al înştiinţării
    (1) În citaţie şi înştiinţare se indică:
    a) instanţa judecătorească, adresa ei;
    b) locul, data şi ora prezentării;
    c) numele şi adresa celui citat sau înştiinţat;
    d) pricina pentru care se face citarea sau înştiinţarea;
    e) calitatea în care este citată sau înştiinţată persoana.
    (2) În citaţie şi înştiinţare, participanţilor la proces li se propune să prezinte probele de care 
dispun referitor la pricină, se face somaţia despre consecinţele neprezentării unor astfel de probe 
şi ale neprezentării în instanţă, despre obligativitatea de a comunica instanţei motivele 
neprezentării, precum şi despre obligativitatea persoanei care a primit citaţia sau înştiinţarea în 
locul destinatarului absent de a o înmîna acestuia de îndată ce va fi posibil.
    (3) O dată cu citaţia sau înştiinţarea, judecătorul trimite pîrîtului, după caz, copiile de pe 
documentele depuse în judecată. Împreună cu citaţia sau înştiinţarea, reclamantului i se trimite şi 
o copie de pe referinţa la cererea de chemare în judecată dacă pîrîtul a remis-o instanţei.

Articolul 104. Expedierea citaţiilor şi înştiinţărilor
    (1) Citaţia şi înştiinţarea se expediază în cazul cînd se citează:
    a) statul, unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţile publice în persoana conducătorului 
autorităţii respective, la sediul administraţiei; 
    b) persoanele juridice, prin împuterniciţi, la sediul lor principal conform înregistrării de stat 
sau, după caz, la sediul reprezentanţei sau al filialei; 
    c) asociaţiile şi societăţile care nu au personalitate juridică, prin organele lor de conducere, la 
sediul administraţiei lor; 
    d) întreprinderile şi toţi cei supuşi procedurii de reorganizare judiciară şi de insolvabilitate, 
prin administratorul insolvabilităţii ori prin lichidator, după caz;
    e) minorii, prin reprezentanţii lor legali, iar în cazul numirii unui curator – prin acesta, dacă nu 
au capacitate de exercițiu al drepturilor procedurale în pricina civilă respectivă;
    [Art.104 al.(1), lit.e) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

[Art.104 al.(1), lit.e) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în 
vigoare 09.09.16]
    e1) persoana în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară, precum şi persoana 
însărcinată cu ocrotirea;

[Art.104 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    f) personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, cetăţenii 
Republicii Moldova trimişi ca funcţionari în organizaţii internaţionale, precum şi membrii lor de 
familie care locuiesc cu ei în străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova;
    [Art.104 al.(1), lit.f) modificată prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]
    g) cetăţenii Republicii Moldova, alţii decît cei prevăzuţi la lit.f), aflaţi în străinătate în interes 
de serviciu, prin organele centrale care i-au trimis sau în a căror subordonare se află cei care i-au 
trimis. 
    (2) În cazul în care, prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau prin 
lege specială, nu se prevede o altă procedură de citare sau înştiinţare a persoanelor aflate în 
străinătate, cu domiciliu sau reşedinţă cunoscută, citaţia sau înştiinţarea li se expediază ca 
scrisoare recomandată cu aviz de primire. Dacă domiciliul sau reşedinţa celor aflaţi în străinătate 
nu este cunoscută, citarea se face conform art.108. Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi la 
comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură.
    (3) În toate cazurile, dacă cei care se află în străinătate au mandatar cunoscut în Republica 
Moldova, va fi citat şi acesta.
    (4) Reclamantul care locuieşte în străinătate este în drept să indice adresa din Republica 



Moldova unde urmează a i se face comunicările despre proces. Dacă locuieşte în străinătate, 
pîrîtul va fi informat că are dreptul să-şi indice adresa din Republica Moldova unde urmează a i 
se face comunicările. În cazul în care pîrîtul nu se conformează acestei prevederi, comunicarea se 
face prin scrisoare recomandată, iar în recipisa scrisorii se indică actele expediate.
    (5) Persoanele cu domiciliu sau cu reşedinţă necunoscută sînt citate potrivit art.108.

Articolul 105. Înmînarea citaţiei şi înştiinţării
    (1) Citaţia şi înştiinţarea se trimit prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin 
persoana împuternicită de judecată. Data înmînării citaţiei sau înştiinţării se înscrie pe citaţie sau 
înştiinţare în partea care se înmînează destinatarului, precum şi pe cotor, care se restituie 
instanţei.
    (11) Citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept 
privat şi avocaţilor prin telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce 
asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte. Citaţia sau înştiinţarea poate fi 
transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de 
comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea 
persoanelor în cauză.
    (2) Cu consimţămîntul participantului la proces, judecătorul îi încredinţează citația sau 
înştiinţarea pentru a o înmîna destinatarului. Persoana împuternicită de judecător să înmîneze 
citaţia sau înştiinţarea este obligată să restituie instanţei cotorul cu semnătura de primire a 
destinatarului.

[Art.105 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) Citaţia şi înştiinţarea, actele de procedură pot fi înmînate destinatarului şi în incinta 
instanţei. În astfel de cazuri, destinatarii prezenţi în instanţă sau reprezentanţii lor nu pot să 
refuze citaţiile şi actele de procedură. Dacă remiterea acestora se face în şedinţă de judecată, 
instanţa poate acorda, la cererea persoanei interesate, un termen pentru a lua cunoştinţă de actele 
primite.
    (4) Reprezentanţii părţilor şi alţi participanţi la proces pot remite unul altuia actele de 
procedură judiciară contra semnătură.
    (5) Citaţia sau înştiinţarea adresată persoanei fizice se înmînează personal contra semnătură pe 
cotor. Citaţia sau înştiinţarea adresată unei organizaţii se înmînează persoanei cu funcţie de 
răspundere respective contra semnătură pe cotor sau, în cazul absenţei acesteia, se înmînează în 
acelaşi mod unui alt angajat, considerîndu-se recepţionată de organizaţie.
    (6) Dacă nu îl va găsi pe destinatar la domiciliu sau la locul de muncă, persoana împuternicită 
să înmîneze citaţia sau înştiinţarea o va înmîna unuia dintre membrii adulţi ai familiei care 
locuieşte împreună cu destinatarul şi care şi-a dat acordul să o primească, iar în lipsa acestora, o 
va remite organizaţiei de exploatare a locuinţelor, primăriei satului (comunei) ori administraţiei 
de la locul lui de muncă. Persoana care a primit citaţia sau înştiinţarea este obligată să indice pe 
cotor numele şi raporturile sale de rudenie cu destinatarul sau funcţia sa. Totodată, ea este 
obligată să o înmîneze destinatarului cît mai curînd posibil.
    (7) În cazul absenţei temporare a destinatarului, persoana care urmează să înmîneze citaţia sau 
înştiinţarea notează pe cotor locul în care acesta s-a deplasat şi ziua cînd urmează să revină.
    (8) Dacă locul de aflare a destinatarului nu este cunoscut, faptul se consemnează în citaţie sau 
înştiinţare, precum şi sursa de informaţie, data şi ora.
    (9) Dacă citaţia sau înştiinţarea nu este înmînată din vina lucrătorului poştal sau a unei alte 
persoane împuternicite să o înmîneze, acestora se aplică o amendă de pînă la 10 unităţi 
convenţionale.

Articolul 106. Efectele refuzului de a primi citaţia 
                            sau înştiinţarea
    (1) Dacă destinatarul refuză să primească citaţia sau înştiinţarea, persoana împuternicită să o 
înmîneze consemnează refuzul pe citaţie sau înştiinţare şi o restituie instanţei judecătoreşti. 
    (2) Persoana care refuză să primească citaţia sau înştiinţarea se consideră înştiinţată despre 
locul, data şi ora şedinţei de judecată sau despre locul, data şi ora efectuării unui act procedural.
    Neprezentarea ei în instanţă nu împiedică judecarea pricinii sau efectuarea actului procedural.



Articolul 107. Schimbarea adresei pe parcursul 
                           procesului
    Dacă îşi schimbă domiciliul sau sediul după pornirea procesului, partea sau reprezentantul este 
obligat să comunice instanţei, prin cerere, noua adresă, iar părţii adverse prin scrisoare 
recomandată, a cărei recipisă se depune la dosar o dată cu cererea. În lipsa unei astfel de 
comunicări, citaţia sau înştiinţarea se trimite la ultima adresă cunoscută instanţei şi se consideră 
înmînată chiar dacă destinatarul nu mai locuieşte acolo. 

Articolul 108. Citarea publică a pîrîtului 
    (1) Dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut şi reclamantul dă asigurări că, deşi a făcut 
tot posibilul, nu a reuşit să afle domiciliul acestuia, preşedintele instanţei dispune citarea acestuia 
prin publicitate. Publicarea în presă se consideră citare legală.
    (2) Citaţia se publică într-un ziar republican sau local mai răspîndit în cazul în care instanţa 
consideră că o astfel de măsură este necesară.
    (3) Publicarea citaţiei în ziar se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei de judecată. În 
cazuri de urgenţă, preşedintele instanţei poate reduce acest termen la 5 zile.
    (4) În cazul în care pîrîtul se prezintă în judecată şi dovedeşte că citarea prin publicitate s-a 
făcut cu rea-voinţă, reclamantul suportă cheltuielile de citare prin publicitate chiar dacă este în 
cîştig de cauză, iar toate actele de procedură posterioare încuviinţării acestei citări se anulează.
    (5) Dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut, instanţa va examina pricina după 
expirarea termenului de publicitate.

Articolul 109. Căutarea pîrîtului 
    (1) Dacă, în acţiunile intentate în interesul statului, în pricinile de plată a pensiilor de 
întreţinere, în pricinile de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale, 
prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, nu se cunoaşte locul de aflare a pîrîtului, instanţa 
judecătorească este obligată să dispună căutarea lui.

[Art.109 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) În cazul în care, la judecarea altor categorii de pricini decît cele de la alin.(1), locul de 
aflare a pîrîtului nu este cunoscut, judecătorul va dispune căutarea lui prin intermediul organelor 
abilitate numai după ce persoana interesată depune suma cheltuielilor de căutare.

[Art.109 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) Căutarea pîrîtului se face de organele poliţiei în temeiul unei încheieri judecătoreşti.

[Art.109 al.(3) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 
01.07.16]
    (4) Cheltuielile de căutare a pîrîtului în condiţiile alin.(1) se încasează de la pîrît în beneficiul 
statului, la cererea organelor poliţiei, prin ordonanţă judecătorească.

[Art.109 al.(4) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 
01.07.16]

Capitolul IX
TERMENELE DE PROCEDURĂ

Articolul 110. Termenul de procedură
    Termen de procedură este intervalul, stabilit de lege sau de judecată (judecător), în interiorul 
căruia instanţa (judecătorul), participanţii la proces şi alte persoane legate de activitatea instanţei 
trebuie să îndeplinească anumite acte de procedură ori să încheie un ansamblu de acte.

Articolul 111. Calcularea termenului de procedură
    (1) Actele de procedură se efectuează în termenul prevăzut de lege. În cazul în care nu este 
stabilit prin lege, termenul de procedură se fixează de către instanţa judecătorească.
    (2) Termenul de procedură se instituie prin indicarea unei date calendaristice, datei 
comunicării actului de procedură, a unei perioade sau prin referire la un eveniment viitor şi cert 
că se va produce. În ultimul caz, actul de procedură poate fi efectuat în decursul întregii 
perioade.
    (3) Termenul de procedură stabilit în ani, luni sau zile începe să curgă în ziua imediat 
următoare datei calendaristice stabilite, datei comunicării actului de procedură sau producerii 



evenimentului ori momentului care a condiţionat începutul lui.
Articolul 112. Expirarea termenului de procedură

    (1) Termenul stabilit în ani expiră în luna şi ziua respectivă a ultimului an al termenului. 
Termenul stabilit în luni expiră pe data respectivă a ultimei luni a termenului. Dacă ultima lună 
nu are data respectivă, termenul expiră în ultima zi a lunii.
    (2) Dacă ultima zi a termenului este nelucrătoare, acesta expiră în următoarea zi lucrătoare.
    (3) Actul de procedură pentru care este stabilit un termen poate fi îndeplinit pînă la ora 24 a 
ultimei zile din termen. Dacă cererile de apel sau de recurs, documentele sau sumele băneşti au 
fost predate la oficiul poştal sau la telegraf, sau prin alte mijloace de comunicaţie înainte de ora 
24 din ultima zi a termenului, actul de procedură se consideră îndeplinit în termen.
    (4) Dacă actul de procedură trebuie efectuat nemijlocit în instanţa judecătorească ori în o altă 
organizaţie, termenul se consideră expirat la ora care încheie programul lor sau la care încetează 
operaţiunile respective.

Articolul 113. Efectele neîndeplinirii în termen a actului 
                           de procedură 
    (1) Dreptul de a efectua actul de procedură încetează o dată cu expirarea termenului prevăzut 
de lege ori stabilit de instanţa judecătorească (judecător).
    (2) Cererile şi documentele depuse după expirarea termenului de procedură nu degrevează de 
îndeplinirea obligaţiei procedurale.

Articolul 114. Suspendarea curgerii termenului 
                           de procedură
    (1) Curgerea termenului de procedură se suspendă o dată cu suspendarea procesului. 
    (2) Din ziua redeschiderii procesului, termenul de procedură suspendat continuă să curgă.

Articolul 115. Prelungirea termenului de procedură
    La cererea participanţilor la proces, instanţa judecătorească (judecătorul) poate prelungi 
termenul de procedură.

Articolul 116. Repunerea în termen
    (1) Persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a unui act de 
procedură pot fi repuse în termen de către instanţă.
    (2) Cererea de repunere în termen se depune la instanţa judecătorească care efectuează actul de 
procedură şi se examinează în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, 
data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică soluţionarea repunerii în termen.
    (3) La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea 
îndeplinirii actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în 
termen (să fie depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.).
    (4) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat dreptul 
la acţiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau 
trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.
    (5) Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea de repunere în termen poate fi 
atacată cu recurs. Încheierea prin care s-a făcut repunerea în termen nu se supune recursului.

Capitolul X
PROBELE ŞI PROBAŢIUNEA

Articolul 117. Probele 
    (1) Probe în pricini civile sînt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege, care 
servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi altor 
circumstanţe importante pentru justa soluţionare a pricinii.
    (2) În calitate de probe în pricini civile se admit elementele de fapt constatate din explicaţiile 
părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea pricinii, din depoziţiile martorilor, din 
înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experţilor.
    (3) Probele obţinute cu încălcarea legii nu au putere de probaţiune şi nu pot fi puse de instanţă 
în temeiul hotărîrii.

Articolul 118. Obligaţia probaţiunii în judecată
    (1) Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al 
pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.



    (2) Partea care nu a exercitat pe deplin obligaţia de a dovedi anumite fapte este în drept să 
înainteze instanţei judecătoreşti un demers prin care solicită audierea părţii adverse în privinţa 
acestor fapte dacă solicitarea nu se referă la circumstanţele pe care instanţa le consideră dovedite. 
    (3) Circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii sînt determinate 
definitiv de instanţa judecătorească pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor 
participanţi la proces, precum şi de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi 
aplicate.
    (4) În cazul nerespectării prevederilor legii privind legalizarea probelor ori al pierderii unui 
document autentic, efectul defavorabil al nedovedirii afirmaţiilor referitoare la circumstanţele de 
fapt ale pricinii va cădea asupra părţii sau altui participant la proces care a avut posibilitatea şi 
care trebuia să se asigure pînă la judecată cu probă veridică fără a suscita îndoieli.
    (5) Instanţa judecătorească (judecătorul) este în drept să propună părţilor şi altor participanţi la 
proces, după caz, să prezinte probe suplimentare şi să dovedească faptele ce constituie obiectul 
probaţiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor.

Articolul 119. Prezentarea şi reclamarea probelor
    (1) Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi de alţi participanţi la proces. Dacă în 
procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, instanţa este obligată să contribuie, la solicitarea 
părţilor şi altor participanţi la proces, la adunarea şi prezentarea probelor necesare, cu excepția 
cazurilor în care instanța constată că cererea de reclamare a probelor este înaintată în mod 
neîntemeiat și cu scopul vădit de a tergiversa examinarea pricinii sau proba reclamată este în 
mod vădit lipsită de pertinență.

[Art.119 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) În cererea de reclamare a probei trebuie să fie specificate proba şi circumstanţele care ar 
putea fi confirmate sau infirmate prin acea probă, cauzele ce împiedică dobîndirea probei, locul 
aflării ei. Instanţa judecătorească (judecătorul) poate elibera, după caz, la cererea părţilor sau a 
altor participanţi la proces, un demers pentru obţinerea probei. Persoana care deţine proba 
reclamată o trimite nemijlocit în judecată sau o înmînează persoanei care deţine demersul pentru 
a o prezenta în judecată.
    (3) Persoanele care nu deţin probele de rigoare sau nu au posibilitatea de a le prezenta în 
termenul stabilit de judecată sînt obligate să comunice instanţei faptul în decursul a 5 zile de la 
data primirii cererii acesteia, indicînd motivele neprezentării. În caz de neînştiinţare, precum şi 
de declarare de către instanţă a neîndeplinirii cererii de a se prezenta probe ca fiind neîntemeiată, 
persoanele vinovate care nu sînt participanţi la proces se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 
unităţi convenţionale. Aplicarea amenzii nu scuteşte persoanele care deţin proba reclamată de 
obligaţia prezentării ei în instanţă.

[Art.119 al.(3) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 
07.11.16]

Notă: Alineatele (4) şi (5) devin (2) şi (3), LP244-XVI din 21.07.06, MO178-180/17.11.06, 
art.814
    (6) – abrogat

Articolul 120. Administrarea înscrisurilor şi probelor
                           materiale la locul lor de păstrare sau aflare
    (1) Instanţa judecătorească poate administra înscrisurile şi probele materiale la locul de 
păstrare sau de aflare dacă prezentarea lor în judecată este imposibilă sau dificilă. 
    (2) Instanţa judecătorească (judecătorul) pronunţă o încheiere privind locul, data şi ora 
cercetării la faţa locului a probelor şi înştiinţează persoanele interesate în soluţionarea pricinii. 
Neprezentarea lor însă nu împiedică administrarea probelor. La faţa locului pot fi chemaţi, după 
caz, martorii, interpreţii, specialiştii şi experţii. Specialiştii pot efectua măsurări, fotografieri, 
filmări, înregistrări audio şi video, pot elabora planuri, scheme şi pot face alte acte necesare. 
    (3) Privitor la administrarea probelor la faţa locului se întocmeşte un proces-verbal.

Articolul 121. Pertinenţa probelor 
    Instanţa judecătorească reţine spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care 
confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de 



circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă a cazului.
Articolul 122. Admisibilitatea probelor

    (1) Circumstanţele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probaţiune 
nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.
    (2) Admisibilitatea probelor se determină în conformitate cu legea în vigoare la momentul 
eliberării lor.
    (3) Se consideră inadmisibile probele obţinute cu încălcarea prevederilor legii, cum ar fi 
inducerea în eroare a participantului la proces, încheierea actului de către o persoană 
neîmputernicită, încheierea defectuoasă a actului procedural, alte acţiuni ilegale.
    (4) Se consideră inadmisibile probele ce nu au fost prezentate de participanţii la proces pînă la 
data stabilită de judecător, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 204 şi art. 372 alin. (1).

Articolul 123. Temeiurile degrevării de probaţiune
    (1) Faptele pe care instanţa le-a declarat unanim cunoscute (faptele de notorietate publică) nu 
se cer a fi dovedite.
    (2) Faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată 
anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sînt obligatorii pentru instanţa 
care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei 
alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane.
    (3) Sentinţa pronunţată de instanţa judecătorească într-o cauză penală, rămasă irevocabilă, este 
obligatorie pentru instanţa chemată să se pronunţe asupra efectelor juridice civile ale actelor 
persoanei împotriva căreia s-a pronunţat sentinţa numai dacă aceste acte au avut loc şi numai în 
măsura în care au fost săvîrşite de persoana în cauză.
    (4) Faptele care, conform legii, sînt prezumate a fi stabilite nu trebuie dovedite de persoana în 
a cărei favoare se prezumă. Prezumarea faptelor poate fi contestată, conform regulilor generale 
de probaţiune, de persoana interesată dacă legea nu dispune altfel.
    (5) Faptele constatate printr-un act al autorităţii publice nu au pînă la judecată putere pentru 
instanţă şi pot fi contestate în condiţiile prezentului cod.
    (6) Faptele invocate de una din parţi nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu 
le-a negat.

Articolul 124. Decăderea din dreptul de a prezenta probe
    (1) Partea care cere dovada cu martori sau efectuarea unei expertize este obligată ca, în termen 
de 5 zile de la încuviinţarea cererii, să depună suma stabilită de instanţă pentru despăgubirea 
martorilor sau plata expertului. Partea decăzută din dreptul de a administra dovada poate să se 
apere, discutînd în fapt şi de drept temeinicia susţinerilor şi dovezilor părţii opuse.
    (2) Neplata, de către solicitantul expertizei, a sumei pentru efectuarea expertizei atrage 
decăderea din această dovadă.

Articolul 125. Delegaţiile judecătoreşti
    (1) În cazul necesităţii de a aduna probe ori de a înmîna acte judiciare într-un alt oraş, 
municipiu sau raion, instanţa care judecă pricina dă instanţei judecătoreşti respective, prin 
încheiere, o delegaţie pentru efectuarea unor anumite acte de procedură.
    (2) În încheierea privind delegaţia judecătorească se indică fondul pricinii, datele referitoare la 
părţi, inclusiv domiciliul sau locul aflării lor, circumstanţele ce urmează a fi clarificate şi probele 
pe care trebuie să le adune instanţa executoare a delegaţiei. Această încheiere este obligatorie 
pentru instanţa căreia îi este adresată şi trebuie să fie îndeplinită în regim prioritar.
    (3) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova pot da delegaţii instanţelor judiciare străine 
în vederea efectuării diferitelor acte de procedură în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova şi cu tratatele internaţionale la care aceasta este parte.

Articolul 126. Procedura de îndeplinire a delegaţiei 
    (1) Delegaţia judecătorească se îndeplineşte în şedinţă de judecată conform regulilor stabilite 
de prezentul cod. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. 
Neprezentarea lor însă nu împiedică îndeplinirea delegaţiei.
    (2) Procesele-verbale şi probele adunate în legătură cu îndeplinirea delegaţiei se remit imediat 
instanţei care judecă pricina.
    (3) În cazul în care participanţii la proces, martorii sau experţii care au depus mărturii, au dat 



explicaţii ori au expus concluzii în faţa instanţei executoare a delegaţiei se prezintă în faţa 
instanţei care judecă pricina, ei depun mărturii, dau explicaţii, expun concluzii conform regulilor 
generale.

Articolul 127. Asigurarea probelor
    (1) Participanţii la proces interesaţi să prevină dispariţia ori imposibilitatea administrării în 
viitor a unei probe utile pentru dovedirea pretenţiilor pot cere instanţei judecătoreşti asigurarea 
probei. Asigurarea se face prin audierea martorului, efectuarea expertizei, cercetarea la faţa 
locului şi prin alte modalităţi. 
    (2) Asigurarea probelor înainte de intentarea procesului în instanţă judecătorească se 
efectuează de executorii judecătoreşti, de notari, de persoanele oficiale ale misiunilor 
diplomatice ale Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor Republicii Moldova, în modul 
prevăzut de legislaţia în vigoare, sau de judecători, în condiţiile prevăzute la art.1271.

Articolul 1271. Asigurarea probelor în cazul obiectelor 
                             de proprietate intelectuală
    (1) Orice persoană căreia i s-au încălcat drepturile de proprietate intelectuală poate cere 
instanţei, pînă la intentarea procesului în instanţă judecătorească, precum şi în timpul procesului, 
aplicarea de măsuri provizorii pentru asigurarea probelor, sub rezerva protecţiei informaţiilor 
care constituie secret comercial sau a căror confidenţialitate necesită a fi asigurată conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu condiţia depunerii unei cauţiuni.
    (2) - abrogat
    (3) Procedura de asigurare a probelor în cazul obiectelor de proprietate intelectuală se 
efectuează în conformitate cu prevederile art. 129.
    (4) Măsurile de asigurare a probelor pînă la intentarea acţiunii se vor aplica de instanţa 
judecătorească în limitele celor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (5) Încheierea de admitere a asigurării probelor poate fi atacată odată cu fondul, iar cea de 
respingere a cererii poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a emis 
cu citarea participanţilor la proces, sau de la comunicare, dacă s-a emis fără citarea lor. 
Depunerea recursului nu suspendă executarea măsurilor de asigurare.

Articolul 1272. Cauţiunea în cazul asigurării probelor 
                              pînă la intentarea acţiunii
    (1) Cauţiunea se depune în bani pe contul curent special al executorului judecătoresc.
    (2) Cauţiunea se stabileşte în proporţie de 20% din valoarea bunurilor a căror asigurare se 
solicită, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil, suma cauţiunii constituie pînă la 
50000 de lei.
    (3) În cazul în care la examinarea cauzei va fi stabilit un prejudiciu care depăşeşte suma 
cauţiunii, suma neacoperită de cauţiune va fi pusă în seama reclamantului conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare.
    (4) Cauţiunea depusă sau partea rămasă după recuperarea prejudiciilor cauzate pîrîtului se va 
restitui, la cerere, după soluţionarea, prin hotărîre definitivă, a procesului în legătură cu care s-a 
stabilit cauţiunea şi/sau după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.
    (5) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o dacă cel îndreptăţit nu a depus cerere pentru 
plata despăgubirii cuvenite pînă la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rămînerii 
definitive a hotărîrii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii prevăzute la alin. (4). 
Cauţiunea se restituie de îndată dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte 
obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea 
măsurii pentru care aceasta s-a depus. 
    (6) Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii, cu citarea părţilor, printr-o 
încheiere supusă recursului.

Articolul 1273. Anularea măsurilor de asigurare 
                             a probelor
    (1) Măsurile de asigurare a probelor se consideră nule în cazul în care reclamantul nu 
intentează în termen de 20 de zile lucrătoare o acţiune în instanţă judecătorească privind 
încălcarea drepturilor.
    (2) Măsurile de asigurare a probelor se anulează, la cerere:



    a) ca urmare a oricărei acţiuni sau inacţiuni prejudiciabile a reclamantului; 
    b) în cazul în care se constată că nu există încălcare sau tentativă de încălcare a unui drept 
asupra obiectelor de proprietate intelectuală; 
    c) potrivit unei hotărîri judecătoreşti; 
    d) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (3) Termenul prevăzut la alin. (1) este un termen de decădere şi nu poate fi restabilit.

Articolul 128. Cererea de asigurare a probelor
    (1) Cererea de asigurare a probelor se depune la instanţa care judecă pricina sau, după caz, la 
executorul judecătoresc ori la notarul de la locul îndeplinirii actelor de procedură în vederea 
asigurării probelor.
    (2) În cererea de asigurare a probelor se indică esenţa pricinii, datele părţilor, inclusiv 
domiciliul ori sediul lor, probele a căror asigurare se cere, faptele ce urmează a fi confirmate sau 
infirmate prin aceste probe, motivul solicitării asigurării probelor. Asupra cererii de asigurare a 
probelor instanţa emite o încheiere. 
    (3) Încheierea de respingere a cererii de asigurare a probelor poate fi atacată cu recurs în 
termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a emis cu citarea participanţilor la proces, sau de la 
comunicare, dacă s-a emis fără citarea lor. Încheierea emisă în timpul judecării pricinii nu poate 
fi atacată decît o dată cu fondul.

Articolul 129. Procedura de asigurare a probelor
    (1) Asigurarea probelor se efectuează de către judecător conform prevederilor prezentului cod 
privind cercetarea probei. Persoana interesată, alţi participanţi la proces se înştiinţează despre 
locul, data şi ora asigurării probei. Neprezentarea lor însă nu împiedică luarea măsurilor de 
asigurare a probei. În cazul pericolului de întîrziere, instanţa examinează cererea de asigurare a 
probei de îndată, fără citarea părţilor. În astfel de cazuri, încheierea de asigurare se comunică 
părţilor şi altor persoane interesate.
    (2) Încheierea, procesele-verbale şi toate probele adunate în cadrul asigurării lor se trimit 
instanţei care judecă pricina, înştiinţînd despre aceasta participanţii la proces.
    (3) Dacă asigurarea probelor se efectuează la o altă instanţă judecătorească decît cea care 
examinează pricina, se aplică prevederile art.125 şi 126.
    (4) Documentele executorii eliberate de instanţa de judecată prin care s-a dispus asigurarea 
probelor se pun în executare prin intermediul executorului judecătoresc.

Articolul 130. Aprecierea probelor
    (1) Instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea 
multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul 
şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
    (2) Nici un fel de probe nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă prestabilită fără 
aprecierea lor.
    (3) Fiecare probă se apreciază de instanţă privitor la pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea 
ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă şi suficienţa pentru 
soluţionarea pricinii.
    (4) Ca rezultat al aprecierii probelor, instanţa judecătorească este obligată să reflecte în 
hotărîre motivele concluziilor sale privind admiterea unor probe şi respingerea altor probe, 
precum şi argumentarea preferinţei unor probe faţă de altele.
    (5) Proba este declarată ca fiind veridică dacă instanţa constată prin cercetare şi comparare cu 
alte probe că datele pe care le conţine corespund realităţii. 

Articolul 131. Explicaţiile date de părţi şi intervenienţi
    (1) Explicaţiile date de părţi şi intervenienţi asupra circumstanţelor care le sînt cunoscute şi 
care au importanţă în proces urmează a fi verificate şi evaluate deopotrivă cu celelalte probe. 
Explicaţiile pot fi date oral sau în scris. Dacă partea audiată are mai mulţi coparticipanţi 
procesuali, instanţa, în funcţie de circumstanţele pricinii, determină necesitatea interogării tuturor 
coparticipanţilor sau numai a unora din ei. 
    (2) Instanţa poate considera suficiente pentru proces circumstanţele determinate în baza 
explicaţiilor uneia dintre părţi dacă cealaltă deţine proba solicitată de instanţă, dar nu o prezintă.
    (3) Dacă partea obligată să dovedească afirmaţiile sale deţine, dar nu prezintă în judecată, 



probele necesare, instanţa este în drept să-şi întemeieze concluziile pe explicaţiile date de partea 
adversă.
    (4) Dacă o parte recunoaşte în şedinţă de judecată sau în cadrul îndeplinirii delegaţiei judiciare 
faptele pe care cealaltă parte îşi întemeiază pretenţiile sau obiecţiile, aceasta din urmă este 
degrevată de obligaţia dovedirii lor. Recunoaşterea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei 
de judecată. Recunoaşterea expusă în scris se anexează la materialele dosarului.
    (5) Renunţarea la recunoaşterea efectuată în judecată influenţează recunoaşterea numai dacă 
partea care a recunoscut faptele dovedeşte că mărturisirea lor nu corespunde adevărului, ci este 
rezultatul unei erori. Numai în acest caz, recunoaşterea îşi pierde valabilitatea.
    (6) În cazul cînd instanţa judecătorească are îndoieli referitor la recunoaşterea efectuată, 
constatînd că s-a procedat astfel pentru tăinuirea circumstanţelor reale ale pricinii ori în urma 
unei înşelăciuni, violenţe, ameninţări sau erori, ea va respinge, printr-o încheiere, recunoaşterea. 
În acest caz, faptele recunoscute urmează a fi dovedite în baza regulilor generale.
    (7) Recunoaşterea acţiunii sau a faptelor efectuată în primă instanţă îşi păstrează veridicitatea 
şi în instanţele ierarhic superioare.

 Articolul 132. Depoziţiile martorului
    (1) Martor poate fi orice persoană care nu are interes în proces şi căreia îi sînt cunoscute, 
direct sau indirect, fapte referitoare la pricină. Depoziţiile martorului nu pot fi considerate probă 
dacă el nu a cunoscut personal faptele.
    (2) Solicitantul citării în judecată a unui martor este obligat să demonstreze ce fapte 
importante pentru soluţionarea pricinii poate confirma acest martor şi să comunice instanţei 
numele şi domiciliul lui.

Articolul 133. Persoanele care nu pot fi audiate ca 
                            martori în judecată
    Nu pot fi citaţi în judecată şi audiaţi în calitate de martori:
    a) persoanele care, din cauza vîrstei fragede ori a dizabilității, nu sînt în stare să înţeleagă just 
faptele şi să depună asupra lor mărturii veridice;

[Art.133 lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16]
    b) slujitorii cultelor, medicii, avocaţii, executorii judecătoreşti, notarii, mediatorii şi orice alte 
persoane pe care legea le obligă să păstreze secretul informaţiei confidenţiale primite în 
exerciţiul funcţiunii;

[Art.133 lit.b) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    c) funcţionarii publici şi foştii funcţionari publici, asupra datelor ce constituie secret ocrotit de 
lege care le-au parvenit în această calitate, dacă nu au fost degrevaţi, în modul stabilit, de 
obligaţia păstrării lui;
    d) persoanele care, în virtutea funcţiei profesionale, au participat la pregătirea, executarea sau 
răspîndirea publicaţiilor periodice, emisiunilor televizate sau radiodifuzate referitor la 
personalitatea autorului, executorului sau alcătuitorului de materiale ori documente, la informaţia 
parvenită de la aceştia în legătură cu activitatea lor, dacă materialele şi documentele sînt 
destinate redacţiei; 
    e) judecătorii, referitor la problemele apărute în dezbaterea circumstanţelor pricinii în camera 
de deliberare la pronunţarea hotărîrii sau sentinţei.

Articolul 134. Dreptul refuzului de a depune mărturii
    Sînt în drept să refuze de a face depoziţii în calitate de martor în judecată:
    a) soţul împotriva soţiei, soţia împotriva soţului, inclusiv cei divorţaţi, copiii, inclusiv cei 
adoptaţi (înfiaţi), împotriva părinţilor, părinţii împotriva copiilor, inclusiv celor adoptaţi (înfiaţi);
    b) fraţii şi surorile unul împotriva altuia, buneii împotriva nepoţilor, nepoţii împotriva 
buneilor;
    c) logodnicii, concubinii unul împotriva altuia;
    d) persoana ale cărei depoziţii pot cauza prejudicii materiale sau morale martorului sau 
persoanelor cu care se află în relaţiile menţionate la lit.a), b) şi c);
    e) persoana ale cărei depoziţii pot duce la dezonorarea sau pot crea un pericol de urmărire 
administrativă sau penală lor sau persoanelor cu care se află în relaţiile specificate la lit.a), b) şi 



c);
    f) persoanele care nu pot depune mărturie fără a dezvălui secretul profesional sau comercial; 
    g) deputaţii - referitor la datele care le-au devenit cunoscute în virtutea îndeplinirii obligaţiilor 
de deputat;
    h) Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjuncții Avocatului 
Poporului și funcționarii Oficiului Avocatului Poporului – referitor la faptele care le-au devenit 
cunoscute în exerciţiul împuternicirilor.

[Art.134 lit.h) modificată prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
Articolul 135. Declaraţia martorului privind refuzul 

                           de a depune mărturii
    (1) Martorul care refuză a depune mărturii este obligat să declare în scris refuzul pînă la 
depunerea mărturiilor, documentînd motivele refuzului. Instanţa înştiinţează părţile despre 
refuzul martorului.
    (2) Refuzul martorului de a depune mărturii expus oral în şedinţa de judecată se consemnează 
în procesul-verbal al şedinţei.
    (3) Dacă refuză să facă depoziţii fără a indica motivele sau dacă motivele sînt considerate de 
instanţă ca fiind neîntemeiate, martorul poate fi supus unei amenzi de 10 unităţi convenţionale.

Articolul 136. Obligaţiile şi drepturile martorului
    (1) Persoana citată în calitate de martor este obligată să se prezinte în faţa instanţei 
judecătoreşti la data şi la ora stabilită şi să depună mărturii veridice. Martorul citat care nu se 
poate prezenta în instanţă din cauză de sănătate, bătrîneţe, dizabilitate sau din alte motive pe care 
aceasta le consideră întemeiate poate fi audiat de instanţă la locul aflării sale.

[Art.136 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16]
    (2) Pentru depoziţii false făcute cu bună-ştiinţă, pentru refuzul sau eschivarea, contrar legii, de 
a face depoziţii, martorul răspunde în conformitate cu legislaţia penală.
    (3) Martorului care nu se prezintă în şedinţă de judecată din motive pe care instanţa le 
consideră neîntemeiate i se aplică o amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale. Dacă nu se 
prezintă nici după cea de a doua citare, instanţa are dreptul să dispună aducerea lui forţată în 
judecată şi aplicarea unei amenzi repetate de pînă la 10 unităţi convenţionale.
    (4) Martorul are dreptul la restituirea cheltuielilor suportate în legătură cu citarea sa în 
judecată şi la o compensaţie pentru sustragere de la ocupaţiile sale obişnuite, al cărei cuantum se 
determină în modul stabilit de lege.

Articolul 137. Înscrisurile
    (1) Se consideră înscris orice document, act, convenţie, contract, certificat, scrisoare de 
afacere ori scrisoare personală, alt material expus în scris cu litere, cifre, semne grafice, precum 
şi primit prin fax, poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite 
citirea informaţiei care se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii şi care 
pot confirma veridicitatea lor.
    (2) Se consideră probă scrisă sentinţele, hotărîrile şi alte acte judecătoreşti, procesele-verbale 
ale actelor procedurale, procesele-verbale ale şedinţelor judiciare, anexele (scheme, proiecte, 
desene etc.) la procesele-verbale ale actelor procedurale.

Articolul 138. Prezentarea înscrisurilor
    (1) Înscrisurile se depun în judecată de către părţi şi de alţi participanţi la proces. La solicitarea 
acestora, înscrisurile sînt reclamate de instanţă părţilor, altor participanţi la proces, precum şi 
persoanelor care nu sînt participanţi la proces. 

[Art.138 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) Dacă înscrisul se păstrează la o autoritate, organizaţie sau la o altă persoană sau instituţie, 
instanţa, la cererea participantului la proces, dispune prezentarea lui în termen. Această 
prescripţie nu se referă la înscrisurile care pot fi obţinute fără concursul instanţei. Obţinerea şi 
prezentarea înscrisului se fac pe cheltuiala solicitantului. 
    (3) Dacă pentru soluţionarea pricinii importanţă are numai o parte din document, instanţa 
primeşte un extras din el, autentificat în modul stabilit de lege.



    (4) Înscrisul se depune în original sau în copie autentificată în modul stabilit de lege, 
indicîndu-se locul de aflare a originalului. Înscrisul se depune în original cînd, conform legii sau 
unui alt act normativ, circumstanţele pricinii trebuie confirmate numai cu documente în original 
sau cînd copiile de pe documentul prezentat au cuprinsuri contradictorii, precum şi în alte cazuri 
cînd instanţa consideră necesară prezentarea originalului.
    (5) Dacă, în conformitate cu afirmaţiile părţii interesate, documentul în original se află pe 
mîna părţii adverse, probaţiunea se efectuează prin înaintarea unui demers privind obligarea 
părţii adverse la prezentarea lui în original. În cazul în care partea adversă nu execută încheierea 
judecătorească privind prezentarea documentului în original, se va utiliza copia de pe original, 
prezentată de persoana interesată dacă legea nu prevede altfel. Instanţa va aprecia forţa probantă 
a copiei autentificate după intima ei convingere.
    (6) Copiile de pe documentele prezentate în judecată de către participantul la process se 
înmînează participanţilor la proces care nu dispun de ele.
    (7) Partea care a prezentat un document sau un alt înscris pentru a dovedi anumite 
circumstanţe poate renunţa la acest mijloc de probaţiune numai cu consimţămîntul părţii adverse.

Articolul 139. Aprecierea autenticităţii probelor scrise
    (1) Documentele şi alte acte eliberate de autorităţi şi de persoane cu funcţie de răspundere în 
limitele competenţei şi împuternicirilor lor se prezumă a fi autentice. Dacă are unele suspiciuni 
în privinţa autenticităţii lor, instanţa este în drept să ceară din oficiu ca autoritatea sau persoana 
cu funcţie de răspundere care le-a eliberat să certifice autenticitatea lor. Autenticitatea 
documentelor şi a altor acte eliberate de autorităţile străine se determină conform art.466.
    (2) La evaluarea documentelor şi altor înscrisuri, instanţa judecătorească trebuie să se 
încredinţeze, în raport cu alte probe, că documentul ori un alt înscris este emis de autoritatea 
autorizată, că este semnat de persoana împuternicită, că documentul conţine toate elementele 
prescriptibile unor astfel de documente.
    (3) La constatarea veridicităţii copiei de pe document sau de pe un alt înscris, instanţa 
judecătorească verifică procedeul tehnic de copiere, garantarea identităţii cuprinsului copiei cu 
cel al originalului, modul de conservare a copiei.
    (4) Instanţa judecătorească nu poate considera dovedit un fapt adeverit numai prin copia de pe 
document, dacă originalul este pierdut, iar copiile de pe el prezentate de părţi nu sînt identice, 
rămînînd imposibilă determinarea prin intermediul altor probe a adevăratului cuprins al 
originalului.
    (5) Dacă una dintre părţi sau un alt participant la proces intenţionează să împiedice utilizarea 
în judecată a documentului sau a unui alt înscris prin lichidarea sau prin aducerea lui la 
inutilizabilitate, afirmaţiile persoanei interesate despre cuprinsul documentului pot fi considerate 
de instanţă ca fiind doveditoare.
    (6) Puterea probantă a documentului sau a unui alt înscris deteriorat (cu ştersături, radieri, 
completări etc.) se stabileşte de instanţă după intima ei convingere. 

 Articolul 140. Obţinerea modelelor de scris pentru
                            cercetarea comparativă a documentelor
                            scrise şi a semnăturilor de pe ele
    (1) Autenticitatea unui document sau a unui alt înscris poate fi demonstrată prin compararea 
scrisului ori a semnăturilor. În acest caz, persoana interesată trebuie să prezinte în instanţă 
judecătorească documente sau alte acte utile pentru compararea scrisului sau semnăturilor ori să 
solicite obţinerea lor prin concursul instanţei.
    (2) Dacă persoana care a semnat contestă autenticitatea scrisului ori a semnăturii de pe 
document sau de pe un alt înscris, instanţa judecătorească este în drept să-i solicite un model al 
scrisului ori al semnăturii ei pentru cercetare comparativă. Asupra obţinerii modelului instanţa 
emite o încheiere. Refuzul de a prezenta modelul de scris sau semnătură poate fi calificat de 
instanţă ca recunoaşterea scrisului ori a semnăturii.
    (3) Modelul scrisului poate fi obţinut de instanţa judecătorească cu participarea specialistului.
    (4) Dacă, după confruntarea înscrisului cu scrisul ori semnătura persoanei, nu constată 
adevărul, instanţa dispune ca verificarea să se efectueze de către expert.
    (5) Despre data, locul, condiţiile şi procedura obţinerii modelului de scris sau de semnătură se 



întocmeşte un proces-verbal, semnat de judecător, de persoana care a dat modelul de scris ori de 
semnătură, de specialist, după caz.

Articolul 141. Restituirea înscrisurilor
    (1) După ce hotărîrea judecătorească devine irevocabilă, înscrisul se restituie, la cerere, 
persoanei care l-a prezentat, la dosar anexîndu-se copia de pe el, autentificată de judecător. Nu se 
restituie înscrisul care şi-a pierdut efectul juridic pentru persoana care a prezentat actul.
    (2) Cu acordul instanţei judecătoreşti, înscrisurile pot fi restituite anterior devenirii irevocabile 
a hotărîrilor judecătoreşti.

 Articolul 142. Probele materiale, determinarea lor
    (1) Sînt probe materiale diferitele obiecte care, prin aspect, calitate, proprietăţi, însuşiri, 
schimbări, loc de aflare sau prin alte caracteristici, pot servi la constatarea circumstanţelor 
importante pentru soluţionarea pricinii.
    (2) Determinarea probelor materiale înseamnă desemnarea obiectelor de cercetare şi stabilirea 
faptelor care urmează a fi dovedite prin aceste probe. Instanţa judecătorească poate dispune 
atragerea de specialişti şi experţi la cercetarea probelor materiale.

Articolul 143. Păstrarea probelor materiale
    (1) Probele materiale (inclusiv valorile valutare) se păstrează la dosar ori se predau în camera 
de păstrare a instanţei judecătoreşti, însoţite de un registru special. Instanţa ia măsuri pentru 
păstrarea lor intactă.
    (2) Obiectele care nu pot fi prezentate în judecată se cercetează la locul aflării lor sau în alt loc 
determinat de instanţă şi se descriu amănunţit în proces-verbal, întocmit la faţa locului, ori sînt 
fotografiate, după caz, şi sigilate. Procesul-verbal se anexează la dosar. Cercetarea la faţa locului 
se face cu concursul participanţilor la proces, în prezenţa martorilor, specialiştilor şi experţilor, 
după caz.
    (3) Cheltuielile de păstrare a probelor materiale suportate de părţi se repartizează între ele 
conform art.94.

Articolul 144. Examinarea probelor materiale perisabile
    (1) Judecătorul sau instanţa examinează de urgenţă probele materiale perisabile la locul lor de 
aflare, dispun restituirea lor către persoana care le-a prezentat ori remiterea către organizaţia care 
le poate folosi la destinaţie. În ultimul caz, proprietarului îi pot fi restituite obiecte de acelaşi gen 
şi calitate ori valoarea lor.
    (2) Participanţii la proces sînt înştiinţaţi despre locul, data şi ora examinării probei materiale 
perisabile. Neprezentarea acestora, înştiinţaţi în mod legal, nu împiedică examinarea probei.
    (3) Datele referitoare la examinarea probelor materiale perisabile se consemnează într-un 
proces-verbal, care se anexează la dosar.

 Articolul 145. Distribuirea probelor materiale
    (1) După ce hotărîrea judecătorească rămîne irevocabilă, probele materiale (inclusiv valorile 
valutare) se restituie persoanelor care le-au prezentat ori se remit celor cărora instanţa le-a 
declarat dreptul asupra lor, ori se comercializează în modul stabilit de instanţă.
    (2) Obiectele care, potrivit legii, nu se pot afla în posesiunea persoanelor fizice se remit 
persoanelor juridice respective.
    (3) În unele cazuri, probele materiale, după ce sînt examinate de instanţa judecătorească, se 
restituie, la cerere, persoanelor care le-au prezentat, chiar înainte de terminarea procesului, dacă 
aprobarea cererii nu creează impedimente în soluţionarea pricinii.
    (4) Referitor la distribuirea probelor materiale înainte de adoptarea hotărîrii, instanţa 
judecătorească emite o încheiere, care nu poate fi atacată cu recurs.

Articolul 146. Înregistrările audio-video
    (1) Persoana care prezintă o înregistrare audio-video pe un suport electronic sau de altă natură 
ori solicită reclamarea unor astfel de înregistrări este obligată să indice persoana care a efectuat 
înregistrarea, timpul şi condiţiile înregistrării.
    (2) Nu poate servi ca probă înregistrarea audio-video ascunsă dacă nu este permisă prin lege.

Articolul 147. Păstrarea şi restituirea suporturilor
                            înregistrărilor audio-video
    (1) Suporturile înregistrărilor audio-video se păstrează în instanţă judecătorească, însoţite de 



un registru special. Instanţa ia măsuri pentru păstrarea lor intactă. Păstrarea şi cercetarea 
înregistrărilor audio-video se efectuează în condiţiile art.143.
    (2) După ce hotărîrea judecătorească devine irevocabilă, suporturile înregistrărilor audio-video 
pot fi restituite persoanei care le-a prezentat. În cazuri excepţionale, instanţa le poate restitui 
printr-o încheiere şi pînă la data devenirii irevocabile a hotărîrii.

Articolul 148. Dispunerea efectuării expertizei
    (1) Pentru elucidarea unor aspecte din domeniul ştiinţei, artei, tehnicii, meşteşugurilor 
artizanale şi din alte domenii, apărute în proces, care cer cunoştinţe speciale, instanţa dispune 
efectuarea unei expertize, la cererea părţii sau a unui alt participant la proces, iar în cazurile 
prevăzute de lege, din oficiu. Actele reviziei ori ale inspecţiilor departamentale, precum şi 
raportul scris al specialistului, nu pot înlocui raportul de expertiză şi nici exclude necesitatea 
efectuării expertizei în aceeaşi problemă. 
    (2) Asupra efectuării expertizei, instanţa se pronunţă printr-o încheiere, care nu poate fi atacată 
cu recurs.

Articolul 149. Desemnarea expertului
    (1) În calitate de expert este numită o persoană dezinteresată în soluţionarea pricinii, care este 
înscrisă în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi.
    (2) Părţile aleg, de comun acord, expertul sau instituţia de expertiză care urmează să fie 
desemnată de instanţă să efectueze expertiza. În lipsa acordului părţilor, instanţa desemnează 
expertul sau instituţia care urmează să efectueze expertiza.  
    (3) Dacă în încheierea privind efectuarea expertizei judiciare este indicată doar instituţia care 
urmează să efectueze expertiza, conducătorul instituţiei în cauză numeşte expertul şi informează 
în acest sens instanţa care a dispus expertiza. 
    (4) La desemnarea experţilor pentru efectuarea expertizei în cadrul unei comisii de expertiză 
sau pentru efectuarea unei expertize complexe se aplică normele prezentului articol.

Articolul 150. Acţiuni premergătoare expertizei
    (1) După desemnarea expertului, instanţa judecătorească convoacă o şedinţă cu participarea 
părţilor şi a expertului, în cadrul căreia se stabileşte legătura dintre expert şi părţi, etapa la care 
părţile pot fi admise să participe la investigaţiile expertului, se aduce la cunoştinţa părţilor şi 
expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul urmează să ofere răspunsuri şi li se 
explică faptul că au dreptul de a face observaţii cu privire la aceste întrebări şi de a cere 
modificarea sau completarea lor. 
    (2) Dacă expertul poate să îşi exprime de îndată opinia, acesta este ascultat chiar în şedinţă, iar 
afirmaţiile sale se consemnează într-un proces-verbal întocmit în condiţiile art. 220.

Articolul 151. Recuzarea expertului
    (1) Expertului i se înaintează recuzarea în temeiurile expuse la art.51. Motivul recuzării 
trebuie dovedit.
    (2) Cererea de recuzare a expertului se depune în instanţa judecătorească care a dispus 
expertiza, în cel mult 5 zile de la data înştiinţării despre desemnarea expertului, dacă motivul 
refuzului există la acea dată. În alte cazuri, termenul curge de la data apariţiei temeiului de 
recuzare. După această dată, recuzarea este posibilă în cazul în care persoana interesată 
dovedeşte că, din motive întemeiate, nu a reuşit să depună la timp cererea de recuzare.
    (3) Recuzarea se judecă în şedinţă de judecată, cu citarea participanţilor la proces şi a 
expertului.
    (4) Încheierea prin care este soluţionată recuzarea expertului nu poate fi atacată cu recurs.

Articolul 152. Drepturile părţilor şi ale altor participanţi 
                           la proces la dispunerea şi efectuarea 
                           expertizei
    (1) Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul de a cere desemnarea în calitate de expert a 
unei anumite persoane sau instituţii specializate.
    (2) Părţile şi ceilalţi participanţi la proces au dreptul să formuleze şi să prezinte în instanţă 
întrebări adresate expertului, însă numai instanţa stabileşte definitiv întrebările asupra cărora 
expertul urmează să se pronunţe. Instanţa este obligată să motiveze respingerea întrebărilor 
propuse expertului de către părţi şi de către alţi participanţi la proces.



    (3) Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul să ia cunoştinţă de încheierea instanţei de 
judecată privind efectuarea expertizei, să propună consemnarea în încheierea judecătorească a 
unor întrebări asupra cărora expertul urmează să se pronunţe, să înainteze expertului recuzări, să 
participe la investigaţiile expertului, să ia cunoştinţă de raportul de expertiză, să solicite instanţei 
ordonarea efectuării unei expertize repetate, suplimentare, colegiale sau complexe.
    (4) Neprezentarea la investigaţiile expertului a părţilor înştiinţate în mod legal a căror prezenţă 
nu este obligatorie nu atrage nulitatea raportului de expertiză.

Articolul 153. Cuprinsul încheierii privind efectuarea 
                           expertizei
    (1) În încheierea judecătorească privind efectuarea expertizei se indică: denumirea instanţei 
care a dispus efectuarea expertizei, data emiterii dispoziţiei, numele sau denumirea părţilor, 
pricina care se examinează, denumirea expertizei, faptele pentru a căror elucidare se efectuează 
expertiza, întrebările puse în faţa expertului, numele expertului sau denumirea instituţiei căreia i 
se încredinţează expertiza, materialele trimise la expertiză, alte date privind efectuarea expertizei, 
termenul acordat pentru efectuarea expertizei şi prezentarea raportului de expertiză, alte date 
prevăzute de lege. 
    (2) În încheiere se indică, de asemenea, faptul că expertul este somat de instanţa 
judecătorească sau de şeful instituţiei de expertiză (dacă expertul este numit de conducătorul 
acestei instituţii) de răspunderea penală în cazul prezentării cu bună ştiinţă a unui raport de 
expertiză fals.

Articolul 154. Drepturile şi obligaţiile expertului 
    (1) Expertul este în drept să ia cunoştinţă de materialele din dosar referitoare la obiectul 
expertizei, să solicite instanţei printr-un demers punerea la dispoziţie de materiale suplimentare 
necesare elaborării raportului de expertiză, să participe la şedinţă de judecată şi, cu permisiunea 
instanţei, să pună participanţilor la proces întrebări referitor la obiectul expertizei, să ia 
cunoştinţă de partea respectivă a procesului-verbal şi să facă observaţii asupra caracterului 
exhaustiv şi corect al consemnării acţiunilor şi explicaţiilor sale, să demonstreze în raportul de 
expertiză importanţa, pentru soluţionarea pricinii, a circumstanţelor constatate din iniţiativă 
proprie, să depună raportul şi să dea explicaţii în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte, 
să se folosească de serviciile traducătorului, să înainteze plîngeri împotriva acţiunilor instanţei 
care îi ştirbesc drepturile în efectuarea expertizei, să se abţină de a da raport dacă întrebările ce 
i-au fost adresate depăşesc sfera cunoştinţelor sale speciale sau dacă materialele puse la 
dispoziţia sa sînt insuficiente, să i se compenseze cheltuielile de efectuare a expertizei şi să 
primească onorariul pentru lucrul efectuat dacă expertiza nu intră în sfera obligaţiilor de serviciu 
în instituţie de stat.
    (2) Expertul este în drept, în măsura stabilită de instanţa judecătorească, să consulte părţile în 
problemele de efectuare a expertizei, să nu întreprindă, fără încuviinţarea instanţei care a dispus 
efectuarea expertizei, cercetări care să distrugă total ori parţial obiectul cercetării ori care să 
schimbe calitatea sau însuşirea lui. 
    (3) Pentru depunerea cu bună ştiinţă a unui raport fals, expertul răspunde în conformitate cu 
legislaţia penală. În cazul efectuării expertizei într-o instituţie de expertiză, răspunderea pentru 
veridicitatea raportului depus o poartă expertul sau experţii desemnaţi de şeful instituţiei.
    (31) Expertul are obligaţia să nu divulge circumstanţele şi datele ce i-au devenit cunoscute în 
urma efectuării expertizei sau în urma participării la o şedinţă de judecată închisă, inclusiv cele 
ce se referă la inviolabilitatea vieţii private şi a vieţii de familie, precum şi cele ce constituie 
secret de stat, secret de serviciu, secret comercial sau un alt secret ocrotit de lege.
    (4) Expertul este obligat să prezinte explicaţii în faţa instanţei judecătoreşti ori de cîte ori i se 
va cere. În cazul neprezentării nejustificate, al modificării raportului de expertiză în şedinţă de 
judecată faţă de cel depus în scris, al refuzului de a efectua expertiza, dacă este obligat să o 
efectueze, sau al neprezentării materialelor din dosar ori altor materiale utilizate, cheltuielile 
suportate de persoanele interesate vor fi puse în sarcina expertului. Concomitent, acestuia i se 
poate aplica amendă de 15 unităţi convenţionale. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor, sancţiunea 
va fi aplicată repetat.
    (5) Tergiversarea de către expert a executării însărcinărilor primite se sancționează cu amendă 



de la 20 la 50 de unități convenționale.
[Art.154 al.(5) introdus prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 

07.11.16]
Articolul 155. Procedura de efectuare a expertizei

    (1) Expertiza se efectuează de către persoanele desemnate conform art.149. Efectuarea 
expertizei poate fi încredinţată mai multor experţi.
    (2) Expertiza se efectuează în localul instanţei judecătoreşti sau în altă parte, în funcţie de 
caracterul cercetării sau de circumstanţele care fac dificilă ori chiar imposibilă aducerea 
obiectului cercetării în faţa instanţei. Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul să asiste la 
efectuarea expertizei, cu excepţia cazurilor cînd prezenţa lor nu este obligatorie sau ar putea 
împiedica lucrul experţilor.
    (3) Pentru efectuarea expertizei la faţa locului, este obligatorie citarea părţilor şi a altor 
participanţi la proces interesaţi, aceştia fiind obligaţi să dea expertului orice explicaţie în legătură 
cu obiectul expertizei.
    (4) - abrogat

Articolul 156. Expertiza în cadrul comisiei 
    (1) Expertiza în cadrul comisiei este expertiza care necesită investigaţii complicate efectuate 
de către mai mulţi experţi care au aceeaşi specializare sau specializări diferite. 
    (2) Dacă comisia este formată din experţi avînd aceeaşi specializare, aceştia evaluează colegial 
rezultatele investigaţiilor şi, în cazul în care ajung la o concluzie unanimă, elaborează un singur 
raport de expertiză. În cazul în care unul sau mai mulţi experţi fac opinie separată referitor la 
obiectul investigaţiei, aceasta se depune separat şi se motivează.
    (3) Dacă membrii comisiei sînt experţi care au specializări diferite, la efectuarea expertizei se 
aplică prevederile referitoare la expertiza complexă.
    (4) Încheierea judecătorească privind efectuarea expertizei în cadrul comisiei este obligatorie 
pentru experţii desemnaţi, precum şi pentru conducătorul instituţiei de expertiză, dacă în aceasta 
se menţionează doar instituţia de expertiză. 
    (5) Dacă, pe baza materialelor prezentate, expertul desemnat sau conducătorul instituţiei de 
expertiză constată că este necesară o expertiză în cadrul comisiei, dată fiind complexitatea 
investigaţiilor ce urmează a fi efectuate, acesta comunică instanţei propunerea de a dispune 
efectuarea acesteia.

Articolul 157. Expertiza complexă
    (1) Expertiza complexă, care se efectuează de mai mulţi experţi, se dispune în cazul cînd la 
constatarea circumstanţelor importante pentru soluţionarea pricinii sînt necesare date din diferite 
domenii ştiinţifice sau date din diferite ramuri ale aceluiaşi domeniu. 
    (2) În baza datelor obţinute din investigaţii, experţii elaborează un raport general de expertiză. 
    (3) Experţii care nu au participat la elaborarea raportului general de expertiză ori nu sînt de 
acord cu el semnează numai pentru partea din raport care conţine rezultatele cercetării lor.

Articolul 158. Raportul de expertiză 
    (1) Raportul de expertiză se elaborează în scris.
    (2) Raportul de expertiză se depune în instanţă judecătorească cu cel puţin 5 zile înainte de 
data şedinţei de judecată.
    (3) Raportul de expertiză va cuprinde descrierea amplă a investigaţiilor şi concluziile pe 
marginea lor, răspunsul la întrebările instanţei judecătoreşti. În cazul în care constată, pe 
parcursul efectuării expertizei, existenţa unor circumstanţe importante pentru soluţionarea 
pricinii referitor la care nu i s-au pus întrebări, expertul este în drept să includă în raport 
deducţiile sale asupra lor.
    (4) Raportul de expertiză este examinat în şedinţă de judecată şi evaluat în ansamblu cu 
celelalte probe.
    (5) Părţile şi alţi participanţi la proces sînt în drept să obiecteze împotriva raportului de 
expertiză şi împotriva altor probleme ce ţin de acesta.
    (6) Raportul de expertiză nu este obligatoriu pentru instanţa judecătorească şi se apreciază 
conform art.130. Respingerea lui însă trebuie să fie motivată.

Articolul 159. Expertiza suplimentară şi expertiza



                            repetată
    (1) În cazul cînd raportul de expertiză nu este suficient de clar sau este incomplet, iar această 
deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului, ori cînd apar noi întrebări referitor la 
circumstanţele examinate ulterior, instanţa judecătorească poate dispune, la solicitarea părţilor, 
iar în cazurile prevăzute de prezentul cod, şi din oficiu, efectuarea de către acelaşi expert sau de 
un altul a unei expertize suplimentare în condiţiile art.148.
    (2) În cazul cînd nu este de acord cu raportul de expertiză din motivul neîntemeierii sau 
veridicităţii lui îndoielnice, cînd concluziile mai multor experţi sînt contradictorii, iar aceste 
deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului, ori cînd, la efectuarea expertizei, normele 
procedurale sînt încălcate, instanţa judecătorească poate dispune efectuarea unei expertize 
repetate.
    (3) Expertiza repetată se încredinţează unei comisii de experţi. Experţii care au efectuat 
expertiza anterioară pot oferi comisiei explicaţii, dar nu au dreptul să participe la efectuarea 
investigaţiilor. 
    (4) În încheierea judecătorească privind efectuarea expertizei suplimentare sau a celei repetate 
trebuie să se indice motivul respingerii raportului de expertiză anterior sau, după caz, motivul 
efectuării unei expertize suplimentare sau repetate.
    (5) În cazul dispunerii unei expertize suplimentare ori repetate, expertului (experţilor) i se 
prezintă în mod obligatoriu raportul elaborat anterior. 

Articolul 160. Abţinerea expertului de a prezenta
                           raportul 
    (1) Dacă este ferm convins că nu poate rezolva, în baza cunoştinţelor lui speciale sau a 
nivelului de cunoştinţe, sarcinile puse în faţa sa ori că materialele prezentate îi sînt insuficiente 
pentru cercetări şi deducţii, expertul se abţine în scris să efectueze expertiza, menţionînd 
motivele. Expertul restituie totodată instanţei judecătoreşti materialele care i-au fost prezentate 
pentru expertiză.
    (2) Dacă expertiza a fost încredinţată unei instituţii oficiale de expertiză judiciară, 
împuternicirile specificate la alin.(1) le exercită conducătorul instituţiei.

Capitolul XI
AMENZILE JUDICIARE

Articolul 161. Amenzile judiciare
    (1) Amenzile judiciare se aplică de către instanţa judecătorească, în cazurile şi în proporţiile 
stabilite de prezentul cod, persoanelor care au săvîrşit încălcări procedurale. O dată cu aplicarea 
sancţiunii, se va constata încălcarea. Nu pot fi amendaţi minorii care, la data săvîrşirii încălcării 
procedurale, nu au împliniţi 16 ani.
    (2) Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 50 de 
lei.

[Art.161 al.(2) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 
07.11.16]
    (3) Amenzile judiciare aplicate de instanţa judecătorească persoanelor cu funcţie de 
răspundere din autorităţile publice, din alte organe şi organizaţii se încasează din contul acestor 
persoane, chiar dacă autoritatea, organul sau organizaţia în care activează cei sancţionaţi 
participă sau nu în procesul respectiv.

Articolul 162 - abrogat
Articolul 163. Procedura de examinare a aplicării amenzii

    (1) Aplicarea amenzii se stabileşte prin încheiere judecătorească executorie în şedinţa în care 
se examinează pricina, la judecarea căreia s-au comis încălcări procedurale, precum şi în şedinţă 
aparte, cu înştiinţarea persoanelor interesate, a căror neprezentare nu exclude sancţionarea 
vinovaţilor.
    (2) În cazul în care aplicarea amenzii este examinată în lipsa persoanelor vinovate, celor 
sancţionaţi li se va comunica încheierea judecătorească.

Articolul 164. Anularea ori reducerea amenzii
    (1) Persoana sancţionată prin încheiere judecătorească cu amendă poate depune în aceeaşi 
instanţă cerere de reexaminare a încheierii în vederea anulării ori reducerii amenzii.



    (2) Cererea se depune în termen de 15 zile de la data emiterii încheierii de sancţionare sau de 
la data comunicării ei.
    (3) Cererea se examinează în şedinţă de judecată cu citarea persoanelor interesate, a căror 
neprezentare nu împiedică examinarea. Cererea se soluţionează prin încheiere, emisă în camera 
de deliberare, care poate fi atacată cu recurs.

Articolul 165. Amînarea şi eşalonarea executării încheierii
    Instanţa emitentă a încheierii cu privire la amendă este în drept, la cererea persoanelor 
interesate, să amîne ori să eşaloneze executarea acestei sancţiuni pe termen de pînă la 2 luni.

T i t l u l  II
PROCEDURA ÎNAINTEA PRIMEI INSTANŢE

A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ
Capitolul XII

ACŢIUNEA CIVILĂ
Articolul 166. Forma şi cuprinsul cererii de chemare 

                            în judecată
    (1) Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane ori are un interes pentru constatarea 
existenţei sau inexistenţei unui drept trebuie să depună în instanţa competentă o cerere de 
chemare în judecată. 
    (2) În cererea de chemare în judecată se indică:
    a) instanţa căreia îi este adresată;   
    b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui, numărul de identificare de 
stat (IDNO) – pentru persoane juridice și întreprinzători individuali și numărul de identificare 
personal (IDNP) – pentru persoane fizice; dacă reclamantul este o persoană juridică, datele 
bancare, numele reprezentantului şi adresa lui, în cazul în care cererea se depune de reprezentant 
dacă reclamantul locuiește în străinătate, adresa din Republica Moldova unde urmează a i se face 
comunicările despre proces;

[Art.166 al.(2), lit.b) modificată prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]

[Art.166 al.(2), lit.b) modificată prin LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404]
    b1) numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale 
reclamantului;
    c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; 
    c1) numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale pîrîtului, 
în cazul în care reclamantul dispune de aceste date;
    c2) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte 
date de contact ale reprezentantului reclamantului;
    d) esenţa încălcării sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor sau intereselor 
legitime ale reclamantului, pretenţiile lui;
    e) circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile şi probele de 
care acesta dispune în momentul depunerii cererii;
    f) pretenţiile reclamantului către pîrît; 
    g) valoarea acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată;
    h) date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară 
dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este prevăzută de lege sau de contractul 
părţilor;
    i) documentele anexate la cerere.
    (3) Cererea de chemare în judecată poate cuprinde şi alte date, importante pentru soluţionarea 
pricinii, precum şi demersurile reclamantului.
    (4) Reclamantul poate formula în cererea de chemare în judecată mai multe pretenţii, conexe 
prin temeiurile apariţiei sau prin probe.
    (5) Cererea de chemare în judecată se semnează de reclamant sau de reprezentantul lui 
împuternicit în modul stabilit.
    (6) Cererea de chemare în judecată sau cererea de exercitare a unei căi de atac este valabil 
făcută chiar dacă poartă o denumire incorectă.



    (7) Cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, care este asistat în judecată de un 
reprezentant, trebuie să fie dactilografiată.

Articolul 167. Actele care se anexează la cererea 
                           de chemare în judecată
    (1) La cererea de chemare în judecată se anexează:  
    a) copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri, certificate de către parte, pe 
proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pîrîţi şi de intervenienţi, dacă ei nu dispun 
de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanţă. Copiile vor fi certificate de către parte pentru 
conformitate cu originalul. Dacă înscrisurile şi cererea de chemare în judecată sînt făcute într-o 
limbă străină, instanţa dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;

[Art.167 al.(1), lit.a) modificată prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]
    [Art.167 al.(1), lit.a) în redacția LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în 
vigoare 05.08.16]

a1) copia de pe actul de identitate al reclamantului persoană fizică;
    [Art.167 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]
    b) dovada de plată a taxei de stat;
    c) documentele care certifică circumstanţele pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile şi 
copiile de pe aceste documente pentru pîrîţi şi intervenienţi, dacă aceştia nu dispun de ele;
    d) documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului, dacă 
respectarea acestei proceduri este prevăzută de lege sau de contractul părţilor;
    e) documentul ce legalizează împuternicirile reprezentantului.
     (2) La cererea de chemare în judecată, reclamantul poate anexa şi alte documente şi 
demersuri.

Articolul 168. Primirea şi repartizarea cererii 
                           de chemare în judecată
    (1) Cererea de chemare în judecată introdusă în instanţă se repartizează, în termen de 24 de 
ore, judecătorului sau, după caz, completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul  
Programului integrat de gestionare a dosarelor. 
    (2) Judecătorul care a primit cererea de chemare în judecată spre examinare verifică dacă 
aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege. Dacă cererea de chemare în judecată nu 
întruneşte exigenţele prevăzute de lege, urmează a fi aplicate prevederile art. 171 alin. (1). 
    (3) Judecătorul poate încuviinţa printr-o încheiere, în condiţiile legii, efectuarea unor măsuri 
de asigurare a acţiunii şi a probelor.
    (4) Printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs, judecătorul acceptă cererea de chemare în 
judecată în decurs de 5 zile de la repartizare, dacă legea nu prevede altfel.

 Articolul 169. Refuzul de a primi cererea de chemare 
                            în judecată
    (1) Judecătorul refuză să primească cererea de chemare în judecată dacă:
    a) cererea nu urmează a fi judecată în instanţă judecătorească în procedură civilă;
    b) există o hotărîre judecătorească irevocabilă cu privire la un litigiu între aceleaşi părţi, 
asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau o încheiere judecătorească prin care se 
admite încetarea procesului în legătură cu faptul că reclamantul a renunţat la acţiune sau că între 
părţi s-a încheiat o tranzacţie;
    b1) reclamantul şi-a retras acţiunea civilă la faza judecării cauzei în procesul penal, dacă 
retragerea a fost acceptată de instanţă;

[Art.169 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în 
vigoare 01.08.16]
    c) aceasta este depusă de un organ, organizaţie sau o persoană în apărarea drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane fără ca prezentul cod sau o altă lege să le 
delege dreptul adresării în judecată în acest scop; 
    d) există o hotărîre arbitrală, obligatorie pentru părţi,  cu privire la litigiul dintre aceleaşi părţi, 
asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, cu excepţia cazurilor în care judecata a respins 



cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale sau a desfiinţat hotărîrea 
arbitrală;

[Art.169 al.(1), lit.d) modificată prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
    e) reclamantului şi/sau pîrîtului îi lipseşte capacitatea de folosinţă, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 59 alin. (2).
     (2) În decursul a 5 zile de la data repartizării cererii de chemare în judecată, judecătorul 
dispune, printr-o încheiere motivată, refuzul de primire a cererii şi remite reclamantului 
încheierea şi cererea cu toate documentele anexate. Încheierea poate fi atacată cu recurs.
     (3) Refuzul judecătorului de a primi cererea de chemare în judecată exclude posibilitatea 
adresării repetate în judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune împotriva aceluiaşi pîrît, 
cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri. 

Articolul 170. Restituirea cererii de chemare 
                            în judecată
    (1) Judecătorul restituie cererea de chemare în judecată dacă:
    a) reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe calea 
extrajudiciară, inclusiv prin mediere, prevăzută de lege pentru categoria respectivă de pricini sau 
de contractul părţilor;

[Art.170 l.(1), lit.a) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    b) instanţa nu este competentă să judece pricina;
    c) cererea a fost depusă de o persoană care, în pricina civilă respectivă, nu are capacitate de 
exerciţiu al drepturilor procedurale civile;

[Art.170 al.(1), lit.c) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    [Art.170 al.(1), lit.c) declarată neconstituțională în măsura în care în orice situație se 
interzice depunerea cererii de chemare în judecată de o persoană incapabilă prin HCC33 din 
17.11.16, MO30-39/03.02.17 art.7; în vigoare 17.11.16]
    d) soţul a înaintat acţiunea de desfacere a căsătoriei fără consimţămîntul soţiei, în timpul 
sarcinii sau în primul an de la naşterea copilului;
    e) cererea nu este semnată ori este semnată de o persoană neîmputernicită de a o semna ori 
este semnată fără a se indica funcţia semnatarului;

    f) cererea a fost depusă în numele persoanei interesate de către o persoană neîmputernicită de 
a porni şi a susţine procesul;
    g) la aceeaşi instanţă sau la o alta, se află în judecată un litigiu între aceleaşi părţi, asupra 
aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri;
    h) – abrogată; 
    i) reclamantul îşi retrage cererea înainte de emiterea încheierii privind intentarea procesului.
    (2) Cererea de chemare în judecată se restituie printr-o încheiere motivată, în care judecătorul 
indică instanţa unde trebuie să se adreseze reclamantul, dacă pricina nu este de competenţa 
instanţei respective, sau modalitatea de înlăturare a circumstanţelor ce împiedică intentarea 
procesului.
    (3) În decursul a 5 zile de la data repartizării cererii de chemare în judecată, judecătorul 
dispune, printr-o încheiere, restituirea cererii şi remite reclamantului încheierea şi cererea cu 
toate documentele anexate.
    (4) Restituirea cererii de chemare în judecată nu exclude posibilitatea adresării repetate în 
judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune, împotriva aceluiaşi pîrît, cu acelaşi obiect şi 
aceleaşi temeiuri dacă reclamantul a lichidat încălcările.
    (5) Încheierea prin care instanţa judecătorească restituie cererea în temeiul alin.(1) lit.a), b), c) 
şi g) poate fi atacată cu recurs.

Articolul 171. Cazurile în care nu se dă curs cererii
    (1) După ce constată că cererea a fost depusă în judecată fără a se respecta condiţiile art.166 şi 
167 alin.(1) lit.a), b), c) şi e), judecătorul emite, în cel mult 5 zile de la repartizarea cererii, o 
încheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicînd persoanei care a depus cererea acest fapt de 
încălcare şi acordîndu-i un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor.
    (2) Dacă persoana care a depus cererea îndeplineşte în termen toate cerinţele enumerate în 



încheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data prezentării iniţiale în judecată. În 
caz contrar, ea nu se consideră depusă şi, împreună cu actele anexate, se restituie reclamantului 
printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs.

Articolul 172. Intentarea acţiunii reconvenţionale
    (1) Pînă la începerea dezbaterilor judiciare, pîrîtul are dreptul să intenteze împotriva 
reclamantului o acţiune reconvenţională pentru a fi judecată odată cu acţiunea iniţială. Acţiunea 
reconvenţională înaintată conform art.173 alin. (1) lit. b) poate fi depusă şi pînă la finalizarea 
examinării pricinii în fond.
    (2) Intentarea acţiunii reconvenţionale se face conform regulilor generale de intentare a 
acţiunii.

Articolul 173. Condiţiile primirii acţiunii 
                            reconvenţionale
    (1) Judecătorul primeşte acţiunea reconvenţională dacă:
    a) aceasta urmăreşte compensarea pretenţiei iniţiale;
    b) admiterea ei exclude, total sau parţial, admiterea acţiunii iniţiale;
    c) ea şi acţiunea iniţială sînt în conexiune, iar judecarea lor simultană ar duce la soluţionarea 
rapidă şi justă a litigiilor;
    d) – abrogată
    (2) Dacă, în cazurile menţionate la alin. (1) lit.a) şi c), se constată că numai acţiunea principală 
poate fi judecată, instanţa o judecă separat.

Capitolul XIII
ASIGURAREA ACŢIUNII

Articolul 174. Temeiurile asigurării acţiunii
    (1) La cererea participanţilor la proces, judecătorul sau instanţa dispune în aceeaşi zi aplicarea 
sau neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii. Asigurarea se admite în orice fază a procesului 
pînă la etapa în care hotărîrea judecătorească devine definitivă, în cazul în care neaplicarea 
măsurilor de asigurare a acţiunii ar face imposibilă executarea hotărîrii judecătoreşti.

[Art.174 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) La dispunerea măsurilor de asigurare a acţiunii în litigiile care pot viza competenţele 
Băncii Naţionale a Moldovei sau pe cele ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instanţa de 
judecată aplică mutatis mutandis prevederile art. 111 alin. (2)–(5) şi (7) din Legea nr. 548-XIII 
din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei sau prevederile art. 23 alin. (2)–(8) și 
(11) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare, după caz. În aceste litigii nu pot fi dispuse măsurile de asigurare a acţiunii prevăzute 
la art. 175 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din prezentul cod.

[Art.174 al.(2)  modificat prin LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404]
    [Art.174 al.(2) introdus prin LP108 din 19.06.14, MO238-246/15.08.14 art.539; alineatul 
unic devine al.(1)]

Articolul 175. Măsurile de asigurare a acţiunii
    (1) În vederea asigurării acţiunii, judecătorul sau instanţa este în drept:
    a) să pună sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani ale pîrîtului, inclusiv pe cele care se 
află la alte persoane;
    b) să interzică pîrîtului săvîrşirea unor anumite acte;
    c) să interzică altor persoane săvîrşirea unor anumite acte în privinţa obiectului în litigiu, 
inclusiv transmiterea de bunuri către pîrît sau îndeplinirea unor alte obligaţii faţă de el;
    d) să suspende vînzarea bunurilor sechestrate în cazul intentării unei acţiuni de ridicare a 
sechestrului de pe ele (radierea din actul de inventar);
    e) să suspende urmărirea, întemeiată pe un document executoriu, contestat de către debitor pe 
cale judiciară.
    (2) Judecătorul sau instanţa dispune, la cererea participanţilor la proces, aplicarea și a altor 
măsuri de asigurare a acţiunii care să corespundă scopurilor specificate la art.174. Pot fi admise 
concomitent mai multe măsuri de asigurare a acţiunii dacă valoarea bunurilor sechestrate nu 
depăşeşte valoarea acţiunii.



[Art.175 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) În cazul încălcării interdicţiilor specificate la alin.(1) lit.b) şi c), vinovaţilor se aplică o 
amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. Pe lîngă aceasta, reclamantul poate cere 
vinovaţilor reparaţia prejudiciilor cauzate prin neexecutarea încheierii judecătoreşti de asigurare 
a acţiunii.

Articolul 176. Modalitatea aplicării sechestrului 
                           pe bunuri
    (1) Aplicarea sechestrului pe bunurile organizaţiei sau ale persoanei fizice cu statut de 
întreprinzător, în cazul asigurării acţiunii, se efectuează în următoarea ordine:
    a) în primul rînd, pe bunurile care nu participă nemijlocit în producţie: valori mobiliare, 
mijloace băneşti  (în monedă naţională şi în valută străină, inclusiv în numerar), autoturisme, 
obiecte de design din oficii şi alte bunuri;
    b) în al doilea rînd, pe produsele finite (mărfuri), precum şi pe alte bunuri materiale care nu 
participă nemijlocit în procesul de producţie şi care nu sînt destinate utilizării nemijlocite în 
producţie;
    c) în al treilea rînd, pe bunurile imobiliare, precum şi pe materia primă, materiale, maşini, 
unelte, utilaje, instalaţii, echipamente şi alte mijloace fixe, destinate utilizării nemijlocite în 
producţie;
    d) în al patrulea rînd, pe bunurile predate unor alte persoane.
    (2) Sechestrarea bunurilor se efectuează în limita valorii revendicărilor din acţiune.
    (3) În funcţie de măsura asiguratorie întreprinsă, judecătorul sau instanţa înştiinţează organul 
care înregistrează bunul sau dreptul asupra lui.

[Art.176 al.(3) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

Articolul 177. Cuprinsul şi modul de soluţionare 
                            a cererii de asigurare a acţiunii 
    (1) În cererea de asigurare a acţiunii se indică motivele şi circumstanţele pentru care se solicită 
asigurarea acţiunii. 
    (2) Cererea de asigurare a acţiunii se soluţionează de către judecătorul care examinează pricina 
în ziua depunerii, fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces. Dacă cererea de 
asigurare a acţiunii este depusă concomitent cu cererea de chemare în judecată, aceasta se 
soluţionează în ziua emiterii încheierii privind acceptarea cererii de chemare în judecată, fără 
înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces.

[Art.177 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

[Art.177 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

(21) Dacă cererea de asigurare a acţiunii este formulată în timpul şedinţei de judecată, aceasta 
se soluţionează de către instanţă în şedinţa respectivă, indiferent de absenţa unor participanţi la 
proces.
    [Art.177 al.(21) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (3) Judecătorul pronunţă o încheiere motivată privind asigurarea sau neasigurarea acţiunii.

[Art.177 al.(3) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

[Art.177 al.(3) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

Articolul 178. Executarea încheierii de asigurare
                           a acţiunii
     (1) Încheierea de asigurare a acţiunii se execută imediat, în ordinea stabilită pentru executarea 
actelor judecătoreşti.
    (2) În baza încheierii de asigurare a acţiunii, judecătorul sau instanţa eliberează titlul 
executoriu reclamantului, iar copia încheierii de asigurare a acţiunii - pîrîtului.



Articolul 179. Substituirea unei forme de asigurare
                          a acţiunii printr-o altă formă
    (1) La cererea participanţilor la proces, se admite substituirea unei forme de asigurare a 
acţiunii printr-o altă formă.
    (2) Substituirea unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă se soluţionează în şedinţă 
de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei de judecată. 
Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea problemei.
    (21) Încheierea judecătorească privind substituirea unei forme de asigurare a acţiunii printr-o 
altă formă poate fi atacată cu recurs.

[Art.179 al.(21) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (3) În cazul asigurării acţiunii prin care se cere plata unei sume, pîrîtul este în drept ca, în locul 
măsurilor de asigurare luate, să depună pe contul de depozit al instanţei suma cerută de 
reclamant. 

Articolul 180. Anularea măsurilor de asigurare
                            a acţiunii   
    (1) Măsura anterioară de asigurare a acţiunii poate fi anulată la cererea pîrîtului de către 
instanţa care a ordonat măsura de asigurare ori de instanţa în a cărei procedură se află pricina.

[Art.180 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

[Art.180 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

 (2) Anularea măsurii anterioare de asigurare a acţiunii se soluţionează în şedinţă de judecată. 
Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor repetată însă 
nu împiedică examinarea problemei. Încheierea judecătorească privind anularea măsurilor de 
asigurare a acțiunii poate fi atacată cu recurs. Recursul împotriva încheierii de anulare a 
măsurilor de asigurare a acţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta suspendă 
executarea încheierii.

[Art.180 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

(21) Anularea măsurilor de asigurare a acţiunii se dispune de instanţa de judecată odată cu 
pronunţarea asupra fondului printr-o hotărîre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare 
la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul sînt aplicabile 
integral şi asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.

[Art.180 al.(21) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    [Art.180 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (3) În cazul respingerii acţiunii, măsurile anterioare de asigurare a acţiunii se menţin pînă cînd 
hotărîrea judecătorească devine definitivă. În cazul admiterii acţiunii, măsurile anterioare de 
asigurare îşi păstrează efectul pînă la executarea hotărîrii judecătoreşti.
    (31) În cazul încetării procedurii de executare în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) 
lit. d) şi e) din Codul de executare, instanţa de judecată care a emis documentul executoriu, la 
cererea părţii interesate, dispune printr-o încheiere imediat executorie anularea măsurilor de 
asigurare a acţiunii. În cazurile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a)–c), f) şi g) din Codul de 
executare, anularea măsurilor de asigurare este dispusă de executorul judecătoresc prin încheiere.
    [Art.180 al.(31) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (4) Despre anularea măsurilor de asigurare a acţiunii, instanţa înştiinţează, după caz, organul 
care înregistrează bunul sau dreptul asupra lui.

[Art.180 al.(4) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

(5) Măsurile de asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului care a fost vîndut/transmis în 



contul achitării datoriei, în modul şi condiţiile stabilite de Codul de executare, se anulează de 
către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea vînzării/transmiterii acestuia.
    [Art.180 al.(5) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 181. Atacarea încheierii privind asigurarea
                             sau neasigurarea acțiunii

[Art.181 titlul în redacția LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (1) Încheierea privind asigurarea sau neasigurarea acțiunii poate fi atacată cu recurs.

[Art.181 al.(1) în redacția LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Dacă încheierea de asigurare a acţiunii a fost emisă fără ştirea recurentului, termenul de 
depunere a recursului se calculează din ziua în care persoana interesată a aflat despre pronunţarea 
încheierii.
    (3) Depunerea recursului împotriva încheierii de asigurare a acţiunii nu suspendă executarea 
încheierii.

[Art.181 al.(3) în redacția LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 182. Reparaţia prejudiciului cauzat pîrîtului 
                            prin asigurarea acţiunii
    (1) Acceptînd asigurarea acţiunii, judecătorul sau instanţa , la solicitarea motivată a pîrîtului, 
cere reclamantului o cauţiune a prejudiciilor care ar putea fi cauzate pîrîtului.

[Art.182 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (11) În cazul în care reclamantul nu depune cauţiunea în termenul stabilit de instanţă, aceasta 
din urmă emite o încheiere de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii, care se execută imediat.
     (2) Dacă hotărîrea de respingere a acţiunii reclamantului a devenit irevocabilă, pîrîtul este în 
drept să intenteze împotriva lui acţiune în reparaţie a prejudiciului cauzat prin măsurile de 
asigurare a acţiunii, luate la cererea acestuia, indiferent de vinovăţia reclamantului.
     (3) Persoana care a depus cauţiunea are dreptul să solicite restituirea acesteia în cazul în care 
partea care se consideră prejudiciată prin măsurile de asigurare a acţiunii nu depune o acţiune 
pentru compensarea prejudiciilor în termen de cel mult două luni de la data la care a rămas 
irevocabilă hotărîrea judecătorească prin care a fost soluţionată pricina ori s-a emis încheierea 
judecătorească irevocabilă prin care a fost încetat procesul sau prin care cererea a fost scoasă de 
pe rol.

Capitolul XIII1

MEDIEREA JUDICIARĂ
Articolul 1821. Medierea judiciară

    (1) Medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor 
adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:
    a) protecţia consumatorilor;
    b) litigiile de familie; 
    c) litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice 
de drept privat;
    d) litigiile de muncă;
    e) litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
    f) litigiile succesorale;
    g) alte litigii civile a căror valoare este sub 200 000 de lei, cu excepţia litigiilor în care s-a 
pronunţat o hotărîre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.
    (2) La solicitarea părţilor, medierea judiciară poate avea loc şi în alte cazuri decît cele 
prevăzute la alin. (1).
    (3) Tranzacţia părţilor este posibilă şi în afara medierii judiciare, în condiţiile prezentului cod.

Articolul 1822. Procedura medierii judiciare
    (1) După acceptarea spre examinare a cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 168 alin. 



(4), instanţa judecătorească, în termen de 5 zile, stabileşte pentru părţile în proces data şedinţei 
de soluţionare amiabilă a litigiului. Dacă există dovada citării legale, absenţa părţilor de la 
şedinţa de soluţionare amiabilă a litigiului nu afectează curgerea termenului prevăzut la alin. (5) 
din prezentul articol.
    (2) În cadrul şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului, instanţa  judecătorească informează 
părţile despre legea aplicabilă litigiului, durata procedurilor, posibilele cheltuieli de judecată, 
posibila soluţie asupra cazului şi efectele ei pentru părţile la proces.
    (3) Scopul ședinței de soluționare amiabilă a litigiului este să ajute părțile să comunice, să 
negocieze, să identifice interesele lor, să evalueze pozițiile lor și să găsească soluțiile reciproc 
satisfăcătoare.
    (4) Instanţa judecătorească întreprinde măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă 
litigiul sau unele probleme litigioase şi, în acest scop, poate cere prezentarea lor personală, chiar 
dacă sînt reprezentate în proces, şi le acordă un termen de conciliere, care nu va depăşi 15 zile. 
    (5) Termenul medierii judiciare nu poate depăşi 45 de zile de la data la care a fost fixată prima 
şedinţă de soluţionare amiabilă a litigiului, dacă legea nu prevede altfel.
    Articolul 1823. Confidenţialitatea şi interzicerea audierii 
                             participanţilor la procesul de mediere judiciară
    (1) Toate discuţiile sau actele întocmite în cadrul procesului de mediere judiciară sînt 
confidenţiale. 
    (2) În procesul de mediere judiciară, instanţa judecătorească nu poate divulga informaţiile de 
care a luat cunoştinţă în decursul sesiunilor separate cu părţile şi nu poate să discute asemenea 
informaţii cu cealaltă parte fără acordul părţii vizate.
    (3) Instanţa judecătorească, părţile sau oricare altă persoană care a participat în cadrul 
procedurii de mediere judiciară a litigiului nu poate divulga şi nu poate invoca în alt proces de 
mediere, de judecată sau de arbitraj ori în afara unui astfel de proces informaţiile de care a luat 
cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere judiciară a litigiului sau în legătură cu acesta.
    Articolul 1824. Încheierea tranzacţiei 
    (1) Acordul părţilor cu privire la soluţionarea amiabilă a litigiului se exprimă prin încheierea 
unei tranzacţii.
    (2) În cazul în care părţile sînt de acord să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă, instanţa 
judecătorească, în termen de 3 zile, pronunţă o încheiere prin care dispune încetarea procesului. 
Încheierea trebuie să conţină condiţiile tranzacţiei, confirmate de instanţa judecătorească.
    (3) Înainte de a confirma tranzacţia, instanţa judecătorească explică participanţilor la proces 
efectele acestui act de procedură. Nu se admite tranzacţia între părţi dacă aceasta contravine legii 
ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale 
statului. 
    (4) Repartizarea cheltuielilor de judecată în cazul încheierii tranzacţiei se efectuează în 
conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) şi (5).

Articolul 1825. Refuzul de a încheia tranzacţia
    (1) În cazul în care una sau ambele părţi refuză soluţionarea litigiului pe cale amiabilă ori 
litigiul nu a putut fi soluţionat în termenul prevăzut la art. 1822 alin. (5), ori părţile nu au ajuns la 
consens în privinţa tuturor pretenţiilor, instanţa judecătorească, în termen de 3 zile de la primirea 
refuzului sau expirarea termenului de mediere judiciară, emite o încheiere nesusceptibilă de atac 
cu privire la încetarea procedurii de mediere judiciară şi transmite dosarul instanței judecătorești 
pentru repartizare aleatorie unui alt judecător sau, după caz, complet de judecată. 
    (2) După repartizarea dosarului în condiţiile alin. (1), judecătorul care a primit cererea de 
chemare în judecată pregătește pricina pentru dezbateri judiciare.
    [Capitolul XIII1 introdus prin LP31 din 17.03.17, MO144-148/05.05.17 art.229]

Capitolul XIV
PREGĂTIREA PRICINII PENTRU DEZBATERI JUDICIARE

Articolul 183. Sarcinile de pregătire a pricinii pentru 
                           dezbateri judiciare
    (1) După ce primeşte cererea de chemare în judecată, judecătorul pregăteşte pricina pentru 
dezbateri judiciare pentru a asigura judecarea ei justă şi promptă.



    (2) Pregătirea pentru dezbatere judiciară este obligatorie pentru orice pricină civilă şi are ca 
scop:
    a) precizarea legii care urmează a fi aplicată şi determinarea raporturilor juridice dintre părţi;
    b) constatarea circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii;
    c) stabilirea componenţei participanţilor la proces şi implicarea în proces a altor persoane;
    d) prezentarea de probe;
    e) evaluarea oportunităţilor de soluţionare a litigiului prin mediere.
    [Art.183 l.(2), lit.e) introdusă prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]

Articolul 184. Încheierea privind pregătirea pricinii 
                           pentru dezbateri judiciare
    Încheierea privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare se emite de către judecător, 
fără înştiinţarea participanţilor la proces, în decursul a 5 zile de la data la care s-a dat curs cererii 
de chemare în judecată, cu enumerarea actelor ce urmează a fi efectuate pentru pregătirea pricinii 
şi cu indicarea termenelor îndeplinirii lor.

Articolul 185. Actele judecătorului de pregătire a pricinii 
                           pentru dezbateri judiciare
    (1) Judecătorul, în faza de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare, îndeplineşte 
următoarele acte:
    a) soluţionează problema intervenirii în proces a coreclamanţilor, copîrîţilor şi intervenienţilor;
    a1) la cererea părţilor, soluţionează amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat;

[Art.185 al.(1), lit.a1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în 
vigoare 05.08.16]
    b) expediază pîrîtului şi, după caz, intervenientului copiile de pe cererea de chemare în 
judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea întru confirmarea pretenţiilor reclamantului şi 
stabileşte data pînă la care pîrîtul şi, după caz, intervenientul urmează să prezinte o referinţă 
scrisă privind acţiunea reclamantului şi toate probele necesare;
    c) remite reclamantului şi, după caz, intervenientului copiile de pe referinţă şi de pe 
înscrisurile anexate la ea şi stabileşte data pînă la care urmează să fie prezentate toate probele 
suplimentare;
    d) ia măsuri pentru concilierea părţilor, explică părţilor dreptul de a recurge la mediere, le 
informează despre esenţa, avantajele şi efectele medierii sau le propune să participe la o şedinţă 
de informare cu privire la soluţionarea litigiilor prin mediere;

[Art.185 al.(1), lit.d) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    e) explică părţilor dreptul de a recurge la arbitraj pentru soluţionarea litigiului şi efectele unui 
astfel de act;

[Art.185 al.(1), lit.e) modificată prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
    f) soluţionează problema citării în şedinţă de judecată a martorilor sau îi interoghează la locul 
aflării lor, conform art.136 alin.(1);
    g) la cererea participanţilor la proces, reclamă organizaţiilor şi persoanelor fizice probele 
necesare;
    h) la solicitarea părţilor sau în cazurile prevăzute de lege, dispune din oficiu efectuarea 
expertizei;
    i) rezolvă problema introducerii în proces a specialistului sau interpretului;
    j) în caz de urgenţă, la cererea părţilor, cercetează la faţa locului înscrisurile şi probele 
materiale, cu înştiinţarea participanţilor la proces;
    k) trimite delegaţii judecătoreşti;
    l) soluţionează problema asigurării acţiunii;
    m) efectuează alte acte procedurale.
    (2) În caz de necesitate, pentru clarificarea unor aspecte legate de pregătirea pricinii pentru 
dezbateri judiciare, judecătorul poate decide convocarea părţilor în şedinţă.

Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor 
                           şi referinţei 
    (1) În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la 
care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare.



    (2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de 
instanţă, pricina este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
    (3) În referinţă se indică instanţa la care se depune, numele sau denumirea reclamantului şi 
revendicările lui, răspunsul la pretenţiile de fapt ale acţiunii şi probele aduse împotriva fiecărei 
revendicări, alte date importante pentru soluţionarea pricinii, precum şi demersurile pîrîtului. În 
cazul mai multor pîrîţi, se poate depune o singură referinţă ori atîtea referinţe cîţi pîrîţi sînt sau 
cîte grupuri de pîrîţi există. La referinţă se anexează atîtea copii de pe referinţe cîţi reclamanţi şi 
intervenienţi există în proces. Pentru instanţa judecătorească se anexează acelaşi număr de copii 
certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa.
    (4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu 
împiedică soluţionarea pricinii în baza materialelor din dosar.

Articolul 187. Conexarea pretenţiilor 
    (1) În cazul în care constată că în faţa aceleiaşi instanţe se află mai multe procese cu aceleaşi 
părţi sau mai multe procese intentate de un singur reclamant împotriva a cîţiva pîrîţi, sau mai 
mulţi reclamanţi ai aceluiaşi pîrît şi că aceste procese sînt conexe prin temeiuri de apariţie sau 
prin probe, judecătorul este în drept să conexeze printr-o încheiere aceste pricini într-un singur 
proces dacă consideră că o astfel de conexare ar duce la soluţionarea rapidă şi justă a litigiilor şi 
dacă este posibilă aplicarea aceleiaşi proceduri de soluţionare a pricinilor.
    (2) Prevederile prezentului articol se aplică numai la examinarea pricinilor în primă instanţă.

Articolul 188. Separarea pretenţiilor
    (1) După ce primeşte cererea, judecătorul este în drept să separe într-un proces aparte una sau 
mai multe din pretenţiile conexe ale unui reclamant sau ale mai multor reclamanţi dacă consideră 
raţională judecarea lor separată.
    (2) În cazul în care sînt înaintate pretenţii de mai mulţi reclamanţi sau faţă de mai mulţi pîrîţi, 
judecătorul este în drept să separe într-un proces aparte una sau mai multe pretenţii dacă 
consideră raţională judecarea lor separată.
    (3) Prevederile prezentului articol se aplică numai la examinarea pricinilor în primă instanţă.

Articolul 189. – abrogat
Articolul 190. Stabilirea termenului pentru judecarea 

                            pricinii
    (1) Judecătorul, după ce constată că pricina este pregătită suficient pentru dezbateri judiciare, 
pronunţă o încheiere prin care stabileşte termenul de judecare a pricinii în şedinţă de judecată, 
notificînd părţilor şi altor participanţi la proces locul, data şi ora şedinţei.
    (2) Termenul de judecată se stabileşte astfel încît, de la primirea citaţiei, pîrîtul să aibă la 
dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în procese urgente, cel puţin 5 zile. 
Dacă părţile declară că sînt pregătite pentru examinarea pricinii în fond, instanța dispune 
examinarea ei în prima zi de prezentare.

[Art.190 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) Pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, şedinţele de judecată se stabilesc numai în cazuri 
de urgenţă, cu încuviinţarea preşedintelui instanţei judecătoreşti.

Articolul 191. Schimbarea termenului de judecată
    (1) Judecătorul stabilește un alt termen pentru şedinţa de judecată, la cererea părţilor, din 
motive temeinice, cum ar fi:

[Art.191 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    a) imposibilitatea părţii de a se prezenta în şedinţă de judecată la data fixată din motive ce nu 
depind de voinţa sa;
    b) cererea ambelor părţi de a amîna şedinţa de judecată pentru a decide asupra încheierii unei 
tranzacţii, inclusiv prin intermediul procesului de mediere.
    [Art.191 al.(1), lit.b) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    (2) Problema fixării unei noi date pentru şedinţa de judecată se examinează de judecătorul sau 
de completul de judecată în a cărui procedură se află pricina fără dezbateri judiciare la 
prezentarea probelor doveditoare.



    (3) Încheierea privind amînarea începerii şedinţei de judecată trebuie să fie motivată şi poate fi 
atacată odată cu atacarea fondului cauzei.

Capitolul XV
DEZBATERILE JUDICIARE

Articolul 192. Termenele de judecare a pricinilor 
                            civile
    (1) Pricinile civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a 
termenului rezonabil sînt: complexitatea pricinii, comportamentul participanţilor la proces, 
conduita instanţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante, importanţa procesului pentru cel 
interesat. Respectarea termenului rezonabil de judecare a pricinii se asigură de către instanţă.
    (11) În situaţia în care, la judecarea unei pricini concrete, există pericolul de încălcare a 
termenului rezonabil, participanţii la proces  pot adresa instanţei care examinează pricina în fond 
o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în 
absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către un alt judecător sau de un alt complet de 
judecată decît cel care examinează pricina.
    (12) Instanţa decide asupra cererii de la alin. (11) printr-o încheiere motivată, prin care fie 
obligă instanţa care judecă pricina în fond să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un 
anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie respinge cererea. Încheierea nu se supune nici 
unei căi de atac.
    (2) Pricinile privind încasarea pensiei de întreţinere, apărarea drepturilor şi intereselor 
minorului, repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă 
vătămare a sănătăţii ori prin deces, litigiile de muncă, contestarea actelor normative, a hotărîrilor, 
acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor publice, ale altor organe şi organizaţii, ale persoanelor 
oficiale şi funcţionarilor publici se judecă de urgenţă şi în mod prioritar.
    (3) Pot fi stabilite prin lege unor categorii de pricini civile termene de judecare mai reduse.

Articolul 193. Şedinţa de judecată
    (1) Judecarea pricinilor civile are loc în şedinţă de judecată cu înştiinţarea obligatorie a 
participanţilor la proces despre locul, data şi ora şedinţei.
    (2) Preşedintele şedinţei dispune ca lista cauzelor fixate pentru judecare să fie afişată, în loc 
public, cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, indicîndu-se numărul dosarului, 
numele judecătorului (judecătorilor) care examinează cauza, data, ora şi locul desfăşurării 
şedinţei, numele sau denumirea părţilor, esenţa cauzei civile, stadiul procesual, precum şi alte 
date referitoare la publicitatea şedinţei de judecată .

Articolul 194. Preşedintele şedinţei de judecată
    (1) La judecarea unipersonală a pricinii, judecătorului i se atribuie obligaţiile de preşedinte al 
şedinţei. La soluţionarea colegială a pricinii, funcţia de preşedinte al şedinţei o exercită 
preşedintele, vicepreşedintele instanţei sau unul dintre judecători.
    (2) Preşedintele şedinţei conduce dezbaterile judiciare, ia măsuri pentru cercetarea exhaustivă, 
multiaspectuală a probelor şi circumstanţelor pricinii, pentru clarificarea drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor, înlăturînd din dezbateri tot ceea ce nu are legătură cu procesul. Obiecţiile 
participanţilor la proces împotriva actului preşedintelui se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. Preşedintele dă explicaţii asupra acţiunilor sale. În cazul examinării colegiale a pricinii, 
problema se soluţionează de întregul complet de judecată.
    (21) Preşedintele ședinței este obligat să informeze participanţii la proces despre faptul că 
ședința de judecată se înregistrează audio şi/sau video.

[Art.194 al.(22) introdus prin LP195 din 19.11.15, MO340-346/15.12.15 art.652]
    (3) Preşedintele şedinţei ia măsuri pentru asigurarea ordinii cuvenite în şedinţa de judecată, 
dispoziţiile lui fiind obligatorii pentru participanţii la proces, pentru cei care asistă în sală. 

Articolul 195. Ordinea în şedinţa de judecată
    (1) Cînd judecătorii intră în sala de şedinţe sau se retrag în camera de deliberare, cei prezenţi 
se ridică în picioare. De asemenea, cînd se dă citire hotărîrii judecătoreşti sau încheierii 
judecătoreşti, în cazul cînd procesul se termină fără adoptarea unei hotărîri, cei prezenţi, inclusiv 
judecătorii, stau în picioare.
    (2) Participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi interpreţii se adresează 



judecătorului cu formula “Onorată instanţă”, depun depoziţii şi dau explicaţii stînd în picioare. 
Excepţii se fac numai cu încuviinţarea preşedintelui şedinţei.
    (3) Dezbaterea judiciară a pricinii se desfăşoară în condiţii de activitate normală şi de 
securitate a participanţilor la proces.
    (4) Participanţii la proces, celelalte persoane prezente în sala de şedinţe au obligaţia de a 
respecta ordinea stabilită pentru judecarea pricinii.

Articolul 196. Măsurile aplicate faţă de cei care încalcă 
                           ordinea în şedinţă de judecată
    (1) Persoana care încalcă ordinea în şedinţă de judecată este avertizată de preşedin-tele 
şedinţei în numele instanţei.
    (2) Dacă încalcă repetat ordinea, participantul la proces sau reprezentantul avertizat poate fi 
îndepărtat, prin încheiere judecătorească, din sală pentru tot timpul dezbaterilor judiciare sau al 
unei părţi din şedinţă. În ultimul caz, după reîntoarcerea acestor persoane în sală, preşedintele 
şedinţei le informează despre actele procedurale efectuate în lipsa lor.
    (3) Pentru o a doua încălcare a ordinii în şedinţă de judecată, persoana care asistă la 
dezbaterile judiciare se îndepărtează din sală prin dispoziţie a preşedintelui şedinţei. Instanţa este 
în drept, de asemenea, să aplice persoanelor vinovate de încălcarea ordinii în şedinţă de judecată 
o amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

[Art.196 al.(3) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 
07.11.16]
    (4) Dacă acţiunile persoanei care a încălcat ordinea în sala de şedinţe conţin elemente ale 
infracţiunii, instanţa judecătorească trimite materialele respective procurorului competent pentru 
a porni urmărirea penală.
    (5) Dacă procurorul sau avocatul încălcă ordinea în şedinţă de judecată, instanţa comunică 
faptul procurorului ierarhic superior sau organului de conducere al avocaţilor.
    (6) În cazul încălcării în masă a ordinii în şedinţă de judecată, instanţa judecătorească poate 
îndepărta din sală toate persoanele care nu iau parte la proces şi examina pricina în şedinţă 
închisă ori poate amîna procesul.
    (7) În cazul amînării procesului din motivul nerespectării măsurilor luate de instanţă în 
vederea asigurării ordinii şi solemnităţii în şedinţă de judecată, instanţa, la cererea părţii 
interesate, poate obliga persoanele vinovate la reparaţia prejudiciului cauzat prin amînarea 
procesului, independent de sancţionarea lor cu amendă pentru aceeaşi faptă.

Articolul 197. Deschiderea şedinţei de judecată
    La ora judecării pricinii, preşedintele deschide şedinţa şi anunţă procesul care se va judeca.

Articolul 198. Verificarea prezenţei la proces
    (1) Grefierul raportează preşedintelui şedinţei prezenţa persoanelor citate, motivul 
neprezentării celor absenţi.
    (2) Preşedintele şedinţei verifică identitatea persoanelor prezente, împuternicirile persoanelor 
cu funcţie de răspundere şi cele ale reprezentanţilor.

Articolul 199. Lămurirea obligaţiilor interpretului
    (1) Preşedintele şedinţei de judecată lămureşte interpretului obligaţia de a traduce explicaţiile, 
dispoziţiile şi demersurile persoanelor care nu cunosc limba procesului, precum şi obligaţia de a 
le traduce explicaţiile, depoziţiile şi demersurile participanţilor la proces, depoziţiile martorilor 
conţinute în dosar, documentelor cărora li s-a dat citire, înregistrările audio, concluziile 
experţilor, consultaţiile şi explicaţiile specialiştilor, dispoziţiile preşedintelui şedinţei, încheierile 
judecătoreşti şi hotărîrea judecătorească.
    (2) Interpretul este în drept să pună întrebări participanţilor la proces, prezenţi la traducere, 
pentru a preciza traducerea, să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei sau de un act procesual 
separat şi să facă observaţii asupra transpunerii corecte ce urmează a fi consemnată în procesul-
verbal al şedinţei de judecată.
    (3) Preşedintele şedinţei îl avertizează pe interpret asupra răspunderii ce o poartă, în 
conformitate cu legislaţia penală, în caz de traducere intenţionat greşită. Declaraţia de avertizare, 
semnată de interpret, se anexează la procesul-verbal al şedinţei de judecată.
    (4) Interpretului care se sustrage de a se prezenta în instanţă de judecată sau de a îndeplini 



obligaţiile sale i se poate aplica o amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale.
    (5) Prevederile prezentului articol se extind şi asupra interpreţilor surdomuţi (surdointerpreţi).

Articolul 200. Îndepărtarea martorilor din sala 
                           de şedinţe
    Martorii prezenţi înainte de audierea lor sînt îndepărtaţi din sala de şedinţe. Preşedintele 
şedinţei de judecată ia măsuri ca martorii audiaţi să nu comunice cu cei neaudiaţi.

Articolul 201. Anunţarea completului de judecată 
                           şi explicarea dreptului de a face propuneri 
                           de recuzare şi de abţinere de la judecată
    (1) Preşedintele şedinţei de judecată prezintă componenţa completului, numeşte persoanele 
care participă în calitate de expert, specialist, interpret, grefier şi informează participanţii despre 
dreptul lor de a face propuneri de recuzare şi de abţinere de la judecată.
    (2) Temeiurile propunerilor de recuzare şi de abţinere de la judecată, modul de soluţionare şi 
efectul admiterii lor sînt prevăzute la art. 50, 51, 53 şi 54.

Articolul 202. Explicarea drepturilor şi obligaţiilor 
                           participanţilor la proces
    Preşedintele şedinţei de judecată explică participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile lor 
procedurale, iar părţilor - drepturile lor specificate la art.60, dreptul de a se adresa pentru 
soluţionarea litigiului pe cale arbitrală sau prin intermediul medierii, precum şi efectele unui 
astfel de act.

[Art.202 modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
Articolul 203. Soluţionarea cererilor şi demersurilor 

                            participanţilor la proces
    (1) Cererile şi demersurile participanţilor la proces în problema judecării pricinii se 
soluţionează prin încheiere judecătorească, după ascultarea opiniilor celorlalţi participanţi la 
proces.
    (2) Respingerea cererii sau a demersului nu decade persoana interesată din dreptul de a le 
înainta din nou pe parcursul dezbaterilor judiciare.

Articolul 204. Prezentarea probelor în şedinţa de 
                           judecată 
    Judecătorul decide acceptarea probelor în prima şedinţă de judecată dacă participanţii la 
proces au fost în imposibilitate să le prezinte în termenul stabilit de instanţă la etapa pregătirii 
pricinii pentru dezbateri judiciare. Dacă nu poate depune imediat contraprobe, partea adversă are 
dreptul să solicite amînarea procesului.

[Art.204 modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

Articolul 2041. Întreruperea şedinţei de judecată 
    (1) În condiţiile în care şedinţa de judecată a fost deschisă şi examinarea pricinii în fond a 
început, pot apărea incidente procesuale care fac imposibilă continuarea examinării în aceeaşi zi 
şi determină întreruperea şedinţei de judecată cu posibilitatea continuării acesteia la o altă dată şi 
oră, ce vor fi  fixate de instanţa de judecată.
    (2) Întreruperea şedinţei de judecată se dispune printr-o încheiere protocolară şi nu afectează 
integritatea procesului-verbal. 
    (3) În cazul întreruperii şedinţei de judecată, instanţa, în funcţie de timpul necesar efectuării 
actului procedural, fixează o dată pentru continuarea şedinţei de judecată. Data este adusă la 
cunoştinţa celor prezenţi printr-un act scris, care este contrasemnat de cei prezenţi în şedinţă. 
Persoanele care nu s-au prezentat la şedinţă şi cele implicate recent în proces sînt informate 
despre locul, data şi ora continuării şedinţei printr-o citaţie sau prin alte modalităţi prevăzute de 
prezentul cod.

Articolul 205. Efectele neprezentării participanţilor 
                           la proces în şedinţă de judecată
    (1) Participanţii la proces sînt obligaţi să comunice din timp instanţei judecătoreşti motivul 
imposibilităţii de a se prezenta în şedinţă de judecată şi să prezinte probele care dovedesc 
motivul.



    (2) În cazul neprezentării în şedinţă de judecată a unui participant la proces despre a cărui 
citare legală nu există date, procesul se amînă.
    (3) Dacă participanţii la proces au fost înştiinţaţi legal despre locul, data şi ora şedinţei de 
judecată, iar instanţa consideră motivul neprezentării lor ca fiind întemeiat, judecata se amînă.
    (4) Dacă instanţei judecătoreşti nu i s-a comunicat motivul neprezentării în şedinţă de judecată 
a participantului la proces citat legal sau dacă instanţa consideră neîntemeiat motivul 
neprezentării, pricina se examinează în absenţa acestuia.
    (5) Părăsirea şedinţei de judecată de către o parte sau de un alt participant la proces înainte de 
încheierea 
dezbaterilor, precum şi prezenţa în sala de şedinţe fără a lua parte la dezbateri, echivalează cu 
neprezentare neîntemeiată în şedinţă de judecată. 

 Articolul 206. Efectele neprezentării în şedinţă de
                           judecată a părţilor şi a reprezentanţilor
    (1) Părţile au dreptul să solicite instanţei judecătoreşti examinarea pricinii în lipsa lor şi 
remiterea copiei de pe hotărîre. Dacă partea solicită să-şi dovedească pretenţiile sau obiecţiile 
prin ascultarea celeilalte părţi, instanţa cere să se prezinte personal în faţa judecăţii.
    (2) Dacă reclamantul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu s-a prezentat în 
judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de 
instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă reclamantul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, 
iar pîrîtul nu cere soluţionarea pricinii în fond, instanţa scoate cererea de pe rol dacă prin acest 
act procedural nu se încalcă dreptul altor participanţi la proces.
    (3) Dacă pîrîtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat 
în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate 
de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pîrîtul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, 
instanţa o examinează în lipsa acestuia.
    (4) Dacă reclamantul şi pîrîtul nu s-au prezentat în judecată din motive neîntemeiate şi dacă 
nici una din părţi nu a cerut examinarea pricinii în absenţa sa, instanţa amînă procesul. 
Neprezentarea repetată aduce la scoaterea cererii de pe rol.
    (5) Neprezentarea în şedinţă de judecată a reprezentantului, sau a unui alt participant la proces 
nu împiedică examinarea pricinii. La solicitarea întemeiată a participantului la proces, instanţa 
poate amîna o singură dată judecarea pricinii din cauza neprezentării motivate a reprezentantului 
acestuia.
    (6) În cazul neprezentării nemotivate în şedinţă de judecată a avocatului sau a unui alt 
reprezentant, nerespectării îndatoririlor lor legale, dacă în acest mod s-a amînat judecarea 
pricinii, instanţa poate obliga vinovatul, la cererea părţii interesate, să repare prejudiciul cauzat 
prin amînarea procesului.

Articolul 207. Efectele neprezentării în şedinţă 
                           de judecată a martorului, expertului,
                           specialistului şi interpretului
    (1) În cazul neprezentării în şedinţă de judecată a martorului, expertului, specialistului sau 
interpretului, instanţa judecătorească, după ce ascultă opiniile participanţilor la proces despre 
posibilitatea examinării pricinii în absenţa părţilor enumerate, pronunţă o încheiere privind 
prelungirea dezbaterilor judiciare sau amînarea procesului.
    (2) Dacă nu s-au prezentat în şedinţă de judecată din motive considerate de instanţă ca fiind 
neîntemeiate, martorul, expertul, specialistul şi interpretul, citaţi legal, pot fi supuşi unei amenzi 
de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

[Art.207 al.(2) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 
07.11.16]
    (3) În cazul neprezentării nemotivate a martorului după cea de-a doua citare, instanţa 
judecătorească poate ordona aducerea lui forţată şi, la cererea părţii interesate, îl poate obliga la 
reparaţia prejudiciului cauzat prin amînarea şedinţei de judecată.
    (4) Neexecutarea încheierii de aducere forțată se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de 
unități convenționale.

[Art.207 al.(4) introdus prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 



07.11.16]
Articolul 208. Amînarea procesului

    (1) Amînarea procesului se admite în cazul înaintării unei acţiuni reconvenţionale în condiţiile 
art. 173 alin. (1) lit. b), precum şi în alte cazuri prevăzute de prezentul cod.
    (2) În cazul amînării procesului, instanţa de judecată fixează o dată pentru desfăşurarea noii 
şedinţe, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 122 alin. (5).
    (3) Încheierea de amînare a procesului nu poate fi atacată cu recurs.

Articolul 209. Audierea martorilor în cazul amînării 
                            procesului
    În cazul amînării procesului, instanţa judecătorească este în drept să audieze martorii prezenţi 
dacă în şedinţa de judecată sînt de faţă părţile. Citarea repetată a acestor martori într-o nouă 
şedinţă se admite numai în caz de necesitate.
    Articolul 210. Lămurirea drepturilor şi obligaţiilor 
                           expertului şi specialistului
    Preşedintele şedinţei de judecată lămureşte expertului şi specialistului drepturile şi obligaţiile 
lor, somîndu-l, totodată, pe expert că va purta răspundere penală în cazul depunerii cu bună 
ştiinţă a unui raport de expertiză fals. Expertul semnează o declaraţie privind cunoaşterea 
obligaţiilor şi răspunderii pe care o poartă. Declaraţia semnată se anexează la procesul-verbal al 
şedinţei de judecată.

Articolul 211. Judecarea pricinii în fond
    (1) În cadrul examinării pricinii în fond, preşedintele şedinţei este obligat să creeze condiţii 
pentru ca participanţii la proces să-şi expună considerentele referitor la circumstanţele de fapt şi 
de drept ale pricinii, să facă completări şi să prezinte probe în condiţiile prezentului cod. În acest 
scop, judecătorul trebuie, după caz, să elucideze împreună cu participanţii la proces 
circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii şi să cerceteze probele din dosar.
    (2) Judecarea pricinii în fond începe cu un raport asupra pricinii, prezentat de preşedintele 
şedinţei sau de un judecător. După aceasta, preşedintele clarifică dacă reclamantul îşi susţine 
pretenţiile, dacă pîrîtul recunoaşte pretenţiile reclamantului şi dacă părţile doresc să încheie 
procesul cu o tranzacţie.

Articolul 212. Renunţarea reclamantului la acţiune, 
                            recunoaşterea acţiunii de către pîrît 
                            şi tranzacţia părţilor
    (1) Renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît, condiţiile 
tranzacţiei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată şi se semnează de 
reclamant, pîrît sau de ambele părţi.
    (2) Preşedintele şedinţei trebuie să ia măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă 
litigiul sau unele probleme litigioase. În acest scop, instanţa poate acorda părţilor, la cerere:
    a) un termen de conciliere şi poate cere prezentarea lor personală în judecată chiar dacă sînt 
reprezentate în proces;
    b) un termen pentru informarea cu privire la esenţa, avantajele şi efectele medierii şi pentru 
iniţierea procesului de mediere.

[Art.212 al.(1), lit.a) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    (3) Dacă renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît sau 
tranzacţia părţilor sînt exprimate în cereri scrise, adresate instanţei, ele se anexează la dosar, fapt 
menţionat în procesul-verbal al şedinţei de judecată.
    (4) Înainte de a admite renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către 
pîrît, înainte de a confirma tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească explică reclamantului, 
pîrîtului sau părţilor efectele acestor acte de procedură.
    (5) În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune sau confirmării tranzacţiei, instanţa 
judecătorească pronunţă o încheiere prin care dispune încetarea procesului. Încheierea trebuie să 
conţină condiţiile tranzacţiei, confirmate de instanţă. În cazul recunoaşterii acţiunii de către pîrît 
şi admiterii ei de către instanţă, se pronunţă o hotărîre de admitere a pretenţiilor reclamantului.
    (6) Dacă respinge renunţarea reclamantului la acţiune ori recunoaşterea acţiunii de către pîrît 
sau dacă nu confirmă tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească pronunţă în acest sens o 



încheiere motivată şi examinează pricina în fond.
Articolul 213. Explicaţiile participanţilor la proces

    (1) După prezentarea raportului asupra pricinii, instanţa judecătorească ascultă explicaţiile 
reclamantului şi ale intervenientului care participă din partea reclamantului, ale pîrîtului şi ale 
intervenientului care participă din partea pîrîtului, precum şi ale celorlalţi participanţi la proces. 
Primii care dau explicaţii sînt: procurorul, împuterniciţii autorităţilor publice, ai organelor şi 
organizaţiilor, persoanele fizice care, în cazurile prevăzute de lege, au intentat procesul în 
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane. Participanţii la 
proces au dreptul să-şi pună reciproc întrebări. Judecătorii au dreptul să pună participanţilor la 
proces întrebări în orice moment al explicaţiilor acestora. Preşedintele şedinţei poate acorda de 
mai multe ori cuvînt părţilor, după caz.
    (2) Preşedintele şedinţei dă citire explicaţiilor scrise ale participanţilor primite de instanţă 
conform art.125 şi 127.

Articolul 214. Stabilirea consecutivităţii cercetării 
                            probelor
    După ce ascultă explicaţiile participanţilor la proces, instanţa judecătorească, luînd în 
considerare opinia acestora, stabileşte consecutivitatea cercetării probelor, care poate fi 
modificată ulterior.

Articolul 215. Somarea martorului asupra răspunderii 
                            pe care o poartă pentru refuzul de a depune
                            mărturii sau pentru depunerea de mărturii vădit 
                            mincinoase
    (1) Înainte de a audia martorul, preşedintele şedinţei de judecată stabileşte identitatea acestuia, 
îi explică drepturile şi obligaţiile, îl somează asupra răspunderii penale pe care o atrage refuzul 
de a depune mărturie şi depunerea cu bună ştiinţă a unor mărturii mincinoase. Martorul 
semnează declaraţia privind cunoaşterea obligaţiilor şi răspunderii lui. Declaraţia semnată se 
anexează la procesul-verbal al şedinţei.
    (2) Preşedintele şedinţei de judecată explică martorului care nu a împlinit vîrsta de 16 ani 
obligaţia de a depune mărturii complete şi sincere. Acest martor însă nu este somat de 
răspunderea pe care o atrage refuzul de a depune mărturii sau depunerea cu bună ştiinţă a unor 
mărturii mincinoase.
    (3) Partea care a solicitat citarea în judecată a martorului poate renunţa la audierea lui. Partea 
adversă însă poate cere interogarea martorului prezent în şedinţă de judecată.

Articolul 216. Procedura de audiere a martorului
    (1) Fiecare martor este audiat separat.
    (2) Preşedintele şedinţei constată atitudinea martorului faţă de participanţii la proces, îi 
propune să comunice instanţei tot ceea ce cunoaşte personal despre subiectul audierii.
    (3) Martorului i se pot pune întrebări cu permisiunea preşedintelui şedinţei de judecată. Prima 
care pune întrebări este persoana la a cărei cerere a fost citat martorul şi reprezentantul acesteia, 
urmează ceilalţi participanţi la proces şi reprezentanţii lor. Judecătorii au dreptul să pună 
întrebări martorului în orice moment al audierii lui.
    (4) Instanţa judecătorească poate audia din nou martorul, după caz, în aceeaşi şedinţă sau în 
şedinţa următoare, poate face confruntarea martorilor pentru a se clarifica asupra depoziţiilor 
contradictorii ale acestora.
    (5) În cazul în care constată că întrebarea adresată martorului de către un participant la proces 
este ofensatoare sau tinde să dovedească un fapt ce nu se referă la pricină, instanţa 
judecătorească nu o va încuviinţa.  La cererea participantului, instanţa emite o încheiere asupra 
întrebării, precum şi asupra motivului respingerii ei.
    (6) Martorul audiat rămîne în sala de şedinţă pînă la încheierea dezbaterilor judiciare dacă 
instanţa nu va permite retragerea lui în sală.

Articolul 217. Folosirea de către martor a unor însemnări 
    În timpul depoziţiilor, martorul se poate folosi de însemnări în cazul în care depoziţiile lui se 
referă la cifre şi date. Însemnările se prezintă instanţei şi participanţilor la proces şi pot fi anexate 
la dosar în baza unei încheieri judecătoreşti.



Articolul 218. Audierea martorului minor
    (1) La audierea martorului în vîrstă de pînă la 14 ani ori, cînd instanţa judecătorească găseşte 
de cuviinţă, la audierea martorului în vîrstă de la 14 pînă la 16 ani, va fi citat să asiste un 
pedagog. Sînt citaţi, după caz, şi părinţii, înfietorii, tutorele sau curatorul minorului. Persoanele 
menţionate, precum şi participanţii la proces, pot, cu permisiunea preşedintelui şedinţei, să pună 
întrebări martorului, să-şi expună considerentele referitor la persoana martorului şi la conţinutul 
depoziţiilor lui.
    (2) În cazuri excepţionale, cînd trebuie constatate unele circumstanţe ale pricinii, instanţa 
judecătorească poate dispune, printr-o încheiere, ascultarea minorului în camera de deliberare 
fără ca părţile sau alte persoane să fie de faţă. După revenirea completului de judecată în sala de 
şedinţe, participanţilor la proces li se comunică depoziţiile martorului minor.
    (3) După ce a fost audiat, martorul în vîrstă de pînă la 16 ani părăseşte sala de şedinţe dacă 
instanţa nu consideră că prezenţa lui este necesară.

Articolul 219. Audierea participantului cu dizabilităţi
    Dacă cel ce urmează a fi audiat de instanţă este cu deficienţe de auz sau de vorbire ori dacă, 
din alte motive, nu se poate exprima, întrebările şi răspunsurile se fac în scris şi se anexează la 
procesul-verbal, iar dacă nu poate citi şi scrie, se foloseşte de un interpret.

[Art.219 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16]

Articolul 220. Consemnarea depoziţiilor martorului
                            în proces-verbal 
    (1) Depoziţiile martorului se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată de către 
grefier şi se semnează pe fiecare pagină şi la sfîrşitul lor de preşedintele şedinţei, de grefier şi de 
martor, după ce acesta din urmă ia cunoştinţă de ele. Nedorinţa sau imposibilitatea martorului de 
a semna se consemnează în procesul-verbal.
    (2) Orice completare, schimbare şi ştersătură în depoziţie trebuie acceptată şi semnată de 
preşedintele şedinţei, de grefier şi de martor, sub sancţiunea nulităţii lor. Locurile nescrise din 
depoziţie trebuie completate cu linii, astfel încît să nu se poată adăuga nimic.

Articolul 221. Citirea în şedinţa de judecată 
                            a depoziţiilor martorului
    Depoziţiilor martorilor, obţinute în modul prevăzut la art.125, 127, 136 alin.(1) şi la art.209, li 
se dă citire în şedinţă de judecată. După aceasta, participanţii la proces pot da explicaţii asupra 
lor.

Articolul 222. Cercetarea înscrisurilor
    Înscrisurilor şi proceselor-verbale privind cercetarea înscrisurilor, întocmite la faţa locului în 
modul stabilit la art.125, 127 şi 185 alin.(1) lit.j), li se dă citire în şedinţă de judecată, apoi se 
prezintă participanţilor la proces şi reprezentanţilor şi, după caz, experţilor, specialiştilor şi 
martorilor. După aceasta, participanţii la proces pot da explicaţii asupra lor.

Articolul 223. Citirea şi cercetarea corespondenţei 
                            şi comunicărilor telegrafice personale 
    Pentru păstrarea secretului corespondenţei personale şi al comunicărilor telegrafice personale, 
corespondenţa şi comunicările telegrafice pot fi citite şi cercetate de instanţă în şedinţă publică 
numai cu consimţămîntul corespondenţilor. Fără consimţămîntul lor, corespondenţa şi 
comunicările telegrafice sînt citite şi cercetate în şedinţă închisă.

Articolul 224. Cercetarea probelor materiale
    (1) Probele materiale se cercetează de instanţa judecătorească şi se prezintă spre examinare 
participanţilor la proces şi reprezentanţilor lor, precum şi experţilor, specialiştilor şi martorilor, 
după caz. Persoanele cărora li s-au prezentat probe materiale pot atrage atenţia instanţei 
judecătoreşti asupra circumstanţelor aferente actului cercetării. Declaraţiile depuse se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată.
    (2) Proceselor-verbale privind cercetarea probelor materiale întocmite la faţa locului li se dă 
citire în şedinţă de judecată, după care participanţii la proces pot prezenta explicaţii asupra lor.

Articolul 225. Examinarea la faţa locului
    (1) Înscrisurile şi probele materiale greu sau imposibil de a fi prezentate în instanţă 



judecătorească pot fi examinate şi cercetate la locul lor de aflare sau păstrare. Referitor la 
examinarea şi cercetarea probelor la faţa locului instanţa pronunţă o încheiere.
    (2) Despre locul, data şi ora examinării probelor la faţa locului instanţa comunică 
participanţilor la proces şi reprezentanţilor lor. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea. 
Sînt citaţi, după caz, experţii, specialiştii şi martorii.
    (3) Rezultatele examinării şi cercetării probelor la faţa locului se consemnează în procesul-
verbal al şedinţei de judecată. La acesta se anexează planurile, schemele, desenele tehnice, 
calculele, copiile de pe documente făcute sau verificate în procesul cercetării probelor, 
înregistrările video, fotografiile de pe înscrisuri şi probele materiale făcute în timpul cercetării la 
faţa locului, precum şi raportul de expertiză, explicaţiile specialistului.

Articolul 226. Reproducerea înregistrărilor audio-video, 
                           cercetarea lor
    (1) La reproducerea înregistrărilor audio-video ce conţin date personale, precum şi la 
cercetarea lor, se aplică prevederile art.223.
    (2) Reproducerea înregistrărilor audio-video are loc în sala de şedinţe sau în o altă încăpere 
special amenajată, consemnîndu-se în procesul-verbal al şedinţei de judecată semnele distinctive 
ale surselor de probă reproductivă şi data reproducerii. După aceasta, instanţa judecătorească 
audiază explicaţiile participanţilor la proces. Reproducerea înregistrării audio-video poate fi 
repetată în întregime sau parţial.
    (3) Pentru elucidarea unor date din înregistrările audio-video, instanţa judecătorească poate 
antrena în proces un specialist sau, după caz, poate dispune efectuarea unei expertize.

Articolul 227. Cererea de declarare a probelor 
                           ca fiind false
    (1) În cazul în care se declară că proba din dosar este falsă, persoana care a prezentat-o poate 
cere instanţei judecătoreşti să o excludă ca mijloc de probaţiune şi să soluţioneze pricina în baza 
altor probe.
    (2) Pentru verificarea declaraţiei de defăimare a probei ca fiind falsă, instanţa judecătorească 
poate dispune efectuarea unei expertize sau poate propune părţilor să prezinte alte probe.
    (3) Dacă persoana care defăimează înscrisul indică autorul sau complicele falsului, instanţa 
poate suspenda judecarea pricinii, prezentînd procurorului proba împreună cu procesul-verbal 
respectiv.
    (4) Cînd cazul nu conţine elementele constitutive ale infracţiunii, falsul se va cerceta de 
instanţa civilă prin orice mijloc de probă.

Articolul 228. Cercetarea concluziei expertului
    Concluziei expertului i se dă citire în şedinţa de judecată. Pentru clarificarea sau completarea 
concluziei, expertului i se pot adresa întrebări. Prima care adresează întrebări expertului este 
persoana la a cărei cerere a fost dispusă efectuarea expertizei şi reprezentantul ei, urmează 
ceilalţi participanţi la proces şi reprezentanţii lor. Dacă efectuarea expertizei a fost dispusă din 
oficiul instanţei, primii care adresează întrebări expertului sînt reclamantul şi reprezentantul lui. 
Judecătorii au dreptul să adreseze întrebări expertului în orice moment al audierii lui.

Articolul 229. – abrogat
Articolul 230. Consultaţia specialistului

    (1) La cercetarea înscrisurilor sau a probelor materiale, la audierea şi vizionarea înregistrărilor 
audio-video, la dispunerea unei expertize, la audierea martorilor, la adoptarea de măsuri privind 
asigurarea probelor, precum şi în probleme de drept litigios, instanţa judecătorească, printr-o 
încheiere, poate atrage, din oficiu sau la cererea oricărui participant la proces, specialişti în 
domeniul respectiv pentru consultaţii, explicaţii şi ajutor tehnic (la fotografieri, la elaborare de 
planuri şi scheme, la selectare de probe (modele) pentru expertiză, la evaluare de bunuri etc.).
    (2) Persoana citată în calitate de specialist este obligată să se prezinte în instanţă, să răspundă 
la întrebări, să dea în scris sau oral consultaţii şi explicaţii, să-i acorde asistenţă tehnică, după 
caz.
    (3) Specialistul dă în judecată explicaţii scrise sau orale, în funcţie de cunoştinţele profesionale 
şi de genul activităţii sale, fără a efectua investigaţii speciale.
    (4) Consultaţiei şi explicaţiei scrise a specialistului li se dă citire în şedinţă de judecată. Ele se 



anexează la dosar. Consultaţia şi explicaţia orală a specialistului se consemnează în procesul-
verbal al şedinţei de judecată.
    (5) Pentru clarificarea şi completarea consultaţiei, specialistului i se pot adresa întrebări. Prima 
care adresează întrebări este persoana la a cărei cerere specialistul este antrenat în proces, 
precum şi reprezentantul ei, urmează ceilalţi participanţi la proces şi reprezentanţii lor. Dacă 
specialistul a fost antrenat în proces din oficiul instanţei, primii care îi adresează întrebări sînt 
reclamantul şi reprezentantul lui. Judecătorii au dreptul să adreseze întrebări specialistului în 
orice moment al audierii lui.

Articolul 231. Concluziile autorităţilor publice
    Concluziilor date de autorităţile publice admise în proces de către instanţă, în conformitate cu 
art.74, li se dă citire în şedinţă de judecată. Judecătorii, precum şi participanţii la proces şi 
reprezentanţii lor, pot adresa împuterniciţilor acestor autorităţi întrebări pentru clarificarea sau 
completarea concluziilor.

Articolul 232. Finalizarea examinării pricinii în fond
    După examinarea tuturor probelor, preşedintele şedinţei de judecată precizează dacă 
participanţii la proces şi reprezentanţii acestora solicită completarea materialelor din dosar. Dacă 
nu se fac astfel de cereri, preşedintele declară finalizarea examinării pricinii, instanţa trecînd la 
susţineri orale.

Articolul 233. Susţinerile orale
    (1) Susţinerile orale constau în luările de cuvînt ale participanţilor la proces.
    (2) În susţinerile orale, primii care iau cuvîntul sînt reclamantul şi reprezentantul lui, urmează 
pîrîtul şi reprezentantul lui. Intervenientul principal şi reprezentantul lui iau cuvîntul după ce au 
vorbit părţile şi reprezentanţii lor. Intervenientul accesoriu şi reprezentantul lui iau cuvîntul după 
reclamant sau pîrît din a cărui parte intervenientul participă în proces.
    (3) Procurorul, reprezentanţii sau împuterniciţii autorităţilor publice, organizaţiilor, precum şi 
persoanele care au intentat procesul în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 
unei alte persoane, primii iau cuvîntul.
    (4) Reprezentanţii autorităţilor publice care participă în proces pentru a depune concluzii iau 
cuvîntul după părţi şi intervenienţi.

Articolul 234. Replica
    După susţinerile orale, fiecare participant are dreptul la replică asupra celor expuse în 
susţineri. Dreptul la ultima replică îl au pîrîtul şi reprezentantul lui.

Articolul 235. Reluarea examinării pricinii în fond
    (1) Participanţii la susţinerile orale nu au dreptul să apeleze în luările lor de cuvînt la 
circumstanţe neexaminate de instanţă şi nici la probe neelucidate în şedinţă de judecată dacă nu 
s-au referit la astfel de circumstanţe şi probe în declaraţiile lor de pînă la finalizarea examinării 
pricinii în fond.
    (2) În cazul în care, în timpul susţinerilor orale sau după încheierea lor, consideră că trebuie 
clarificate noi circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii sau cercetate noi probe, 
instanţa dispune, printr-o încheiere, reluarea examinării pricinii în fond, susţinerilor orale, 
conform regulilor generale.

Articolul 236. Deliberarea şi adoptarea hotărîrii   
    (1) După încheierea susţinerilor orale, completul de judecată se retrage pentru deliberare. În 
cazuri complexe, instanţa, prin încheiere protocolară, dispune amînarea deliberării pentru cel 
mult 15 zile, înştiinţînd participanţii la proces despre locul, data şi ora pronunţării dispozitivului 
hotărîrii. În urma deliberării, preşedintele şedinţei sau unul dintre judecători pronunţă 
dispozitivul hotărîrii şi le explică participanţilor la proces procedura şi termenul de atac al 
hotărîrii. Dispozitivul hotărîrii trebuie să fie semnat de toţi judecătorii din completul de judecată 
şi anexat la dosar.

[Art.236 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) În cazul în care la adoptarea hotărîrii se exprimă o opinie separată, aceasta se anexează la 
dosar. 
    (3) După pronunţarea dispozitivului hotărîrii, preşedintele şedinţei de judecată declară şedinţa 



închisă. 
    (4) Participanţii care nu au fost prezenţi la pronunţarea dispozitivului hotărîrii primesc copia 
hotărîrii în decurs de 5 zile. 
    (5) Instanţa de judecată va întocmi hotărîrea integrală dacă:
    a) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, 
solicită în mod expres acest lucru. Termenul de 30 de zile este un termen de decădere;
    b) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, 
depun cerere de apel;
    c) hotărîrea judecătorească urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat. 
    (6) În cazurile prevăzute la alin. (5),  completul de judecată va întocmi hotărîrea integrală în 
termen de 15 zile de la data solicitării, atacării sau pronunţării dispozitivului hotărîrii, după caz. 
    (7) Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată este în imposibilitatea de a semna 
hotărîrea integrală, în locul lui semnează preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în 
imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează preşedintele instanţei de judecată. În toate 
cazurile, pe hotărîre va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna. 
    (8) Hotărîrea integrală se remite participanţilor la proces în termen de 5 zile.

Articolul 237. – abrogat
Capitolul XVI

HOTĂRÎREA JUDECĂTOREASCĂ
Articolul 238. Procedura deliberării

    (1) La deliberare iau parte numai judecătorii în faţa cărora a avut loc judecarea cauzei. 
Completul de judecată deliberează în secret. Divulgarea deliberărilor este interzisă.
    (2) Completul de judecată deliberează, sub conducerea preşedintelui şedinţei, toate problemele 
prevăzute de lege care urmează să fie soluţionate, apreciază probele, determină circumstanţele şi 
caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admiterea acţiunii. 
Fiecare problemă urmează să fie pusă astfel încît să se poată da un răspuns afirmativ sau negativ.
    (3) Hotărîrea se adoptă potrivit regulilor stabilite la art.48. 
    (4) Rezultatul deliberării se consemnează în hotărîrea integrală sau în dispozitivul ei, semnat 
de toţi judecătorii care au participat la deliberare, inclusiv de judecătorul care are opinie separată. 
Modificările operate în cuprinsul hotărîrii se consemnează mai sus de semnăturile judecătorilor.
    (5) După semnarea hotărîrii, nici un judecător nu poate reveni asupra opiniei sale.

Articolul 239. Legalitatea şi temeinicia hotărîrii
    Hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea 
numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de 
judecată.

Articolul 240. Problemele soluţionate la deliberarea
                           hotărîrii
    (1) La deliberarea hotărîrii, instanţa judecătorească apreciază probele, determină 
circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, 
caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea 
acţiunii.
    (2) Dacă, în timpul deliberărilor, consideră necesară clarificarea unor noi circumstanţe 
importante pentru soluţionarea pricinii sau cercetarea suplimentară a unor probe, instanţa 
judecătorească emite o încheiere de reluare a dezbaterilor judiciare. După examinarea pricinii în 
fond, instanţa audiază din nou susţinerile orale ale participanţilor la proces.
    (3) Instanţa judecătorească adoptă hotărîrea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant.

Articolul 241. Cuprinsul hotărîrii
    (1) Instanţa judecătorească adoptă hotărîrea în numele legii.
    (2) Hotîrirea judecătorească constă din partea introductivă şi partea dispozitivă. În cazurile 
prevăzute la art. 236 alin. (5), hotărîrea judecătorească constă din partea introductivă, partea 
descriptivă, motivare şi dispozitiv. Fiecare parte a hotărîrii se evidenţiază separat în textul 
acesteia.
    (3) În partea introductivă se indică locul şi data adoptării, denumirea instanţei care o pronunţă, 
numele membrilor completului de judecată, al grefierului, al părţilor şi al celorlalţi participanţi la 



proces, al reprezentanţilor, obiectul litigiului şi pretenţia înaintată judecăţii, menţiunea despre 
caracterul public sau închis al şedinţei.
    (4) În partea descriptivă se indică succint pretenţiile reclamantului, obiecţiile pîrîtului şi 
explicaţiile celorlalţi participanţi la proces.
    (5) În motivare se indică: circumstanţele pricinii, constatate de instanţă, probele pe care se 
întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe, argumentele invocate de instanţă la 
respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanţa.
    (6) Dispozitivul cuprinde concluzia instanţei judecătoreşti privind admiterea sau respingerea 
integrală sau parţială a acţiunii, repartizarea cheltuielilor de judecată, calea şi termenul de atac al 
hotărîrii.
    (7) În cazul în care instanţa judecătorească stabileşte modul şi termenul de executare a 
hotărîrii, dispune executarea ei imediată sau ia măsuri pentru asigurarea executării, în dispozitiv 
se face o menţiune în acest sens.

Articolul 242. – abrogat
Articolul 2421. Transmiterea acţiunilor băncii 

                              în temeiul hotărîrii de judecată
    Instanţa judecătorească poate dispune transmiterea acţiunilor băncii numai în cazul în care 
aceste acţiuni constituie obiectul material al litigiului.

Articolul 243. Hotărîrea privind perceperea unei sume 
                           de bani
    Instanţa judecătorească, pronunţînd hotărîrea de încasare a unei sume de bani, consemnează în 
dispozitiv, cu cifre şi litere, suma şi moneda în care se percepe şi dobînda de întîrziere 
determinată conform art.619 din Codul civil, pe care urmează să o achite debitorul, chiar şi în 
lipsa vinovăţiei, dacă nu execută hotărîrea în termen de 90 de zile de la data cînd aceasta a 
devenit definitivă.

Articolul 244. Hotărîrea de declarare a nulităţii unui 
                           document executoriu
    La admiterea acţiunii privind declararea nulităţii unui document executoriu, în al cărui temei 
perceperea se efectuează incontestabil, în dispozitivul hotărîrii se indică documentul care nu se 
pune în executare, numărul şi data eliberării lui, precum şi suma a cărei decontare nu se admite. 

Articolul 245. Hotărîrea privind încheierea 
                            sau modificarea contractului 
    (1) În dispozitivul hotărîrii privind litigiul de încheiere sau modificare a unui contract se 
menţionează decizia asupra fiecărei clauze discutabile din contract. În litigiul de încheiere a 
contractului se menţionează tipul contractului şi clauzele în temeiul cărora părţile sînt obligate să 
încheie contractul.
    (2) Dispozitivul hotărîrii în litigiul intentat în vederea declarării caracterului abuziv al unor 
clauze contractuale, elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, va stabili 
nulitatea acestor clauze, obligaţia comerciantului de a le exclude din contractul în cauză, 
obligaţia de a exclude aceste clauze din contractele cu acelaşi obiect, încheiate cu alţi 
consumatori, în vigoare la momentul pronunţării hotărîrii, precum şi interdicţia impusă 
comerciantului de a include astfel de clauze în contracte cu acelaşi obiect care urmează a fi 
încheiate cu consumatorii.

Articolul 246. Hotărîrea de adjudecare a bunului 
                           sau a contravalorii lui
    Cînd bunul se adjudecă în natură, instanţa judecătorească indică în hotărîre contravaloarea lui 
şi dobînda de întîrziere determinată conform art.619 din Codul civil, pe care urmează să o achite 
debitorul, chiar şi în lipsa vinovăţiei, dacă nu execută hotărîrea în termen de 90 de zile de la data 
cînd aceasta a devenit definitivă.

Articolul 247. Hotărîrea cu privire la efectuarea 
                           de către pîrît a unor acte obligatorii 
    (1) În hotărîrea prin care pîrîtul este obligat să efectueze anumite acte nelegate de remiterea 
unui bun sau unor sume de bani, instanţa judecătorească poate indica dreptul reclamantului, în 
cazul neexecutării în termen de către pîrît a hotărîrii, de a efectua actele pe contul acestuia, 



încasînd de la el cheltuielile suportate astfel.
    (2) Dacă hotărîrea poate fi executată doar de către pîrît, instanţa judecătorească stabileşte un 
termen de executare.
    (3) Hotărîrea prin care o organizaţie sau un organ de administrare este obligat să execute acte 
(să adopte o hotărîre) nelegate de remiterea unui bun sau a unei sume băneşti va fi executată de 
conducătorul organizaţiei sau de organul de administrare în termenul stabilit de instanţă. În cazul 
neexecutării hotărîrii din motive neîntemeiate, instanţa care a emis-o, în baza procesului-verbal 
de constatare întocmit de executorul judecătoresc, aplică împotriva conducătorului organizaţiei 
sau organului de administrare măsurile de constrîngere prevăzute de legislaţia privind executarea 
hotărîrilor judecătoreşti, iar, la cererea persoanei interesate, instanţa poate obliga vinovaţii la 
reparaţia prejudiciului cauzat prin neexecutare.

Articolul 248. Hotărîrea adoptată în interesul mai multor
                            reclamanţi sau împotriva mai multor pîrîţi
    (1) La pronunţarea hotărîrii în interesul mai multor reclamanţi, instanţa judecătorească 
menţionează măsura în care hotărîrea se raportă fiecărui reclamant sau caracterul solidar al 
dreptului de urmărire.
    (2) Dacă hotărîrea se adoptă împotriva mai multor pîrîţi, instanţa judecătorească menţionează 
măsura în care hotărîrea trebuie executată de fiecare pîrît sau caracterul solidar al răspunderii lor.

Articolul 249. Corectarea greşelilor din hotărîre
    (1) După pronunţarea hotărîrii, instanţa care a adoptat-o nu este în drept să o anuleze nici să o 
modifice.
    (2) La cererea participanţilor la proces sau din oficiu, instanţa judecătorească corectează 
greşelile sau omisiunile din hotărîre care țin de nume, calitatea procesuală, orice alte erori 
materiale sau de calcul evidente. Problema corectării unor astfel de greşeli se soluţionează în 
şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei de judecată. 
Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea corectării greşelilor.

[Art.249 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) Încheierea prin care instanţa judecătorească se pronunţă asupra cererii poate fi atacată cu 
recurs.

Articolul 250. Hotărîrea suplimentară
    (1) Instanţa care a pronunţat hotărîrea emite, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, 
o hotărîre suplimentară dacă:

[Art.250 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    a) nu s-a pronunţat asupra unei pretenţii formulate de către părţi sau de către intervenientul 
principal;

[Art.250 al.(1), lit.a) modificată prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]
    b) rezolvînd problema dreptului în litigiu, nu a indicat suma adjudecată, bunurile ce urmează a 
fi remise sau acţiunile pe care pîrîtul trebuie să le îndeplinească;
    c) nu a rezolvat problema repartizării între părţi a cheltuielilor de judecată ori a omis să se 
pronunţe asupra cererilor martorilor, experţilor, specialiştilor, interpreţilor sau reprezentanţilor cu 
privire la cheltuielile de judecată a căror compensare li se cuvine.
    (2) Problema pronunţării unei hotărîri suplimentare poate fi pusă în termenul executării silite a 
hotărîrii. Instanţa emite, după examinare în şedinţă de judecată, hotărîrea suplimentară, care 
poate fi atacată în ordinea stabilită de prezentul cod. Participanţilor la proces li se comunică 
locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea problemei.
    (3) Cererea de adoptare a unei hotărîri suplimentare nu se impune cu taxă de stat.
    (4) Încheierea judecătorească de respingere a cererii de emitere a unei hotărîri suplimentare se 
supune recursului.

Articolul 251. Explicarea hotărîrii
    (1) Dacă sînt necesare explicaţii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului 
hotărîrii sau dacă hotărîrea cuprinde dispoziţii contradictorii, instanţa emitentă , la cererea 



participanţilor la proces sau a executorului judecătoresc, dă explicaţii asupra dispozitivului ori 
omite dispoziţiile contradictorii fără a modifica cuprinsul hotărîrii.

[Art.251 al.(1) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) Explicarea hotărîrii este admisibilă dacă nu a fost executată şi nu a expirat termenul de 
executare silită.
    (3) Explicarea hotărîrii se face în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică 
locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică explicarea hotărîrii.
    (4) Încheierea judecătorească privind explicarea hotărîrii se supune recursului.

Articolul 252. Amînarea şi eşalonarea executării 
                           hotărîrii, schimbarea modului şi ordinii
                           de executare a ei
   (1) În funcţie de situaţia materială a părţilor sau de alte circumstanţe, instanţa emitentă, la 
cererea participanţilor la proces sau la propunerea executorului judecătoresc, amînă ori 
eşalonează executarea hotărîrii, de asemenea schimbă modul sau ordinea de executare a acesteia.

[Art.252 al.(1) în redacția LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) Cererile menţionate la alin.(1) se examinează în şedinţă de judecată. Participanţilor la 
proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea.
    (3) Încheierea judecătorească privind amînarea sau eşalonarea executării hotărîrii, schimbarea 
modului şi ordinii de executare a ei se supune recursului.
    (4) Executarea tranzacţiei aprobate de instanţa judecătorească poate fi amînată sau poate fi 
schimbat modul de executare, conform prevederilor prezentului articol.

Articolul 253. Indexarea sumelor adjudecate
    (1) La cererea creditorului sau a debitorului, instanţa care a soluţionat pricina efectuează, 
printr-o încheiere, în funcţie de situaţia de la momentul executării hotărîrii, indexarea sumelor 
adjudecate prin hotărîrea pronunţată. 

[Art.253 al.(1) în redacția LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (2) Cererea de indexare a sumelor adjudecate se examinează în şedinţă de judecată. 
Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu 
împiedică soluţionarea indexării.
    (3) Încheierea cu privire la indexarea sumelor adjudecate se supune recursului.

Articolul 254. Hotărîrile judecătoreşti definitive 
                            şi irevocabile
    (1) Rămîn definitive hotărîrile judecătoreşti emise în primă instanţă, supuse apelului, după 
examinarea pricinii în apel.
    (2) Rămîn irevocabile hotărîrile judecătoreşti:
    a) emise în primă instanţă, după expirarea termenului de apel, dacă participanţii interesaţi nu 
au exercitat calea de atac corespunzătoare;
    b) emise de instanţa de apel, după expirarea termenului de recurs, dacă participanţii interesaţi 
nu au exercitat calea de atac corespunzătoare;
    c) emise de instanţa de recurs, după examinarea recursului.
    (3) După ce hotărîrea rămîne irevocabilă, părţile şi ceilalţi participanţi la proces, precum şi 
succesorii lor în drepturi, nu pot înainta o nouă cerere de chemare în judecată cu aceleaşi 
pretenţii şi în acelaşi temei, nici să conteste în alt proces faptele şi raporturile juridice stabilite în 
hotărîrea judecătorească irevocabilă.
    (4) Hotărîrea judecătorească irevocabilă este obligatorie pentru persoana în al cărei interes a 
fost pornit procesul de către organele şi persoanele specificate la art.7 alin. (2).
    (5) Dacă pîrîtul este obligat, prin hotărîre definitivă, să efectueze plăţi periodice şi dacă se 
schimbă circumstanţele care influenţează determinarea cuantumului obligaţiilor de plată sau 
durata lor, fiecare parte este în drept să depună o nouă cerere în judecată şi să solicite schimbarea 
cuantumului obligaţiilor de plată sau a termenului lor, înaintînd o nouă acţiune.

Articolul 255. Executarea hotărîrii



    Hotărîrea judecătorească se execută, în modul stabilit de lege, după ce rămîne definitivă, cu 
excepţia cazurilor de executare imediată după pronunţare.

Articolul 256. Executarea imediată a hotărîrii 
    (1) Urmează a fi executate imediat ordonanţa sau hotărîrea judecătorească prin care pîrîtul este 
obligat la plata:
    a) pensiei de întreţinere;
    b) salariului şi a altor drepturi ce decurg din raporturi de muncă, precum şi a indemnizaţiilor 
prevăzute de statutul şomerilor, în mărimea unui salariu mediu;
    c) reparaţiei prejudiciilor cauzate prin vătămare a integrităţii corporale sau prin o altă vătămare 
a sănătăţii ori prin deces, dacă reparaţia s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice;
    d) unui salariu mediu pentru absenţă forţată de la lucru, în cazul reintegrării în serviciu. 
    (2) Hotărîrea judecătorească privind reintegrarea în serviciu a salariatului concediat sau 
transferat nelegitim urmează a fi executată imediat.

Articolul 257. – abrogat
Articolul 258. Asigurarea executării hotărîrii

    (1) Instanţa judecătorească poate asigura executarea hotărîrii pentru care nu s-a dispus 
executarea imediată la pronunţarea ei, potrivit prevederilor cap.XIII.
    (2) Instanţa judecătorească poate lua măsuri de asigurare a hotărîrii pînă la eliberarea titlului 
executoriu.

 Articolul 259. – abrogat
Capitolul XVII

SUSPENDAREA PROCESULUI
Articolul 260. Obligaţia instanţei de a suspenda 

                            procesul
    (1) Instanţa judecătorească este obligată să suspende procesul în cazul: 
    a) decesului sau reorganizării părţii în proces ori a intervenientului principal dacă raportul 
juridic litigios permite succesiunea în drepturi;

[Art.260 al.(1), lit.b) abrogată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
[Art.260 al.(1), lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în 

vigoare 09.09.16]
    c) delegării către o instanţă judecătorească străină a efectuării actelor de procedură;
    d) situaţiilor prevăzute de Legea insolvabilităţii;
    e) ridicării excepţiei de neconstituţionalitate;
    f) iniţierii medierii în condiţiile Legii cu privire la mediere.

[Art.260 al.(1), lit.f) introdusă prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    (2) Suspendarea procesului invocă suspendarea curgerii tuturor termenelor de procedură, 
precum şi încetarea temporară a actelor procedurale, cu excepţia celor de asigurare a acţiunii şi a 
probelor.
    (3) Actele procedurale efectuate în timpul suspendării procesului nu au efect juridic.

Articolul 261. Dreptul instanţei de a suspenda procesul
    La cererea participanţilor la proces sau din oficiu, instanţa judecătorească poate suspenda 
procesul în cazul în care: 
    a) pîrîtul sau reclamantul se află într-o unitate activă a Forţelor Armate sau a altor trupe şi 
formaţiuni militare ale Republicii Moldova; 
    b) partea în proces sau intervenientul principal se află într-o instituţie curativ-profilactică, 
situaţie adeverită de instituţia respectivă;
    c) pîrîtul este căutat;
    d) a dispus efectuarea unei expertize;
    e) a dat o delegaţie judiciară unei alte instanţe judecătoreşti din ţară; 
    f) a dispus autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei efectuarea unui control al 
condiţiilor de trai ale adoptatorilor în pricinile de adopţie şi în alte pricini în care pot fi lezate 
drepturile şi interesele copilului; 
    g) au încetat împuternicirile tutorelui sau curatorului; 
    h) pricina nu poate fi judecată înainte de soluţionarea unei alte pricini conexe.



Articolul 262. Termenele de suspendare a procesului
    Procesul se suspendă:
    a) pînă la determinarea succesorului în drepturi al persoanei ieşite din proces – în cazurile 
prevăzute la art. 260 lit. a)

[Art.262 lit.a) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    b) pînă la prezentarea de către instanţa străină a delegaţiei de acordare a asistenţei juridice - în 
cazurile prevăzute la art.260 lit.c);
    c) pînă la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti în cadrul procedurii insolvabilităţii - 
în cazurile prevăzute la art.260 lit.d);
    c1) pe perioada desfăşurării medierii – în cazurile prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. f);

[Art.262 lit.c1) introdusă prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    d) pînă la data eliberării din rîndurile Forţelor Armate a părţii în proces sau externării ei din 
instituţia curativ-profilactică, pînă la găsirea pîrîtului ori încetarea căutării lui, pînă la prezentarea 
în instanţă a raportului de expertiză, a raportului autorității tutelare sau a delegaţiei judiciare - în 
cazurile prevăzute la art.261 lit.a), b), c), d), e), f) şi g);

[Art.262 lit.d) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    e) pînă la data rămînerii irevocabile a hotărîrii, deciziei, sentinţei sau încheierii judecătoreşti 
sau pînă la data hotărîrii emise în baza materialelor examinate pe cale administrativă sau în 
ordinea jurisdicţiei constituţionale - în cazurile prevăzute la art.261 lit.h).

Articolul 263. Atacarea încheierii judecătoreşti privind
                           suspendarea procesului
    (1) În toate cazurile de suspendare a procesului, instanţa pronunţă o încheiere, care poate fi 
atacată separat cu recurs.
    (2) Recursul se poate declara, atît cît durează suspendarea procesului, împotriva încheierii prin 
care s-a dispus suspendarea, precum şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de 
repunere pe rol a pricinii. 

Articolul 264. Reluarea procesului
    După decăderea circumstanţelor care au dus la suspendarea procesului, instanţa judecătorească 
dispune, la cererea participanţilor la proces sau din oficiu, reluarea procesului. În acest caz, 
instanţa citează participanţii la proces conform regulilor generale.

Capitolul XVIII
ÎNCETAREA PROCESULUI

Articolul 265. Temeiurile de încetare a procesului
    Instanţa judecătorească dispune încetarea procesului în cazul în care:
    a) pricina nu urmează a fi judecată în procedură civilă;
    b) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis 
o hotărîre judecătorească rămasă irevocabilă sau o încheiere de încetare a procesului în legătură 
cu renunţarea reclamantului la acţiune sau cu confirmarea tranzacţiei dintre părţi;
    c) reclamantul a renunţat la acţiune, renunţul fiind admis de instanţă;
    c1) reclamantul şi-a retras acţiunea civilă la faza judecării cauzei în procesul penal, dacă 
retragerea a fost acceptată de instanţă;

[Art.265 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în 
vigoare 01.08.16]
    d) părţile au încheiat o tranzacţie, confirmată de instanţă;
    e) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis 
o hotărîre arbitrală care a devenit obligatorie pentru părţi, cu excepţia cazului în care instanţa 
refuză eliberarea titlului executoriu sau desfiinţează hotărîrea arbitrală;
    f) partea în proces persoană fizică decedează şi raportul juridic litigios nu admite succesiunea 
în drepturi;
    g) reclamantului şi/sau pîrîtului îi lipseşte capacitatea de folosinţă, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 59 alin. (2);
    h) cererea de chemare în judecată este depusă de un organ, o organizaţie sau o persoană în 
vederea apărării drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ale unei alte persoane fără ca 
prezentul cod sau o altă lege să le confere acest drept.



Articolul 266. Procedura şi efectele încetării procesului
    (1) Instanţa judecătorească dispune încetarea procesului printr-o încheiere, care poate fi 
atacată cu recurs.
    (2) Pronunţînd încheierea de încetare a procesului, instanţa judecătorească menţionează că nu 
se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi 
temeiuri.

Capitolul XIX
SCOATEREA CERERII DE PE ROL

Articolul 267. Temeiurile scoaterii cererii de pe rol
    Instanţa judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în care:
    a) reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor, de 
soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere;

[Art.267 lit.a) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    b) cererea a fost depusă de o persoană care, în pricina civilă respectivă, nu are capacitate de 
exerciţiu al drepturilor procedurale civile;

[Art.267 lit.b) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    [Art.267 lit.b) declarată neconstituțională în măsura în care în orice situație se interzice 
depunerea cererii de chemare în judecată de o persoană incapabilă prin HCC33 din 17.11.16, 
MO30-39/03.02.17 art.7; în vigoare 17.11.16]

[Art.267 lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16]
    c) cererea este semnată sau este depusă în judecată de o persoană neîmputernicită;
    d) litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri se află în curs 
de judecată la aceeaşi instanţă sau la o alta;
    e) părţile au încheiat un contract prin care litigiul urmează a fi soluţionat pe cale arbitrală, iar 
pînă la examinarea pricinii în fond pîrîtul a ridicat obiecţii împotriva soluţionării litigiului în 
judecată;
    f) părţile citate legal nu s-au prezentat la şedinţa de judecată după a doua citare şi nici nu au 
solicitat examinarea pricinii în absenţa lor;
    g) reclamantul citat legal nu s-a prezentat în şedinţă de judecată, nu a comunicat instanţei 
motivele neprezentării sau motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a 
solicitat examinarea pricinii în absenţa sa, iar pîrîtul nu solicită soluţionarea pricinii în fond;
    h) soţul a înaintat acţiune de desfacere a căsătoriei fără consimţămîntul soţiei în timpul sarcinii 
ei sau în decursul unui an de la naşterea copilului, iar cererea nu a fost restituită reclamantului de 
către judecător;
    i) persoana în ale cărei interese este pornit procesul, în conformitate cu art.7 alin.(2), art.72 
alin.(2) şi art.73 alin.(3), nu susţine pretenţiile înaintate, nu solicită să intervină în proces în 
calitate de reclamant;
    j) persoanele indicate la art.72 şi 73 au renunţat la acţiune, iar reclamantul care a preluat 
acţiunea nu a plătit taxă de stat în termenul stabilit de instanţă;
    k) instanţa a amînat sau a eşalonat plata taxei de stat, iar reclamantul nu a plătit-o în termenul 
stabilit de instanţă;
    l) la examinarea pricinii în procedură specială se constată un litigiu de drept ce ţine de 
competenţa instanţelor judecătoreşti;
    l1) părţile au solicitat examinarea pricinii de către judecata arbitrală, în condiţiile legii;
    m) în alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 268. Procedura şi efectele scoaterii cererii 
                           de pe rol
    (1) În cazul scoaterii cererii de pe rol, procesul se termină printr-o încheiere judecătorească în 
care instanţa indică modul de înlăturare a circumstanţelor specificate la art.267. 
    (2) Încheierea judecătorească privind scoaterea cererii de pe rol se supune recursului.
    (3) După înlăturarea circumstanţelor care duc la scoaterea cererii de pe rol, persoana interesată 
poate adresa instanţei o nouă cerere, conform dispoziţiilor generale.
    (4) La cererea reclamantului sau a pîrîtului, instanţa poate anula încheierea privind scoaterea 



cererii de pe rol emise în temeiul art.267 lit.f) şi g), dacă aceştia depun probe care să confirme 
imposibilitatea prezentării lor în şedinţă de judecată şi a înştiinţării instanţei. Cererea se depune 
în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.
    (5) Încheierea judecătorească de respingere a cererii de anulare a încheierii privind scoaterea 
cererii de pe rol poate fi atacată cu recurs.

Capitolul XX
ÎNCHEIEREA JUDECĂTOREASCĂ

Articolul 269. Pronunţarea încheierii
    (1) Dispoziţiile primei instanţe sau ale judecătorului prin care pricina nu se soluţionează în 
fond se emit în formă de încheiere. Aceasta se emite  în camera de deliberare în condiţiile art.48.
    (2) În cazul soluţionării unor probleme simple, instanţa poate emite încheiere fără a se retrage 
în camera de deliberare. O astfel de încheiere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de 
judecată. 
    (3) Încheierii i se dă citire imediat după enunţ.

Articolul 270. Cuprinsul încheierii 
    (1) În încheierea judecătorească se indică:
    a) locul şi data emiterii;
    b) denumirea emitentului, numele membrilor completului de judecată şi al grefierului;
    c) date despre participanţii la proces, obiectul litigiului sau pretenţia înaintată;
    d) problema asupra căreia se emite;
    e) motivele care au determinat concluziile instanţei şi legea guvernantă;
    f) dispoziţia instanţei;
    g) ordinea şi termenul de atac al încheierii dacă este susceptibilă de atac.
    (2) Încheierea emisă fără retragerea completului în camera de deliberare trebuie să conţină 
datele specificate la alin.(1) lit.d), e), f) şi g).

[Art.270 al.(2) modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
 Articolul 271. – abrogat
Articolul 272. Remiterea către participanţii la proces  

                           a copiilor de pe încheierea judecătorească 
    Participanţilor la proces care nu s-au prezentat în şedinţă de judecată li se trimit, în cel mult 5 
zile de la emitere, copiile de pe încheierea judecătorească privind suspendarea sau încetarea 
procesului ori scoaterea cererii de pe rol. 

Capitolul XXI
PROCESELE-VERBALE

Articolul 273. Obligativitatea întocmirii procesului-verbal
    Pentru fiecare şedinţă de judecată în primă instanţă şi în instanţă de apel, precum şi pentru 
fiecare act de procedură îndeplinit în afara şedinţei (audierea martorului la locul aflării lui, 
cercetarea înscrisurilor şi altor probe materiale la locul de aflare sau păstrare etc.), se întocmeşte 
proces-verbal.

Articolul 274. Cuprinsul procesului-verbal
    (1) În procesul-verbal al şedinţei de judecată sau al actului de procedură îndeplinit în afara 
şedinţei de judecată se indică momentele esenţiale ale dezbaterii pricinii sau ale efectuării actului 
procedural.
    (2) În procesul-verbal al şedinţei se indică:
    a) locul, data şi ora deschiderii, data încheierii şedinţei de judecată;
    b) instanţa care judecă pricina, numele membrilor completului de judecată şi al grefierului;
    c) pricina;
    d) prezenţa participanţilor la proces, a reprezentanţilor, a martorilor, experţilor, specialiştilor şi 
a interpreţilor;
    e) faptul că instanţa a explicat drepturile şi obligaţiile procedurale participanţilor la proces, 
reprezentanţilor, experţilor, specialiştilor şi interpreţilor;
    f) dispoziţiile preşedintelui şedinţei de judecată şi încheierile pronunţate de instanţă fără 
retragere în camera de deliberare;
    g) declaraţiile, demersurile şi explicaţiile participanţilor la proces şi ale reprezentanţilor lor;



    h) depoziţiile martorilor, explicaţiile orale ale experţilor asupra raportului de expertiză, 
explicaţiile şi consultaţiile specialiştilor;
    i) faptul că s-a dat citire înscrisurilor, datele examinării la faţa locului a probelor materiale, că 
s-au ascultat şi vizionat înregistrările audio-video;
    j) raporturile reprezentanţilor autorităţilor publice;
    k) conţinutul susţinerilor orale;
    l) faptul că s-a dat citire hotărîrii şi încheierilor, că s-a explicat cuprinsul hotărîrii şi al 
încheierilor pronunţate de instanţă, că s-au dat lămuriri asupra căilor şi termenului de atac al lor;
    m) faptul că instanţa a explicat participanţilor la proces dreptul lor de a lua cunoştinţă de 
procesul-verbal al şedinţei de judecată şi de a formula observaţii asupra acestuia;
    n) data întocmirii definitive a procesului-verbal.

Articolul 275. Întocmirea procesului-verbal
    (1) Procesul-verbal se întocmeşte de grefier în şedinţă de judecată sau la efectuarea actului de 
procedură în afara şedinţei. Procesul-verbal se scrie la computer şi se păstrează în modul stabilit 
de Consiliul Superior al Magistraturii. În cazul în care nu este posibilă utilizarea computerului, 
procesul-verbal se scrie de mînă, fiind ulterior scris la computer.
    (2) Pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se 
utilizează mijloacele de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea 
mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-verbal.

[Art.275 al.(2) modificat prin LP195 din 19.11.15, MO340-346/15.12.15 art.652]
    (3) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor pot solicita instanţei să dea citire unor părţi din 
procesul-verbal ori să consemneze în procesul-verbal unele circumstanţe examinate în cadrul 
şedinţei de judecată sau al unui act de procedură efectuat în afara şedinţei de judecată, pe care le 
consideră esenţiale în soluţionarea pricinii.
    (4) Procesul-verbal al şedinţei de judecată trebuie să fie întocmit  şi semnat în cel mult 5 zile 
de la data încheierii şedinţei, iar procesul-verbal privind efectuarea actului de procedură – cel 
tîrziu a doua zi de la  efectuare. După şedinţa de judecată, înregistrările audio şi/sau video ale 
şedinţei de judecată sînt folosite de grefier pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.

[Art.275 al.(4) modificat prin LP195 din 19.11.15, MO340-346/15.12.15 art.652]
    (5) Procesul-verbal se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier. Modificările, 
rectificările şi completările procesului-verbal se menţionează în el şi se certifică de preşedinte şi 
grefier prin semnătură.   
    (51) Preşedintele şedinţei de judecată, în decursul a 5 zile lucrătoare de la data semnării fixate 
expres în procesul-verbal, înştiinţează în scris participanţii la proces şi reprezentanţii lor despre 
întocmirea şi semnarea procesului-verbal şi asigură acestora posibilitatea de a lua cunoştinţă de 
procesul-verbal al şedinţei de judecată şi de a primi copii de pe acesta. Participanţii la proces şi 
reprezentanţii lor sînt înştiinţaţi în scris despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările 
audio şi/sau video ale şedinţei de judecată.

[Art.275 al.(51) modificat prin LP195 din 19.11.15, MO340-346/15.12.15 art.652]
    (6) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal al 
şedinţei de judecată şi, în decursul a 5 zile de la data semnării acestuia, să prezinte în scris 
observaţii asupra lui, indicînd inexactităţile şi motivele pentru care îl consideră incomplet.

Articolul 276. Examinarea observaţiilor asupra 
                           procesului-verbal
    În decursul a 5 zile de la prezentare, observaţiile asupra procesului-verbal se examinează de 
către judecătorul care l-a semnat şi care, dacă este de acord cu ele, le confirmă justeţea prin 
menţiunea “De acord” şi prin semnătură. În caz contrar, judecătorul pronunţă o încheiere 
motivată de respingere totală sau parţială. În toate cazurile, observaţiile asupra procesului-verbal 
se anexează la dosar.

Articolul 2761. Eliberarea copiilor de pe procesul-verbal
                             şi de pe înregistrările audio şi/sau video
    (1) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de 
pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau 
video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a 



participantului la proces sau a reprezentantului lui contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu 
va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul examinării cauzei în şedinţă închisă. În acest caz, 
participanţii la proces şi  reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal întocmit 
în scris, să ia notiţe de pe acesta şi să audieze/vizioneze înregistrările audio şi/sau video ale 
şedinţei de judecată respective.

B. PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
Capitolul XXII 

PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
 Articolul 277. Acţiunile în contenciosul administrativ

    Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept, recunoscut de lege, de către o 
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionare în termen legal a unei cereri 
se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, repunerea în drept şi 
repararea prejudiciului. 

Articolul 278. Examinarea acţiunilor
    Acţiunile în contenciosul administrativ se examinează de instanţele judecătoreşti respective 
conform normelor generale ale prezentului cod, cu excepţiile şi completările stabilite de 
legislaţia contenciosului administrativ.

B1. PROCEDURA DE CONFISCARE A AVERII 
NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI

Capitolul XXII1

PROCEDURA DE CONFISCARE A AVERII 
NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI

   Articolul 2781. Acţiunea privind confiscarea 
                             averii nejustificate
    (1) Cererea privind confiscarea averii nejustificate se depune la judecătoria în a cărei 
circumscripţie își are domiciliul persoana a cărei avere este solicitată de a fi confiscată.
    (2) Cererea privind confiscarea  averii nejustificate este depusă de Autoritatea Națională de 
Integritate și trebuie să corespundă prevederilor art. 166.
  Articolul 2782. Examinarea cererii 

    (1) Cererea privind confiscarea averii nejustificate se judecă în instanță conform regulilor 
generale de examinare a acțiunilor civile, cu excepțiile stabilite de prezentul capitol.
    (2) Cererea privind confiscarea averii nejustificate se examinează de instanţa judecătorească 
cu citarea obligatorie a reprezentantului Autorității Naționale de Integritate și a persoanei a cărei 
avere este solicitată de a fi confiscată și/sau a reprezentantului acesteia.
    [Compartimentul B1 introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în 
vigoare 01.08.16]

C. PROCEDURA SPECIALĂ
Capitolul XXIII

DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 279. Pricinile examinate în procedură specială

    (1) Instanţa judecătorească examinează în procedură specială pricini cu privire la:
    a) constatarea faptelor care au valoare juridică;
    b) încuviinţarea adopţiei;
    c) declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului (emanciparea);
    d) declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată;
    e) măsurile de ocrotire contractuale și judiciare;

[Art.279 al.(1), lit.e) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    f) încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat;
    g) încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie;
    g1) aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie;
    h) restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de 
valoare la ordin pierdute (procedura de chemare);



    i) declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate municipală 
asupra unui bun imobil fără stăpîn;
    j) constatarea inexactităţii înscrierilor în registrele de stare civilă;
    k) reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire);
    l) autorizarea testării integrităţii profesionale şi aprecierea rezultatului testului de integritate 
profesională.

[Art.279 al.(1), lit.l) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în 
vigoare 12.11.16]
    (2) Instanţelor judecătoreşti le pot fi atribuite prin lege spre examinare în procedură specială şi 
alte categorii de pricini.

Articolul 280. Examinarea pricinilor în procedură specială
    (1) În procedură specială, pricinile se examinează de instanţele judecătoreşti după regulile de 
examinare a acţiunilor civile, cu excepţiile şi completările stabilite în prezentul cod la cap.XXIII-
XXXIV şi în alte legi.
    (2) În procedură specială, instanţa examinează pricinile cu participarea petiţionarului, altor 
persoane interesate, precum şi a autorităţilor publice conform art. 74.

[Art.280 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (3) Dacă, la depunerea cererii sau la examinarea pricinii în procedură specială, se constată un 
litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti, instanţa scoate cererea de pe rol 
printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi persoanelor interesate dreptul lor de a soluţiona 
litigiul în procedură de acţiune civilă la instanţa competentă. 
    (4) Taxa de stat plătită deja de petiţionar în procedură specială se ia în calcul la încasarea taxei 
şi la repartizarea cheltuielilor de soluţionare a litigiului în procedură de acţiune civilă.

Capitolul XXIV
CONSTATAREA FAPTELOR CARE AU 

VALOARE JURIDICĂ
 Articolul 281. Pricinile de constatare a faptelor care au 

                           valoare juridică 
    (1) Instanţa judecătorească constată faptele de care depinde apariţia, modificarea sau încetarea 
drepturilor personale sau patrimoniale ale persoanelor fizice şi ale organizaţiilor.

[Art.281 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Instanţa judecă pricinile în care i se cere să constate:
    a) raporturile de rudenie;
    b) întreţinerea persoanei;
    c) înregistrarea naşterii, adopţiei, căsătoriei, divorţului şi decesului;
    d) recunoaşterea paternităţii;
    e) decesul la o anumită dată şi în anumite împrejurări;
    f) acceptarea unei succesiuni şi locul ei de deschidere;
    g) producerea unui accident;
    h) posesiunea, folosinţa şi dispoziţia unui bun imobil în drept de proprietate;
    i) apartenenţa documentelor constatatoare de drepturi (cu excepţia documentelor militare, 
buletinului de identitate, paşaportului şi a certificatelor eliberate de organele de stare civilă) la o 
persoană al cărei nume indicat în document nu coincide cu numele din certificatul de naştere, 
buletinul de identitate sau din paşaport;
    j) concubinajul, în cazurile stabilite de lege;
    k) faptul represiunii politice;
    l) detenţiunea în lagărele de concentrare (ghetouri);
    m) răspîndirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională dacă 
autorul informaţiei nu este cunoscut; 
    n) alte fapte cu valoare juridică.

Articolul 282. Condiţiile de constatare a faptelor 
                           cu valoare juridică



    (1) Instanţa judecătorească constată faptul cu valoare juridică în cazul în care:  
a) acesta generează, în virtutea legii, următoarele efecte juridice: apariţia, modificarea sau 

încetarea unor drepturi personale sau patrimoniale ale petiţionarului;
[Art.282 al.(1), lit.a) modificată prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 

vigoare 28.04.17]
    b) petiţionarul nu are o altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care ar 
certifica faptul juridic a cărui constatare o solicită; 
    c) constatarea faptului nu este legată de soluţionarea unui litigiu de drept ce ţine de 
competenţa instanţelor judecătoreşti.
    (2) Dacă, în cadrul examinării pricinii de constatare a unui fapt cu valoare juridică, apare un 
litigiu de drept care nu ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti, instanţa examinează cererea 
de constatare a acestui fapt în procedură specială.

Articolul 283. Competenţa jurisdicţională
    Cererile de constatare a faptelor cu valoare juridică se depun la instanţa judecătorească de la 
domiciliul sau sediul petiţionarului, cu excepţia cererii de constatare a faptului de posesiune, 
folosinţă şi dispoziţie a unui bun imobil în drept de proprietate, care se depun la instanţa de la 
locul de aflare a bunului.

Articolul 284. Cuprinsul cererii
    (1) În cererea de constatare a faptului cu valoare juridică se indică:
    a) faptul a cărui constatare se solicită şi scopul solicitării;
    b) cauza imposibilităţii de a obţine documentele cuvenite sau de a le reconstitui pe cele 
pierdute;
    c) probele care confirmă faptul şi care adeveresc imposibilitatea obţinerii documentelor 
necesare sau reconstituirii pe cale extrajudiciară a documentelor pierdute.
    (2) Probele care confirmă circumstanţele expuse de petiţionar se anexează la cerere.

Articolul 285. Hotărîrea judecătorească
    (1) În hotărîrea judecătorească se indică faptul constatat de instanţă, scopul constatării şi 
probele de constatare a faptului.
    (2) Hotărîrea judecătorească este un document ce confirmă faptul constatat, serveşte drept 
temei pentru înregistrarea, după caz, a faptului în organele respective, după rămînerea 
irevocabilă a hotărîrii, fără a substitui documentele pe care aceste organe le eliberează.

Capitolul XXV
ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI

Articolul 286. Depunerea cererii
    (1) Adoptatorul domiciliat în Republica Moldova care doreşte să adopte un copil domiciliat în 
Republica Moldova depune cerere de încuviinţare a adopţiei la judecătoria din raza domiciliului 
copilului adoptabil.
    (2) Adoptatorul cetăţean al Republicii Moldova domiciliat în străinătate sau cetăţean străin, 
sau apatrid care doreşte să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova depune, direct sau 
prin intermediul organizaţiei străine acreditate cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale, 
cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale la judecătoria din raza domiciliului copilului  
adoptabil.

Articolul 287. Conţinutul cererii
    Cererea de încuviinţare a adopţiei trebuie să conţină:
    a) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, domiciliul acestuia;
    b) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, domiciliul acestuia;
    c) solicitarea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta 
copilul în cazul în care adoptatorii poartă nume diferite, solicitarea schimbării locului de naştere;
    d) numărul atestatului de adoptator, data emiterii acestuia şi autoritatea care l-a emis, în cazul 
adopţiei naţionale;
    e) alte date şi informaţii solicitate de instanţa de judecată.

Articolul 288. Actele anexate la cererea de 
                            încuviinţare a adopţiei naţionale
    La cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale, adoptatorul anexează:



    a) atestatul de adoptator;
    b) copia de pe actul de identitate;
    c) copia de pe certificatul de naştere;
    d) copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia 
de pe certificatul de divorţ, în cazul adopţiei de către persoane divorţate;
    e) certificatul de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului sau o copie 
de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar privind veniturile obţinute în ultimele 12 luni;
    f) copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă a 
unui spaţiu locativ;
    g) cazierul judiciar;
    h) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de instituţia medicală 
din raza domiciliului acestuia;
    i) datele biografice ale adoptatorului, motivele care îl determină să adopte, alte acte permise de 
lege.

Articolul 289. Actele anexate la cererea de încuviinţare 
                           a adopţiei internaţionale
    (1) La cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, adoptatorul anexează:
    1) raportul autorităţii centrale cu atribuţii în domeniul adopţiei din statul primitor, însoţit de 
documente relevante, care să cuprindă informaţii privind:
    a) identitatea adoptatorului, confirmată printr-o copie legalizată de pe actul de identitate;
    b) capacitatea şi aptitudinile adoptatorului de a adopta;
    c) situaţia personală, familială şi materială a adoptatorului, confirmate prin copii legalizate de 
pe certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau de divorţ, prin certificat de la locul de 
muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului, prin acte ce confirmă dreptul de 
proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe, prin alte documente ce îi atestă veniturile;
    d) starea de sănătate confirmată printr-un certificat medical în original, separat pentru fiecare 
adoptator;
    e) mediul social al adoptatorului;
    f) motivele care îl determină să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova, informaţia 
privind copilul/copiii pe care are capacitatea să-i adopte;
    2) actul care garantează dreptul copilului adoptabil de a intra şi a locui permanent în statul 
primitor în cazul încuviinţării adopţiei, eliberat de către autoritatea competentă din statul 
primitor;
    3) declaraţia privind dreptul copilului adoptat de a-şi păstra cetăţenia Republicii Moldova pînă 
la atingerea majoratului;
    4) consimţămîntul la adopţie internaţională al adoptatorului sau consimţămîntul ambilor soţi, 
dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită; 
    5) declaraţia adoptatorului privind acceptarea acţiunilor de monitorizare postadopţie;
    6) cazierul judiciar al adoptatorului;
    7) datele biografice ale adoptatorului;
    8) garanţiile socioeconomice şi juridice de care va beneficia copilul în cazul adopţiei 
internaţionale;
    9) copia de pe actul care atestă capacitatea adoptatorului de a adopta.
    (2) Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale şi actele anexate se depun împreună cu 
traducerile lor, autentificate, în limba de stat, dacă tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte nu prevăd altfel.

Articolul 290. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare
    (1) În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul emite o încheiere prin 
care copiile de pe cererea de încuviinţare a adopţiei şi de pe actele anexate se expediază 
autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei în a cărei rază domiciliază copilul, 
împreună cu solicitarea avizului privind adopţia şi a dosarului copilului. Prin încheiere, procesul 
se suspendă pînă la primirea avizului şi dosarului copilului de la autoritatea teritorială.
    (2) În cazul adopţiei internaţionale, pe lîngă actele menţionate la alin. (1), judecătorul va 
solicita autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei acordurile privind continuarea 



procedurii de adopţie internaţională eliberate de către autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul 
adopţiei din statul primitor şi de către autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul adopţiei din 
Republica Moldova. 
    (3) În termen de 15 zile, autoritatea teritorială cu atribuţii în domeniul adopţiei prezintă 
instanţei de judecată avizul privind adopţia şi dosarul copilului, care va conţine:
    a) copia de pe certificatul de naştere al copilului;
    b) certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de instituţia medicală din 
raza domiciliului acestuia;
    c) consimţămîntul autentificat al adoptatorului, în care acesta confirmă că a luat cunoştinţă de 
starea de sănătate a copilului;
    d) consimţămîntul la adopţie al copilului adoptabil, dacă acesta a împlinit vîrsta de 10 ani, 
precum şi consimţămîntul copilului la o eventuală schimbare a numelui şi a prenumelui şi la 
înscrierea adoptatorilor în calitate de părinţi;
    e) consimţămîntul la adopţie al părinţilor biologici, al tutorelui sau al curatorului copilului, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul 
juridic al adopţiei;
    f) actele care confirmă acţiunile întreprinse de autorităţile de resort în scopul (re)integrării 
copilului în familia biologică sau în familia extinsă;
    g) alte date şi informaţii relevante.
    (4) Instanţa de judecată poate solicita şi alte date necesare pentru examinarea cauzei.
    (5) După primirea documentelor solicitate, instanţa dispune, printr-o încheiere, reluarea 
procesului, stabilind data examinării cauzei în şedinţa de judecată, citarea participanţilor la 
proces, inclusiv a autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei.

Articolul 291. Examinarea cererii 
    Cererea de încuviinţare de adopţie se examinează în şedinţă secretă cu participarea obligatorie 
a adoptatorilor, a reprezentantului autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei şi a 
copilului dacă acesta a împlinit vîrsta de 10 ani. În proces pot fi atrase, după caz, şi alte persoane 
interesate de actul adopţiei.

Articolul 292. Hotărîrea judecătorească
    (1) Examinînd pricina în fond, instanţa judecătorească admite sau respinge cererea de 
încuviinţare a adopţiei.
    (2) În cazul admiterii cererea de încuviinţare a adopţiei, instanţa recunoaşte adopţia de către 
persoane concrete şi indică în hotărîre datele despre adoptat şi adoptatori, necesare înregistrării 
adopţiei în organele de stare civilă.
    (3) Încuviinţînd adopţia, instanţa este în drept să nu satisfacă cererea adoptatorilor de a fi 
înscrişi în actul de înregistrare a naşterii în calitate de părinţi şi nici de a schimba numele, 
prenumele şi locul de naştere a copilului. 
    (4) La încuviinţarea adopţiei, drepturile şi obligaţiile reciproce ale adoptatorilor şi ale 
adoptatului iau naştere de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti privind adopţia.
    (5) În 5 zile de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti privind adopţia, instanţa 
trimite o copie autentificată de pe hotărîre organului de stare civilă de la locul pronunţării 
hotărîrii pentru a se efectua înregistrarea de stat a adopţiei şi o altă copie autorităţii centrale cu 
atribuţii în domeniul adopţiei, în cazul încuviinţării adopţiei internaţionale.

 Articolul 293. Desfacerea adopţiei şi declararea nulităţii ei
    Pricinile privind desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii ei se judecă în conformitate cu 
normele procedurii de soluţionare a acţiunii civile.

Capitolul XXVI
DECLARAREA CAPACITĂŢII DEPLINE 

DE EXERCIŢIU MINORULUI (EMANCIPAREA)
Articolul 294. Depunerea cererii

    (1) Minorul care a atins vîrsta de 16 ani este în drept să adreseze în instanţa judecătorească de 
la domiciliul său o cerere pentru a i se declara capacitate deplină de exerciţiu în conformitate cu 
art.20 alin.(3) din Codul civil.
    (2) Instanţa primeşte cererea în cazul în care lipseşte acordul ambilor părinţi, al adoptatorilor 



ori al curatorului sau în cazul refuzului autorității tutelare de a declara capacitate deplină de 
exerciţiu minorului.

[Art.294 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 295. Examinarea cererii

    Cererea se examinează în instanţă judecătorească cu participarea obligatorie a petiţionarului, a 
unuia sau a ambilor părinţi, a adoptatorilor, a curatorului şi a reprezentantului autorității tutelare.

[Art.295 modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 296. Hotărîrea judecătorească

    (1) Instanţa judecătorească, după ce examinează pricina în fond, emite o hotărîre prin care 
admite sau respinge cererea privind declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului. 
    (2) În cazul în care cererea este admisă, minorul care a atins vîrsta de 16 ani este declarat ca 
avînd capacitate deplină de exerciţiu (emancipat) în momentul cînd hotărîrea privind 
emanciparea rămîne irevocabilă.

Capitolul XXVII
DECLARAREA PERSOANEI DISPĂRUTĂ 

FĂRĂ VESTE SAU DECEDATĂ
Articolul 297. Depunerea cererii

    (1) Cererea privind declararea, conform art.49 şi 52 din Codul civil, a persoanei dispărută fără 
veste sau decedată se depune la instanţa judecătorească de la ultimul domiciliu cunoscut al 
persoanei în privinţa căreia se solicită declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată.

[Art.297 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Cererea privind declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată depusă pînă la 
expirarea termenului stabilit la art.49 şi 52 din Codul civil se restituie petiţionarului fără 
examinare.

Articolul 298. Cuprinsul cererii
    În cerere se menţionează scopul solicitării declarării persoanei dispărută fără veste sau 
decedată, circumstanţele care ar dovedi absenţa ei sau care o ameninţau cu moartea, sau care dau 
temei de a prezuma că a decedat în urma unui anumit accident. Referitor la militari sau la alte 
persoane care au dispărut în acţiuni militare, în cerere se indică data încetării acestor acţiuni.

Articolul 299. Pregătirea pricinii spre judecare
    (1) Judecătorul, în cadrul pregătirii pricinii spre judecare, stabileşte persoanele (rude, prieteni, 
foşti colaboratori), organele şi organizaţiile (organe de exploatare a locuinţelor, organe de poliţie, 
instituţii militare, primării etc.) care pot comunica informaţii despre cel dispărut fără veste, 
reclamîndu-le informaţii despre acesta. 
    (2) Judecătorul este în drept să dispună, printr-o încheiere, publicarea în ziarul local, din 
contul petiţionarului, a unei comunicări despre pornirea procesului. În ea se indică instanţa la 
care s-a depus cererea declarării persoanei dispărută fără veste sau decedată, numele, data şi 
locul de naştere, ultimul domiciliu şi loc de muncă al acesteia, numele sau denumirea 
petiţionarului, domiciliul ori sediul lui, solicitarea adresată persoanelor care deţin informaţii 
despre locul aflării celui dispărut de a le comunica instanţei.
    (3) Judecătorul poate propune autorității tutelare de la locul de aflare a bunurilor persoanei 
dispărute să numească un administrator al bunurilor ei.

[Art.299 al.(3) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 300. Hotărîrea judecătorească

    (1) Hotărîrea judecătorească de declarare a persoanei dispărută fără veste constituie temeiul 
transmiterii bunurilor ei (dacă acestea necesită o administrare permanentă) către o persoană cu 
care autoritatea tutelară încheie un contract de administrare fiduciară.

[Art.300 al.(1) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (2) Hotărîrea judecătorească prin care persoana este declarată decedată constituie temeiul 
înregistrării decesului la organul de stare civilă. 

Articolul 301. Efectele apariţiei persoanei declarate dispărută 
                           fără veste sau decedată sauale descoperirii 
                           locului ei de aflare 



    (1) În cazul apariţiei persoanei declarate dispărută fără veste sau decedată sau descoperirii 
locului ei de aflare, instanţa judecătorească anulează, printr-o hotărîre, hotărîrea sa anterioară.
    (2) Cererea de anulare a hotărîrii judecătoreşti de declarare a persoanei dispărută fără veste sau 
decedată poate fi adresată chiar de aceasta sau de o altă persoană interesată.
    (3) Anularea hotărîrii judecătoreşti de declarare a persoanei dispărută fără veste sau decedată 
se face în cadrul aceluiaşi dosar dacă acesta se păstrează în arhiva instanţei.
    (4) Hotărîrea de anulare constituie temeiul anulării măsurilor de protecţie şi de administrare a 
bunurilor, precum şi al anulării înregistrării decesului în registrul de stare civilă.

Capitolul XXVIII 
PROCEDURA PRIVIND MĂSURILE DE OCROTIRE

Secţiunea 1
Dispoziţii comune

Articolul 302. Domeniul de aplicare şi competenţa
    (1) În procedura privind măsurile de ocrotire se examinează pricinile:
    a) de instituire, reînnoire sau revocare a unei măsuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, 
tutelă sau curatelă);
    b) de modificare a condiţiilor în care se exercită o măsură de ocrotire judiciară;
    c) de desemnare şi revocare a ocrotitorului provizoriu, curatorului, tutorelui, membrilor 
consiliului de familie, curatorului supleant, tutorelui supleant, curatorului special, tutorelui 
special;
    d) de contestare a deciziilor consiliului de familie sau a autorităţii tutelare în orice aspect ce 
ţine de măsura de ocrotire contractuală sau judiciară;
    e) de contestare a faptului producerii efectelor unui mandat de ocrotire în viitor, de 
suspendare, revocare a mandatului de ocrotire în viitor, precum şi de acordare a unor 
împuterniciri suplimentare mandatarului sau unui mandatar special;
    f) de soluţionare a altor chestiuni privind măsurile de ocrotire contractuale sau judiciare care, 
conform legii, sînt de competenţa instanţei de judecată.
    (2) Cererea de pornire a procesului privind măsura de ocrotire se depune, la alegerea 
petiţionarului:
    a) la instanţa judecătorească de la domiciliul sau reşedinţa persoanei în privința căreia este 
instituită sau se solicită instituirea unei măsuri de ocrotire (denumită în sensul prezentului capitol 
– persoană fizică), inclusiv de la locul aflării instituţiei de tratament sau instituţiei sociale în care 
este stabilită aceasta;
    b) la instanţa judecătorească de la domiciliul sau reşedinţa ocrotitorului provizoriu, 
curatorului, tutorelui sau mandatarului împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor.  
    (3) Instanţa de judecată care examinează cererea de pornire a procesului privind măsura de 
ocrotire solicită dosarul personal de la autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei fizice. După 
rămînerea irevocabilă a hotărîrii judecătoreşti în procesul privind măsura de ocrotire, instanţa de 
fond va restitui dosarul personal autorităţii tutelare de la domiciliul persoanei fizice, care îl va 
păstra cel puţin pînă la decesul acesteia.

Articolul 303. Cheltuielile de judecată
    (1) Petiţionarul este scutit de plata cheltuielilor aferente procesului privind măsura de ocrotire. 
    (2) Dacă se constată că petiţionarul a depus cu rea-credinţă cererea de pornire a procesului 
privind măsura de ocrotire, instanţa îl va obliga la plata tuturor cheltuielilor de judecată şi la 
reparaţia prejudiciului cauzat. 

Articolul 304. Ordonarea expertizei judiciare psihiatrice 
    (1) Instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea participanţilor, în pregătirea pricinii către 
dezbateri judiciare, poate ordona efectuarea expertizei psihiatrice a persoanei fizice.
    (2) Dacă persoana fizică se eschivează în mod vădit de la expertiză, instanţa poate pronunţa, în 
şedinţă de judecată, cu participarea medicului psihiatru, o încheiere privind supunerea forţată a 
persoanei unei expertize psihiatrice. 

Articolul 305. Dezbaterea în contradictoriu a cererii 
                           de pornire a procesului privind măsura 
                           de ocrotire



    La cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, instanţa de judecată poate dispune, prin 
încheiere, ca examinarea cererii de pornire a procesului privind măsura de ocrotire să se 
desfăşoare în contradictoriu. În acest caz, prevederile art. 280 alin. (3) nu se aplică.  

Articolul 306. Dreptul la asistenţă juridică 
    (1) În cazul cererii privind instituirea, modificarea sau revocarea unei măsuri de ocrotire 
judiciare, persoana fizică îşi poate alege un avocat sau poate solicita desemnarea unui avocat 
care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 
    (2) Dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau avocat care acordă asistenţă juridică garantată 
de stat va fi adus la cunoştinţa persoanei fizice în textul citaţiei şi la prima ei prezentare. 
    (3) Dacă persoana nu este asistată în judecată de avocat, în cadrul procesului judecătorul 
solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de Stat desemnarea unui avocat, care va dispune de împuternicirile unui reprezentant 
legal. 
    (4) În conformitate cu legislaţia privind asistenţa juridică garantată de stat, asistenţa juridică în 
cazul consemnat la alin. (1) se acordă gratuit. 

Articolul 307. Cuprinsul cererii de instituire a măsurii
                           de ocrotire judiciare
    (1) Cererea de instituire a măsurii de ocrotire judiciare trebuie să cuprindă:
    a) date cu privire la identitatea persoanei în privinţa căreia se solicită instituirea măsurii de 
ocrotire;
    b) expunerea circumstanţelor, în sensul art. 4828 din Codul civil, care impun instituirea măsurii 
de ocrotire judiciare şi argumentarea solicitării măsurii de ocrotire respective;
    c) date cu privire la persoanele propuse a fi însărcinate cu ocrotirea;
    d) date cu privire la persoanele care fac parte din anturajul persoanei fizice, enumerate la art. 
4830 alin. (1) din Codul civil;
    e) date cu privire la medicul care tratează persoana în privinţa căreia se solicită instituirea 
măsurii de ocrotire și datele de contact ale acestuia, dacă îi sînt cunoscute solicitantului;
    f) situaţia familială, financiară şi patrimonială a persoanei în privinţa căreia se solicită 
instituirea măsurii de ocrotire judiciare, în măsura care îi este cunoscută.  
    (2) La cerere se va anexa raportul de expertiză extrajudiciară psihiatrică a persoanei în privinţa 
căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire, eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data 
depunerii cererii.  
    (3) Solicitantul poate lăsa la discreția instanței de judecată alegerea măsurii de ocrotire 
judiciare, indicînd acest lucru în cerere.  
    (4) Dacă persoana fizică a întocmit un mandat de ocrotire în viitor sau în privința acesteia este 
instituită o măsură de ocrotire judiciară, petiţionarul se va expune asupra informaţiilor respective 
şi, după caz, despre instanţa de judecată care a dispus instituirea măsurii de ocrotire.  

Articolul 308. Audierea persoanei fizice 
    (1) În cazul examinării cererii prevăzute la art. 302 alin. (1), instanţa de judecată audiază 
persoana fizică. Aceasta poate fi însoţită de altă persoană pe care a ales-o, care nu va avea 
calitatea de reprezentant în proces.
    (2) Audierea persoanei fizice se poate desfăşura la sediul instanţei de judecată, la reşedinţa sa, 
în instituţia de tratament sau instituţia socială, precum şi în orice alt loc corespunzător. 
    (3) Audierea are loc în şedinţă secretă, la care pot participa persoanele enumerate la art. 4830

alin. (1) din Codul civil. Avocatul persoanei este informat despre timpul şi locul audierii. 
Persoana fizică poate cere să fie audiată în regim individual şi închis, fiind însoţită, la dorinţă, de 
o persoană pe care a ales-o. Dacă este necesar, persoana fizică poate fi audiată și în prezenţa 
celorlalţi participanţi.  
    (4) Dacă consideră necesar, instanţa de judecată poate desfășura audierea persoanei fizice în 
prezenţa medicului care o tratează sau în prezenţa altei persoane pertinente.  
    (5) Instanţa de judecată va depune toate eforturile posibile pentru a constata dorinţele şi 
sentimentele persoanei fizice privind cererea supusă examinării, folosind metodele de 
comunicare care corespund stării și situaţiei persoanei audiate.  

Articolul 3081. Audierea persoanei fizice la locul aflării 



    În cazul în care prezența persoanei nu este posibilă din motive obiective, instanța de judecată 
asigură audierea acesteia la locul aflării ei, constatînd, prin încheiere, după caz, imposibilitatea 
comunicării cu aceasta. 

Articolul 3082. Audierea altor persoane
    (1) La cererea participanţilor sau din oficiu, instanţa de judecată audiază persoanele enumerate 
la art. 4830 alin. (1) din Codul civil. 
    (2) Audierea persoanelor indicate la art. 4830 alin. (1) din Codul civil este obligatorie în cazul 
desemnării acestora, prin hotărîre judecătorească, în calitate de ocrotitor provizoriu, curator, 
tutore sau în alte calităţi care țin de exercitarea măsurii de ocrotire judiciare. 

Articolul 3083. Efectuarea constatărilor
    La cererea participanţilor sau din oficiu, instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei 
anchete sociale sau efectuarea de constatări de către orice autoritate ori persoană pertinentă. 

Articolul 3084. Consultarea materialelor dosarului
    (1) Pot lua cunoştinţă de materialele dosarului, personal sau prin reprezentant, participanţii la 
proces, precum şi, cu aprobarea instanţei de judecată, persoanele enumerate la art. 4830 alin. (1) 
din Codul civil care justifică un interes legitim.  
    (2) Dacă cererea de consultare a dosarului este depusă de persoana fizică, instanţa de judecată 
poate, prin încheiere motivată comunicată acesteia, să excludă unul sau mai multe acte din dosar 
dacă acestea ar putea cauza un prejudiciu moral grav.  
    (3) Avocatul persoanei fizice poate efectua extrase şi copii de pe materialele dosarului. 
Avocatului i se interzice să transmită extrasele și copiile respective, precum și copii de pe 
acestea, persoanei fizice și terţilor. 

Articolul 3085. Consultarea dosarului după ce hotărîrea judecătorească 
                             devine irevocabilă
    Persoana fizică sau persoana însărcinată cu ocrotirea, precum şi avocaţii acestora pot lua 
cunoştinţă cu materialele dosarului şi efectua extrase şi copii după ce hotărîrea judecătorească 
devine irevocabilă.

Articolul 3086. Copiile de pe deciziile şi hotărîrile 
                             aferente măsurii de ocrotire
    (1) Copii de pe deciziile consiliului de familie şi de pe hotărîrile judecătoreşti aferente măsurii 
de ocrotire se pot elibera doar participanţilor şi persoanelor care au participat la luarea deciziilor 
sau au fost vizate de acestea. 
    (2) Terţii care justifică un interes legitim pot obţine copii de pe deciziile consiliului de familie 
şi de pe hotărîrile judecătoreşti aferente măsurii de ocrotire, cu aprobarea instanţei de judecată. 

Articolul 3087. Examinarea cererii în fond 
    (1) În cadrul examinării pricinii în fond, instanţa de judecată audiază petiţionarul, persoana 
fizică, cu excepţia cazului cînd s-a pronunţat încheierea de a nu audia persoana, conform art. 
3081, precum şi ceilalţi participanţi. 
    (2) Pricina se examinează în şedinţă secretă, cu excepţia cazului cînd la ea pot asista alte 
persoane enumerate la art. 4830 alin. (1) din Codul civil. 

Articolul 3088. Termenul de judecare a cererii de instituire 
                              a măsurii de ocrotire judiciare
    Cererea de instituire a unei măsuri de ocrotire judiciare se scoate de pe rol dacă instanţa de 
judecată nu o soluţionează, prin hotărîre judecătorească, în termen de un an din data depunerii.  

Articolul 3089. Judecarea cererii de reînnoire a măsurii 
                            de ocrotire judiciare
    (1) În cazul cererii de reînnoire a măsurii de ocrotire judiciare conform art. 4840 din Codul 
civil, instanţa de judecată va pronunţa hotărîrea judecătorească după audierea petiţionarului, a 
persoanei fizice în condiţiile art. 308 şi 3081 şi va obţine avizul persoanei însărcinate cu 
ocrotirea. Hotărîrea judecătorească se comunică în condiţiile art. 30812. 
    (2) Dacă se cere instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare mai restrictive faţă de persoana 
fizică conform art. 4840 alin. (3) din Codul civil, instanţa de judecată va aplica dispoziţiile art. 



307, 3082, 3083 şi 3087 din prezentul cod. 
    Articolul 30810. Cererile altele decît cele de instituire 
                               a unei măsuri de ocrotire
    Instanţa de judecată soluţionează cererile care îi sînt adresate, după instituirea măsurii de 
ocrotire, de către persoana ocrotită sau persoana însărcinată cu ocrotirea într-un termen de 3 luni 
de la data depunerii acestora dacă ele nu necesită obținerea unor informaţii suplimentare, 
prezentarea de probe suplimentare sau altă cercetare. În acest caz, instanţa de judecată va 
avertiza petiţionarul despre acest fapt şi îl va informa despre data la care se va pronunţa 
hotărîrea, într-un termen care nu va depăşi 9 luni din data depunerii cererii respective, cu 
excepţia cazurilor în care instanţa de judecată dispune efectuarea unei dezbateri în contradictoriu 
conform art. 305.
    Articolul 30811. Hotărîrea judecătorească de instituire 
                               a măsurii de ocrotire judiciare
    În temeiul art. 481 şi 4838 din Codul civil, instanţa de judecată poate să instituie o altă măsură 
de ocrotire judiciară decît cea solicitată de petiţionar sau de către unul dintre participanţi.  

Articolul 30812. Comunicarea hotărîrii judecătoreşti
    (1) Dispozitivul hotărîrii judecătoreşti se comunică petiţionarului, persoanei însărcinate cu 
ocrotirea şi tuturor persoanelor cărora le modifică drepturile sau obligaţiile aferente măsurii de 
ocrotire. 
    (2) Dispozitivul hotărîrii judecătoreşti prin care se soluţionează cererea de instituire a măsurii 
de ocrotire judiciare se comunică persoanei ocrotite personal, dovada anexîndu-se la dosar.  
    (3) Instanţa de judecată, prin încheiere motivată, poate să decidă să nu comunice dispozitivul 
hotărîrii judecătoreşti de instituire a măsurii de ocrotire judiciare persoanei ocrotite dacă această 
informaţie îi poate prejudicia grav sănătatea. În acest caz, dispozitivul se expediază avocatului 
său, precum şi persoanei pe care instanţa o consideră cea mai potrivită pentru a primi această 
comunicare.  
    (4)  Dispozitivul hotărîrii judecătoreşti se comunică persoanelor care, conform art. 30813, pot 
depune apel. Comunicarea se efectuează prin scrisoare recomandată cu aviz de recepţie. Dacă 
este necesar, instanţa de judecată poate dispune efectuarea comunicării prin executor 
judecătoresc.  

Secţiunea a 2-a
Dispoziţii speciale privind apelul contra 

hotărîrii judecătoreşti
Articolul 30813. Titularul dreptului de a declara apel

    (1) Hotărîrea instanţei de judecată poate fi atacată cu apel de către oricare persoană enumerată 
la art. 4830 alin. (1) din Codul civil, chiar dacă acestea nu au participat la procesul desfăşurat în 
instanţa de fond. 
    (2) Hotărîrea judecătorească prin care se respinge cererea de instituire a unei măsuri de 
ocrotire judiciare poate fi atacată cu apel doar de către petiţionar.  

Articolul 30814. Curgerea termenului de apel
    Termenul de apel împotriva hotărîrii judecătoreşti prin care se instituie o măsură de ocrotire 
judiciară începe să curgă:
    a) în privinţa persoanei fizice – din data comunicării conform art. 30812; 
    b) în privinţa persoanelor cărora hotărîrea trebuie să le fie comunicată – din data aducerii la 
cunoştinţă;
    c) în privinţa celorlalte persoane care au drept de atac – din data pronunţării dispozitivului 
hotărîrii.  

Articolul 30815. Citarea persoanelor care au dreptul 
                               de a depune apel
    Citaţia privind judecarea apelului se va expedia tuturor persoanelor care au dreptul de a 
depune apel şi care vor avea dreptul să participe la examinarea apelului.  



Secţiunea a 3-a
Dispoziţii speciale privind mandatul 

de ocrotire în viitor
Articolul 30816. Intervenţia instanţei de judecată

    (1) Judecătorul poate să suspende efectele mandatului de ocrotire în viitor prin hotărîrea 
judecătorească sau încheierea privind instituirea unei ocrotiri provizorii sau, dacă existenţa 
mandatului îi este adusă la cunoştinţă ulterior, printr-o hotărîre sau încheiere pronunţată pe 
durata ocrotirii provizorii.
    (2) Dacă măsura de ocrotire provizorie încetează, mandatul de ocrotire în viitor îşi reia efectul 
de plin drept, cu excepţia cazului în care instanţa de judecată îl revocă sau instituie o măsură de 
ocrotire judiciară.  

Articolul 30817. Dreptul de a contesta hotărîrea 
                              judecătorească prin care se acordă 
                               împuterniciri suplimentare
    Hotărîrea judecătorească prin care se împuterniceşte, în aplicarea art. 4821 şi 4827din Codul 
civil, mandatarul sau un mandatar special cu încheierea actelor juridice care exced mandatul de 
ocrotire în viitor poate fi atacată doar de către mandant, mandatar, persoana însărcinată cu 
controlul executării mandatului, în sensul art. 4815 alin. (3), şi de către persoanele ale căror 
drepturi sînt afectate prin aceasta.
    [Capitolul XXVIII în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

[Art.306 al.(2) propoziţia „Problema citării persoanei se soluţionează în fiecare caz, în 
funcţie de starea sănătăţii ei.” declarată neconstituțională în măsura în care permite instanței 
examinarea cererii de declarare a incapacității de exercițiu fără audierea persoanei în situația 
în care aceasta nu se poate deplasa la sediul instanței prin HCC33 din 17.11.16, MO30-
39/03.02.17 art.7; în vigoare 17.11.16]

[Art.308 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 
09.09.16]

[Art.308 al.(2) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 
01.08.16]

Capitolul XXIX
ÎNCUVIINŢAREA SPITALIZĂRII FORŢATE

ŞI TRATAMENTULUI FORŢAT
Articolul 309. Depunerea cererii

    (1) În cazul în care, conform legii, se admite spitalizarea forţată şi tratamentul forţat al 
persoanei în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, cererea se depune de o instituţie medico-sanitară 
la instanţa de la domiciliul persoanei sau de la locul ei de aflare.
    (2) În cererea de spitalizare forţată şi tratament forţat se consemnează legitimitatea acestor 
măsuri. La cerere se anexează avizul comisiei medicale a instituţiei medico-sanitare asupra 
necesităţii spitalizării forţate şi tratamentului forţat.

Articolul 310. Examinarea cererii
    (1) Instanţa judecătorească examinează, în 3 zile de la data depunerii, cererea de spitalizare 
forţată şi tratament forţat.
    (2) Participarea în şedinţă de judecată a persoanei a cărei spitalizare se solicită şi a 
reprezentantului instituţiei medico-sanitare din a cărei iniţiativă a fost pornit procesul este 
obligatorie.
    (3) În cazul în care se eschivează de a se prezenta în judecată, persoana este adusă forţat în 
temeiul unei încheieri judecătoreşti, care nu poate fi atacată cu recurs. 
    (4) Examinarea pricinii privind spitalizarea forţată şi tratamentul forţat al persoanei are loc în 
absenţa ei dacă sănătatea nu-i permite să se prezinte în şedinţă de judecată. 

Articolul 311. Hotărîrea judecătorească
    (1) După ce examinează cererea în fond, instanţa judecătorească pronunţă o hotărîre motivată 
prin care admite sau respinge cererea de spitalizare forţată şi tratament forţat. 
    (2) Hotărîrea prin care s-a admis cererea constituie temeiul spitalizării forţate şi tratamentului 
forţat al persoanei pe parcursul termenului stabilit de lege. Hotărîrea respectivă nu afectează 



capacitatea de exerciţiu a persoanei.
    [Art.311 al.(2) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

Capitolul XXX
ÎNCUVIINŢAREA EXAMENULUI PSIHIATRIC SAU
SPITALIZĂRII ÎN STAŢIONARUL DE PSIHIATRIE

Articolul 312. Depunerea cererii
    (1) Cererea de efectuare a examenului psihiatric fără liberul consimţămînt al persoanei sau al 
reprezentantului ei legal se depune la instanţa judecătorească de la domiciliul acesteia.
    (2) Cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt al persoanei sau 
al reprezentantului ei legal se depune la instanţa de la locul de aflare a staţionarului de psihiatrie 
în care este spitalizată persoana.
    (3) Instanţa porneşte procesul privind încuviinţarea examenului psihiatric fără liberul 
consimţămînt la cererea medicului psihiatru. Cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie 
fără liberul consimţămînt se depune în instanţă de către instituţia de psihiatrie în care este 
spitalizată persoana.

Articolul 313. Cuprinsul cererii
    (1) În cererea de efectuare a examenului psihiatric fără liberul consimţămînt al persoanei sau 
al reprezentantului ei legal se expun circumstanţele care demonstrează necesitatea efectuării 
examenului psihiatric. La cererea adresată instanţei judecătoreşti se anexează în mod obligatoriu 
avizul scris al medicului psihiatru şi, după caz, alte materiale, inclusiv demersul, adresat 
medicului psihiatru de rudele persoanei sau de orice medic, de factorii de decizie ori de alte 
persoane, care confirmă necesitatea unui astfel de examen.
    (2) În cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt al persoanei 
sau al reprezentantului ei legal trebuie să se indice legitimitatea spitalizării şi circumstanţele care 
demonstrează conduita neadecvată a acesteia. La cerere se anexează avizul argumentat al 
comisiei de medici psihiatri, încheiat în modul stabilit, asupra necesităţii persoanei de a se afla 
mai departe în staţionarul de psihiatrie.

Articolul 314. Termenul de depunere a cererii 
                           de spitalizare
    (1) Cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt al persoanei se 
depune în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 72 de ore din momentul internării ei în 
staţionar.
    (2) Judecătorul prelungeşte, printr-o încheiere, termenul de aflare a persoanei în staţionarul de 
psihiatrie, luînd în considerare timpul necesar examinării cererii în judecată.

Articolul 315. Examinarea cererii
    (1) Cererea de efectuare a examenului psihiatric sau de spitalizare în staţionarul de psihiatrie 
fără liberul consimţămînt se examinează de judecător în decursul a 5 zile de la data pornirii 
procesului.
    (2) Instanţa judecătorească examinează cererea de efectuare a examenului psihiatric fără 
liberul consimţămînt cu participarea medicului psihiatru care a depus cererea, a reprezentantului 
legal al persoanei şi a altor persoane interesate. Persoana a cărei stare psihică se cere constatată 
este în drept să participe la examinarea pricinii dacă medicul psihiatru consideră că sănătatea îi 
permite. 
    (3) Cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt se examinează 
de instanţă în termen de 5 zile de la pornirea procesului. Şedinţa de judecată are loc în localul 
instanţei judecătoreşti. Persoana spitalizată în staţionarul de psihiatrie fără liberul ei 
consimţămînt este în drept să participe la soluţionarea pricinii dacă reprezentantul instituţiei de 
psihiatrie constată că sănătatea îi permite.
    (4) Examinarea cererii de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt are 
loc în şedinţă de judecată cu participarea obligatorie a reprezentantului staţionarului de psihiatrie 
care solicită spitalizarea şi a reprezentantului legal al persoanei a cărei spitalizare se cere.

Articolul 316. Desemnarea avocatului
    (1) Dacă persoana a cărei spitalizare în staţionarul de psihiatrie se cere nu este reprezentată în 
judecată de avocat, judecătorul solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional 



pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru a-i apăra interesele.
    (2) În conformitate cu legislaţia privind asistenţa juridică garantată de stat, asistenţa juridică în 
cazul consemnat la alin.(1) se acordă gratuit.

Articolul 317. Hotărîrea judecătorească
    (1) După ce examinează în fond cererea de efectuare a examenului psihiatric sau de spitalizare 
în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt, instanţa judecătorească emite o hotărîre prin 
care admite sau respinge cererea. 
    (2) Hotărîrea judecătorească prin care se admite cererea de efectuare a examenului psihiatric 
constituie temeiul efectuării examenului psihiatric fără liberul consimţămînt al persoanei sau al 
reprezentantului ei legal. Hotărîrea judecătorească poate fi atacată în modul stabilit de prezentul 
cod.
    (3) Hotărîrea judecătorească prin care se admite cererea de spitalizare în staţionarul de 
psihiatrie fără liberul consimţămînt al persoanei sau al reprezentantului ei legal constituie temeiul 
spitalizării şi tratamentului persoanei în staţionarul de psihiatrie pe un termen stabilit de lege. 
Hotărîrea judecătorească poate fi atacată în modul stabilit de prezentul cod. 
    (4) Dacă se constată că cel la a cărui insistenţă a fost pornit procesul privind încuviinţarea 
examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt a 
acţionat cu rea-credinţă, instanţa îl va obliga la plata tuturor cheltuielilor de judecată şi la 
reparaţia prejudiciului cauzat astfel.
    (5) Hotărîrea judecătorească prin care se admite cererea de efectuare a examenului psihiatric 
sau cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt nu afectează 
capacitatea de exerciţiu a persoanei.

[Art.317 al.(5) introdus prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
Articolul 318. Externarea înainte de termen. 

                           Prelungirea spitalizării
    În baza avizului comisiei de medici psihiatri, încheiat în modul stabilit, instanţa judecătorească 
de la locul de aflare a staţionarului de psihiatrie examinează cererea administraţiei acestuia 
privind externarea înainte de termen sau prelungirea spitalizării.

Capitolul XXX1

APLICAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE
ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE

Articolul 3181. Depunerea cererii
    (1) Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie se depune de către victimă personal sau 
prin reprezentant. În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din cauză de 
sănătate, vîrstă, alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanţei de 
protecţie poate fi depusă în interesele victimei de către organul de poliţie, organul de asistenţă 
socială sau de către procuror. Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie în interesele 
copilului sau ale persoanei incapabile poate fi depusă de autoritatea tutelară locală sau de 
procuror şi în lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.
    [Art.3181 al.(1) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]

[Art.3181 al.(1) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
[Art.3181 al.(1) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 

01.08.16]
    (2) Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se depune la instanţa judecătorească 
competentă de la domiciliul sau locul de aflare a victimei sau a agresorului, de la locul unde 
victima a solicitat asistenţă sau de la locul unde a avut loc actul de violenţă.

 Articolul 3182. Cuprinsul cererii
    În cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se indică circumstanţele actului de violenţă, 
intensitatea, durata, consecinţele suportate şi alte circumstanţe care indică necesitatea aplicării 
măsurilor de protecţie. 

Articolul 3183. Examinarea cererii
    (1) După primirea cererii, instanţa de judecată contactează imediat poliţia de sector de la locul 
aflării agresorului şi solicită informarea acestuia despre procedura iniţiată. 



    (11) La examinarea cererii victimei violenţei în familie privind aplicarea măsurilor de 
protecţie, instanţa de judecată solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional 
pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea neîntîrziată a unui avocat pentru apărarea 
intereselor victimei. Asistenţa juridică se acordă victimei gratuit.

[Art.3183 al.(11) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (2) Declaraţia independentă a victimei este suficientă pentru emiterea ordonanţei de protecţie 
în caz de pericol iminent de comitere a violenţei fizice. Instanţa de judecată poate solicita, după 
caz, organului de asistenţă socială sau poliţiei prezentarea unui raport de caracterizare a familiei 
vizate şi a agresorului. Instanţa de judecată poate solicita şi alte acte necesare pentru examinarea 
cererii.

[Art.3183 al.(2) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (3) Neprezentarea agresorului la şedinţa de judecată nu împiedică instanţa să examineze 
cererea.

Articolul 3184. Emiterea ordonanţei de protecţie
    (1) Instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii privind aplicarea măsurilor de 
protecţie, o încheiere prin care admite sau respinge cererea.
    (2) În cazul admiterii cererii, instanţa emite o ordonanţă de protecţie prin care aplică 
agresorului una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
    a) obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe de locuinţa victimei, 
fără a decide asupra modului de proprietate asupra bunurilor;
    b) obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, la o distanţă ce ar asigura securitatea 
victimei, excluzînd şi orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia”;

[Art.3184 al.(2), lit.b) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu 
victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;

[Art.3184 al.(2), lit.c) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    d) interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de studii al 
copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează;

[Art.3184 al.(2), lit.d) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    e) obligarea, pînă la soluţionarea cazului, de a contribui la întreţinerea copiilor pe care îi are în 
comun cu victima;
    f) obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere, dacă o 
asemenea acţiune este determinată de instanţa de judecată ca fiind necesară pentru reducerea 
violenţei sau pentru dispariţia ei;

[Art.3184 al.(2), lit.f) în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    g) limitarea dispunerii unilaterale de bunurile comune;
    h) stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori;
    i) interzicerea de a păstra şi purta armă.
    (3) Măsurile de protecţie se aplică pe un termen de pînă la 3 luni.
    (4) Instanţa remite de îndată ordonanţa de protecţie poliţiei spre executare imediată.

[Art.3184 al.(4) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (5) Ordonanţa privind măsurile de protecţie prevăzute la alin. (2) lit. e) şi f) se remite spre 
executare imediată executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera 
teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul agresorului.

Articolul 3185. Prelungirea şi revocarea ordonanţei 
                             de protecţie
    (1) Termenul măsurilor de protecţie poate fi prelungit de instanţa de judecată la cererea 
repetată ca urmare a comiterii faptelor de violenţă în familie sau ca rezultat al nerespectării 
condiţiilor prevăzute în ordonanţa de protecţie au dacă, la expirarea termenului de aplicare a 
măsurilor de protecţie, asupra victimei se menţine pericolul de a fi supusă violenţei sau altor 
acţiuni ilegale din partea agresorului.

[Art.3185 al.(1) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (2) La cererea întemeiată a victimei, instanţa de judecată poate revoca măsurile de protecţie 



aplicate, asigurîndu-se că voinţa victimei este liber exprimată şi nu a fost supusă presiunilor din 
partea agresorului.

Articolul 3186. Contestarea încheierii privind admiterea 
                              sau respingerea cererii de aplicare 
                              a măsurilor de protecţie 
    [Art.297 titlul în redcația LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (1) Încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor de protecţie 
poate fi atacată cu recurs conform prezentului cod.

[Art.3186 al.(1) în redcația LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Contestarea încheierii privind aplicarea ordonanţei de protecţie nu suspendă executarea 
măsurilor aplicate.

Capitolul XXXI
RESTABILIREA ÎN DREPTURILE CE IZVORĂSC DIN

TITLURILE DE VALOARE LA PURTĂTOR ŞI DIN
 TITLURILE DE VALOARE LA ORDIN PIERDUTE 

(PROCEDURA DE CHEMARE)
Articolul 319. Depunerea cererii

    (1) Persoana care a pierdut un titlu de valoare la purtător sau un titlu de valoare la ordin (în 
continuare - document) poate cere, în cazurile prevăzute de lege, instanţei judecătoreşti să 
declare nul documentul pierdut şi restabilirea în drepturi asupra lui. Restabilirea în drepturile ce 
izvorăsc din document poate fi efectuată şi în cazurile în care acesta şi-a pierdut solvabilitatea 
(capacitatea de plată) din cauza păstrării neglijente sau din alte motive.
    (2) Cererea de declarare a nulităţii documentului pierdut se depune la instanţa judecătorească 
de la sediul instituţiei (persoanei) care a eliberat documentul.

Articolul 320. Cuprinsul cererii
    În cererea de declarare a nulităţii documentului pierdut se indică:
    a) semnele distinctive ale documentului pierdut şi denumirea instituţiei (persoanei) care l-a 
eliberat;
    b) circumstanţele pierderii;
    c) solicitarea adresată instituţiei (persoanei) care a eliberat documentul pierdut de a nu efectua 
în baza lui plăţi sau livrări şi de a confirma că nu s-au făcut astfel de operaţiuni.

Articolul 321. Actele judecătorului după primirea cererii
    (1) După primirea cererii de declarare a nulităţii documentului pierdut, judecătorul emite o 
încheiere prin care interzice instituţiei (persoanei) care a eliberat documentul pierdut să efectueze 
în baza lui plăţi sau livrări, iar copia de pe încheiere o trimite instituţiei (persoanei) care a 
eliberat documentul, deţinătorului de registru şi registratorului. 
    (2) Judecătorul emite şi o încheiere privind publicarea în ziarul local, din contul petiţionarului, 
a unei înştiinţări de chemare în judecată a deţinătorului documentului. În înştiinţare se indică:
    a) instanţa judecătorească la care s-a depus cererea de declarare a nulităţii documentului 
pierdut;
    b) date despre persoana care a depus cererea şi domiciliul ei;
    c) denumirea şi semnele distinctive ale documentului;
    d) propunerea adresată deţinătorului documentului a cărui pierdere este declarată ca, în termen 
de 3 luni de la data publicării înştiinţării, să depună în instanţă o cerere în care să-şi revendice 
drepturile asupra documentului.
    (3) Refuzul instanţei de a emite o încheiere privind publicarea înştiinţării consemnate în 
prezentul articol poate fi atacat cu recurs.

Articolul 322. Cererea deţinătorului de document
    Deţinătorul de document a cărui pierdere a fost declarată în judecată este obligat să depună, 
pînă la expirarea a 3 luni de la data publicării înştiinţării, în instanţa care a pronunţat încheierea, 
o cerere în care să-şi formuleze drepturile asupra documentului şi să-l prezinte în judecată în 
original.



Articolul 323. Acţiunile judecătorului după primirea 
                           cererii deţinătorului de document
    (1) Dacă deţinătorul depune cererea în instanţă pînă la expirarea a 3 luni de la data publicării 
înştiinţării, judecătorul scoate de pe rol cererea persoanei care a pierdut documentul şi stabileşte 
un termen de cel mult 2 luni în care instituţia (persoana) care a eliberat documentul nu poate 
efectua plăţi şi livrări în baza lui. 
    (2) Judecătorul explică petiţionarului dreptul lui de a intenta în judecată împotriva 
deţinătorului de document o acţiune de revendicare a documentului, precum şi deţinătorului 
referitor la dreptul lui de a cere repararea, din contul petiţionarului, a prejudiciului cauzat prin 
interdicţia impusă de judecată de a nu se efectua plăţi şi livrări în temeiul documentului litigios.
    (3) Încheierile judecătoreşti emise în conformitate cu prezentul articol pot fi atacate cu recurs.

Articolul 324. Examinarea cererii 
    (1) Dacă, în termen de 3 luni de la data publicării înştiinţării, deţinătorul de document nu 
depune în judecată cererea specificată la art.322, instanţa va judeca pricina de declarare a 
nulităţii documentului pierdut. 
    (2) Cererea de declarare a nulităţii documentului pierdut se examinează cu participarea 
petiţionarului şi a reprezentantului instituţiei (persoanei) care a eliberat documentul pierdut.

Articolul 325. Hotărîrea judecătorească 
    (1) În caz de admitere a cererii petiţionarului, instanţa judecătorească emite o hotărîre prin 
care declară nul documentul pierdut. Hotărîrea constituie temeiul efectuării plăţilor petiţionarului 
sau al eliberării unui nou document în locul celui declarat nul.
    (2) În caz de admitere a cererii petiţionarului privind restabilirea în dreptul asupra 
documentului care şi-a pierdut solvabilitatea, instanţa pronunţă o încheiere de eliberare a unui alt 
document.

Articolul 326. Dreptul deţinătorului de document de
                           a înainta o acţiune în legătură cu 
                           dobîndirea unui bun fără justă cauză
    Deţinătorul care, din anumite motive, nu a declarat instanţei în termen dreptul său asupra 
documentului poate înainta împotriva persoanei căreia i s-a declarat dreptul de a primi un nou 
document în locul celui pierdut o acţiune privind dobîndirea bunului fără justă cauză.

Capitolul XXXII
DECLARAREA FĂRĂ STĂPÎN A UNUI BUN MOBIL ŞI 

DECLARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE MUNICIPALĂ 
ASUPRA UNUI BUN IMOBIL FĂRĂ STĂPÎN

Articolul 327. Depunerea cererii
    (1) Cererea de declarare fără stăpîn a unui bun mobil se depune, de persoana care a intrat în 
posesiunea bunului, la instanţa judecătorească de la domiciliul ori sediul acesteia. 
    (2) Cererea de declarare a dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără 
stăpîn se depune, de organul de administrare a proprietăţii municipale, la instanţa judecătorească 
de la locul de aflare a bunului.
    (3) Judecătorul refuză să primească cererea de declarare a dreptului de proprietate municipală 
asupra unui bun imobil fără stăpîn, iar instanţa scoate cererea de pe rol dacă organul împuternicit 
să administreze proprietatea municipală se adresează în judecată înainte de expirarea termenului 
stabilit de lege, care curge de la data cînd imobilul a fost luat la evidenţă de către organul de stat 
care efectuează înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobiliare.

Articolul 328. Cuprinsul cererii
    (1) În cererea de declarare fără stăpîn a unui bun mobil se indică bunul care urmează a fi 
declarat fără stăpîn, particularităţile distinctive, probele care atestă că proprietarul a părăsit bunul 
fără intenţia de a păstra dreptul de proprietate asupra lui, probele care confirmă că petiţionarul a 
intrat în posesiunea bunului.
    (2) În cererea, depusă de organul de administrare a patrimoniului municipal, de declarare a 
dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn se indică bunul care 
urmează a fi declarat fără stăpîn, timpul şi persoana care l-a luat la evidenţă, probele care atestă 
că proprietarul a părăsit bunul fără intenţia de a păstra dreptul de proprietate asupra lui.



Articolul 329. Examinarea cererii
    Cererea de declarare fără stăpîn a unui bun mobil sau de declarare a dreptului de proprietate 
municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn se examinează de instanţa judecătorească cu 
participarea petiţionarului şi a altor persoane interesate.

Articolul 330. Hotărîrea judecătorească 
    (1) Instanţa judecătorească, după ce constată că bunul mobil nu are proprietar sau că a fost 
părăsit de acesta fără intenţia de a păstra dreptul de proprietate asupra lui, pronunţă o hotărîre 
prin care declară fără stăpîn bunul mobil şi îl transmite în proprietate persoanei care a intrat în 
posesiunea lui.
    (2) Instanţa judecătorească, după ce constată că bunul imobil nu are proprietar sau că a fost 
părăsit de acesta fără intenţia de a păstra dreptul de proprietate asupra lui şi că bunul a fost luat la 
evidenţă în modul stabilit de lege, pronunţă o hotărîre prin care îl declară fără stăpîn şi declară 
dreptul de proprietate municipală asupra lui.

Capitolul XXXIII
CONSTATAREA INEXACTITĂŢII ÎNSCRISURILOR

ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ
 Articolul 331. Depunerea cererii 

    (1) Instanţa judecătorească examinează pricinile privind constatarea inexactităţii înscrierilor în 
registrele de stare civilă conform prevederilor prezentului capitol dacă, în lipsa unui litigiu de 
drept, organele de stare civilă refuză să corecteze sau să modifice înscrierile din registrele de 
stare civilă.
    (2) Cererea de constatare a inexactităţii înscrierilor din registrul de stare civilă se depune la 
instanţa judecătorească de la domiciliul petiţionarului sau de la sediul organului de stare civilă.

 Articolul 332. Cuprinsul cererii 
    (1) În cererea de constatare a inexactităţii înscrierilor din registrul de stare civilă se indică 
datele referitoare la inexactitate, la corectările sau modificările solicitate de petiţionar, organul de 
stare civilă care a refuzat corectarea sau modificarea înscrierilor. 
    (2) La cererea de constatare a inexactităţii înscrierilor din registrul de stare civilă se anexează 
copia de pe certificatul respectiv, încheierea organului de stare civilă asupra refuzului de 
corectare sau modificare a înscrierilor şi alte documente care se referă la această problemă.

Articolul 333. Examinarea cererii
    Instanţa judecătorească examinează cererea de constatare a inexactităţii înscrierilor din 
registrul de stare civilă cu citarea petiţionarului şi altor persoane interesate.

Articolul 334. Hotărîrea judecătorească 
    Hotărîrea judecătorească prin care se constată inexactitatea înscrierilor din registrul de stare 
civilă constituie temeiul corectării şi modificării înscrierilor de către organul de stare civilă. 

Capitolul XXXIV
RECONSTITUIREA PROCEDURII JUDICIARE PIERDUTE

(PROCEDURA DE RECONSTITUIRE)
Articolul 335. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute

    (1) Reconstituirea procedurii judiciare în pricinile civile (reconstituirea actelor de procedură 
judiciară sau de executare a hotărîrii) pierdute total sau parţial care s-a încheiat cu pronunţarea 
hotărîrii ori cu încetarea procesului se efectuează de către instanţa judecătorească în modul 
stabilit în prezentul capitol.
    (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică la reconstituirea procedurii judiciare pierdute 
pînă la soluţionarea pricinii în fond sau pînă la încetarea procesului. În astfel de cazuri, persoana 
interesată este în drept să intenteze o nouă acţiune conform regulilor generale, fapt care se va 
menţiona în încheierea judecătorească privind pornirea procesului.

Articolul 336. Depunerea cererii
    (1) Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se depune de către participanţii la 
proces la instanţa care a soluţionat pricina în fond printr-o hotărîre sau care a pronunţat o 
încheiere de încetare a procesului.
    (2) Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute care conţinea actele de executare a 
hotărîrii se depune la instanţa locului de executare a hotărîrii. 



Articolul 337. Cuprinsul cererii
    (1) În cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se indică procedura a cărei 
reconstituire o solicită petiţionarul, modul de soluţionare a pricinii în fond printr-o hotărîre sau 
printr-o încheiere de încetare a procesului, calitatea procesuală a petiţionarului, prezenţa altor 
participanţi, calitatea lor procesuală, domiciliul sau locul lor de aflare, circumstanţele, cunoscute 
petiţionarului, de dispariţie a procedurii judiciare, locul de aflare a copiilor de pe documentele 
procedurii pierdute, deţinătorii acestor copii, documentele a căror reconstituire o solicită 
petiţionarul, scopul reconstituirii lor, alte date.
    (2) La cerere se anexează documentele care se referă la proces şi care s-au păstrat sau copiile 
de pe ele, chiar dacă nu sînt autentificate în modul stabilit.  

Articolul 338. Cheltuielile de judecată
    (1) Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute nu se impune cu taxă de stat, iar 
cheltuielile suportate de instanţă se trec în contul statului.
    (2) Dacă cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute s-a făcut cu rea-credinţă, 
petiţionarul este obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Articolul 339. Efectele nerespectării cerinţelor faţă 
                           de cuprinsul cererii
    (1) Dacă petiţionarul nu a menţionat scopul adresării în judecată privind reconstituirea 
procedurii judiciare pierdute, instanţa judecătorească nu dă curs cererii, acordîndu-i un termen 
rezonabil pentru a indica scopul adresării în judecată. 
    (2) Dacă scopul adresării în judecată indicat de petiţionar nu favorizează apărarea drepturilor 
sau intereselor lui legitime, instanţa refuză să pornească procesul de reconstituire a procedurii 
judiciare pierdute sau, printr-o încheiere motivată, scoate cererea de pe rol dacă procesul a fost 
pornit.
    (3) Instanţa refuză, printr-o încheiere motivată, să pornească procesul de reconstituire a 
procedurii judiciare pierdute care conţine acte de executare dacă poate fi eliberat un duplicat al 
titlului executoriu sau un alt act vizînd procedura executorie.

Articolul 340. Acţiunile judecătorului după primirea cererii
    (1) În faza de pregătire a pricinii către dezbateri judiciare, judecătorul constată persoanele care 
au participat la efectuarea actelor de procedură sau au fost citate în calitate de martor. În caz de 
necesitate, constată şi persoanele care au făcut parte din completul de judecată la examinarea 
pricinii sau la redactarea actului de procedură pierdut ori care au participat la executarea hotărîrii 
judecătoreşti.
    (2) La cererea petiţionarului sau din oficiu, instanţa reclamă participanţilor la procesul în 
procedura judiciară pierdută documentele care s-au păstrat, documentele care au fost eliberate 
persoanelor fizice şi organizaţiilor pînă la pierderea procedurii, copiile de pe ele, alte certificate 
şi documente importante pentru soluţionarea pricinii, ordonă grefierului să efectueze extrase din 
registrele instanţei cu informaţii despre actele de procedură judiciară pierdută sau actele de 
procedură în executare a hotărîrii pierdută.
    (3) Pentru reconstituirea procedurii judiciare pierdute, instanţa poate dispune publicarea, din 
contul petiţionarului, într-un ziar mai răspîndit, a solicitării, adresate deţinătorilor de documente 
ale procedurii pierdute sau de copii de pe ele, de a le prezenta în instanţă.

Articolul 341. Examinarea cererii
    (1) Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute care conţin acte de procedură 
judiciară se examinează cu participarea petiţionarului şi a altor persoane interesate. 
    (2) Procedura judiciară pierdută privind actele de executare a hotărîrii se reconstituie şi în 
cazul în care hotărîrea a fost executată. Actul de executare a hotărîrii judecătoreşti se reconstituie 
printr-o hotărîre judecătorească, cu menţinerea acţiunilor efectuate, indicate în actele de 
executare.

Articolul 342. Încetarea procedurii de reconstituire 
                          a procedurii judiciare pierdute
    (1) Dacă materialele adunate nu sînt suficiente pentru reconstituirea hotărîrii procedurii 
judiciare pierdute, instanţa judecătorească, printr-o încheiere, dispune încetarea procesului de 
reconstituire a procedurii judiciare pierdute şi lămureşte participanţilor la proces că au dreptul de 



a depune în judecată o nouă acţiune conform regulilor generale. Încheierea de încetare a 
procesului nu poate fi atacată cu recurs.
    (2) Examinarea cererii de reconstituire a hotărîrii judecătoreşti a procedurii judiciare pierdute 
nu se limitează cu termenul ei de păstrare. Dacă cererea de reconstituire a procedurii judiciare 
pierdute are ca scop executarea ei, însă adresarea în judecată a avut loc după ce termenul de 
prezentare spre executare a titlului executor a expirat şi instanţa refuză repunerea în termen, 
procedura de reconstituire încetează.

Articolul 343. Hotărîrea judecătorească de reconstituire 
                           a procedurii judiciare pierdute
     (1) Hotărîrea judecătorească de reconstituire a procedurii judiciare pierdute sau încheierea de 
încetare a procesului, dacă au fost pronunţate în pricina respectivă, se reconstituie în mod 
obligatoriu, cu excepţia cazurilor indicate la art.342 .
    (2) În hotărîrea judecătorească de reconstituire a hotărîrii judiciare pierdute sau a încheierii de 
încetare a procesului se menţionează datele prezentate instanţei şi examinate în şedinţă de 
judecată cu participarea tuturor participanţilor la procesul în procedura pierdută în a căror bază 
instanţa consideră constatat cuprinsul hotărîrii care se reconstituie.
    (3) În motivul hotărîrii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se menţionează 
concluziile instanţei asupra circumstanţelor, probelor pe care le-a examinat şi asupra actelor 
procedurale efectuate în legătură cu procedura pierdută.
    (4) Actele judiciare emise în vederea reconstituirii procedurii judiciare pierdute pot fi atacate 
cu recurs.

Capitolul XXXIV1

SUSPENDAREA ŞI 
RETRAGEREA LICENŢELOR/AUTORIZAŢIILOR CE

 VIZEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR
    [Capitolul XXXIV1 titlul modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]

Articolul 3431. Depunerea cererii
    (1) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de 
reglementare şi de control (în continuare - autorităţile competente) pot cere, în cazurile prevăzute 
de lege, suspendarea sau, după caz, retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de 
întreprinzător, fapt ce are ca efect imposibilitatea continuării acestei activităţi la nivel de 
întreprindere sau de unitate funcţională autorizată a acesteia.
    [Art.3431 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) În cazurile în care sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea, în conformitate cu 
prevederile legii, a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător a fost dispusă de 
autoritatea competentă, aceasta este obligată, în decurs de 3 zile lucrătoare, să se adreseze cu o 
cerere în instanţa de judecată privind suspendarea sau retragerea licenţei/autorizaţiei ce vizează 
activitatea de întreprinzător.
    [Art.3431 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
  (3) Cererile de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de 

întreprinzător se depun la instanţa de judecată de la sediul petiţionarului.
    [Art.3431 al.(3) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 3432. Cuprinsul cererii   
    (1) În cererea de suspendare a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător se 
vor indica probele ce atestă încălcarea de către întreprinzător a condiţiilor de desfăşurare a 
activităţii prevăzute de lege, probele ce atestă că întreprinzătorului i-au fost notificate toate 
încălcările constatate, modul de remediere a deficienţelor identificate şi că întreprinzătorul nu a 
remediat în termenul stabilit aceste deficienţe, precum şi probele ce atestă existenţa altor fapte 
care, în conformitate cu prevederile legii, servesc drept temei pentru suspendarea 



licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător.
    [Art.3432 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) În cererea de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător se vor 
indica probele ce atestă existenţa faptelor care, în conformitate cu prevederile legii, servesc drept 
temei pentru retragerea licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător.

Articolul 3433. Examinarea cererii
    Cererea de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de 
întreprinzător se examinează în instanţa de judecată cu participarea întreprinzătorului, a 
reprezentantului sau avocatului său, a reprezentantului autorităţii competente şi a altor persoane 
interesate.
    [Art.3433 modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 3434. Hotărîrea judecătorească
    Instanţa de judecată examinează cererea de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei 
ce vizează activitatea de întreprinzător în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii 
acesteia.  După ce examinează cererea în fond, instanţa de judecată emite o hotărîre prin care o 
admite sau o respinge.
    [Art.3434 modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 3435. Anularea suspendării licenţei/autorizaţiei
                             ce vizează activitatea de întreprinzător

[Art.3435 titlul modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    După remedierea circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei/autorizaţiei ce vizează 
activitatea de întreprinzător, instanţa de judecată care a emis hotărîrea corespunzătoare, la 
cererea întreprinzătorului sau a autorităţii competente, intentează un proces şi, în termen de 5 zile 
lucrătoare, pronunţă o hotărîre prin care anulează suspendarea licenţei/autorizaţiei respective. În 
temeiul acestei hotărîri, autoritatea competentă emite decizia privind reluarea activităţii de 
întreprinzător.

[Art.3435 alineat modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]

Capitolul XXXIV2

AUTORIZAREA TESTĂRII INTEGRITĂŢII
 PROFESIONALE ŞI APRECIEREA REZULTATULUI

 TESTULUI DE INTEGRITATE PROFESIONALĂ
 Articolul 3436. Competenţa de autorizare 

                             a testării integrităţii profesionale 
                             şi de apreciere a rezultatului testului
                             de integritate profesională
    Pricinile cu privire la autorizarea testării integrităţii profesionale şi aprecierea rezultatului 
testului de integritate profesională se examinează de către judecători, desemnaţi în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Articolul 3437. Autorizarea testării integrităţii 
                             profesionale
    (1) Judecătorul se expune prin încheiere cu privire la autorizarea deciziei de iniţiere a testării 
integrităţii profesionale în cadrul evaluării integrităţii instituţionale, luată de către instituţia care 
evaluează integritatea instituţională, în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 325 din 23 
decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale. 
    (2) Încheierea prin care instanţa refuză autorizarea deciziei de iniţiere a testării integrităţii 
profesionale poate fi atacată cu recurs de către instituţia care evaluează integritatea instituţională. 

Articolul 3438. Aprecierea rezultatului testului 
                             de integritate profesională



    (1) Judecătorul care a autorizat decizia de iniţiere a testării integrității profesionale verifică 
materialele obţinute în cadrul testelor de integritate profesională, iar dacă acesta se află în 
imposibilitate, verificarea este efectuată de către un alt judecător, desemnat în condiţiile Legii nr. 
325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    (2) Judecătorul examinează respectarea de către testor a deciziei motivate de iniţiere a testării, 
confirmă sau modifică propunerea instituţiei care evaluează integritatea instituţională cu privire 
la aprecierea comportamentului agentului public testat şi constată, prin încheiere, rezultatele 
testării integrităţii profesionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 23 decembrie 
2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    (3) Dacă în cadrul testului de integritate profesională agentul public testat a primit bunuri, 
judecătorul dispune, prin intermediul aceleiaşi sau al unei încheieri ulterioare, 
restituirea/recuperarea bunurilor sau a contravalorii acestora de către agentul public testat la 
demersul instituţiei care evaluează integritatea instituţională.
    (4) Încheierea prin care instanţa apreciază rezultatele testării integrităţii profesionale sau 
dispune restituirea/recuperarea bunurilor primite de către agentul public testat sau a contravalorii 
acestora poate fi atacată cu recurs de către instituția  care evaluează integritatea instituţională.
    (5) La demersul instituţiei care evaluează integritatea instituţională, judecătorul soluţionează, 
prin încheiere, orice altă situaţie apărută în cadrul testării integrităţii profesionale în vederea 
asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, nedivulgării identităţii 
testorilor şi conspirării activităţii de testare a integrităţii profesionale. Încheierea respectivă  
poate fi atacată cu recurs de către instituţia care evaluează integritatea instituţională.
    [Capitolul XXXIV2 introdus prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în 
vigoare 12.11.16]

D. PROCEDURA ÎN ORDONANŢĂ
(PROCEDURA SIMPLIFICATĂ)

Capitolul XXXV
PROCEDURA ÎN ORDONANŢĂ 
(PROCEDURA SIMPLIFICATĂ)

Articolul 344. Ordonanţa judecătorească 
    (1) Ordonanţa judecătorească este o dispoziţie dată unipersonal de judecător, în baza 
materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume băneşti sau revendicarea de bunuri 
de la debitor în pretenţiile specificate la art.345.
    (2) Ordonanţa judecătorească reprezintă un act executoriu care se îndeplineşte în modul 
stabilit pentru executarea actelor judecătoreşti.

 Articolul 345. Pretenţiile în al căror temei se emite
                           ordonanţă judecătorească 
    Se emite ordonanţă judecătorească în cazul în care pretenţia:
    a) derivă dintr-un act juridic autentificat notarial;
    b) rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel;
    c) este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea, neacceptarea sau nedatarea acceptului, 
autentificat notarial;
    d) ţine de încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor care nu necesită stabilirea 
paternităţii, contestarea paternităţii (maternităţii) sau atragerea în proces a unor alte persoane 
interesate;
    e) urmăreşte perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate, dar neplătite salariatului;
    f) este înaintată de organul de poliţie, de Serviciul Fiscal de Stat sau de executorul 
judecătoresc privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pîrîtului sau debitorului ori bunurilor 
lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, precum şi a cheltuielilor 
de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă;

[Art.109 al.(4) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 
01.07.16]
    g) rezultă din procurarea în credit sau acordarea în leasing a unor bunuri; 
    h) rezultă din nerestituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă;
    i) decurge din neonorarea de către agentul economic a datoriei faţă de Fondul Social;



    j) rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat; 
    k) urmăreşte exercitarea dreptului de gaj;
    l) rezultă din neachitarea de către persoanele fizice şi juridice a primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală.
    m) rezultă din prevederile art. 99 alin. (4) din Codul de executare;
    n) rezultă din facturi care au scadenţa la data depunerii lor;
    o) se referă la întoarcerea executării conform art. 158 alin. (2) din Codul de executare;

[Art.109 al.(4), lit.o) introdusă prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]
    p) este înaintată de instituţia penitenciară privind încasarea cheltuielilor de escortă a deţinuţilor 
în şedinţe de judecată în cauze civile.
    [Art.109 al.(4), lit.p) introdusă prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]

Articolul 346. Depunerea cererii şi plata taxei de stat
    (1) Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se depune în instanţă potrivit regulilor de 
competenţă jurisdicţională stabilite la cap. IV, după respectarea procedurii prealabile.

[Art.346 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se impune cu taxă de stat în proporţie de 50 
la sută din taxa stabilită pentru cererea de chemare în judecată în acţiune civilă.
    (3) În cazul în care cererea creditorului nu este acceptată, taxa de stat i se restituie. 
    (4) În caz de anulare a ordonanţei judecătoreşti, taxa de stat plătită de creditor nu se restituie. 

Articolul 347. Cuprinsul cererii
    (1) Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se depune în scris. În ea se indică:
    a) instanţa în care se depune cererea;
    b) numele sau denumirea creditorului, domiciliul ori sediul, codul fiscal;
    c) numele sau denumirea debitorului, domiciliul ori sediul, codul fiscal;
    d) pretenţia creditorului şi circumstanţele pe care se întemeiază;
    e) documentele ce confirmă temeinicia pretenţiei;
    f) documentele anexate.
    (2) În cadrul revendicării unui bun, în cerere se indică valoarea acestuia.
    (3) La depunerea cererii, creditorul prezintă probe privind respectarea procedurii prealabile 
sesizării instanţei. 
    (4) Cererea se semnează de creditor sau de reprezentantul lui. Dacă se depune de către 
reprezentant, la cerere se anexează documentul care atestă împuternicirile acestuia, autentificat în 
modul stabilit de lege.

Articolul 348. Refuzul de a primi cererea 
    (1) Judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti din 
motivele consemnate la art.169 şi 170.
    (2) Judecătorul refuză să primească cererea şi dacă:
    a)  pretenţia nu rezultă din art.345;
    b) debitorul este în afara jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova;
    c) nu sînt prezentate documentele care confirmă pretenţia creditorului;
    d) din cerere şi din alte documente prezentate se constată existenţa unui litigiu de drept care nu 
poate fi soluţionat în temeiul documentelor depuse; 
    e) nu s-a respectat procedura prealabilă cerută de lege pentru sesizarea instanţei judecătoreşti. 
    (3) În cazul refuzului de a primi cererea, judecătorul emite, în termen de 5 zile de la depunerea 
ei în judecată, o încheiere, care nu poate fi atacată cu recurs.
    (4) Refuzul de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti nu împiedică creditorul 
să înainteze pretenţiile sale în procedură de examinare a acţiunii civile. În acest caz, taxa de stat 
plătită de creditor se trece în contul taxei de înaintare a acţiunii civile.

Articolul 349. Lichidarea neajunsurilor din cerere
    (1) Dacă cererea nu corespunde prevederilor art.347 ori nu s-a plătit taxă de stat, judecătorul 
nu dă curs cererii şi, printr-o încheiere, stabileşte un termen de lichidare a neajunsurilor din 



cerere sau de plată a taxei de stat. 
    (2) Dacă, în conformitate cu indicaţiile judecătorului şi în termenul stabilit, creditorul 
îndeplineşte cerinţele enumerate la art.347 şi plăteşte taxă de stat, cererea este considerată depusă 
în ziua prezentării iniţiale în judecată. În caz contrar, judecătorul emite o încheiere de restituire a 
cererii, care poate fi atacată cu recurs.

Articolul 350. Examinarea cererii 
    (1) Ordonanţa judecătorească se pronunţă de judecător după examinarea pricinii în fond, fără 
citarea părţilor pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare şi fără întocmire de proces-verbal.
    (2) Ordonanţa judecătorească se eliberează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii în 
judecată. 

Articolul 351. Cuprinsul ordonanţei judecătoreşti
    (1) În ordonanţa judecătorească se indică:
    a) numărul dosarului şi data eliberării ordonanţei;
    b) instanţa, numele judecătorului care a eliberat ordonanţa;
    c) numele sau denumirea creditorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;
    d) numele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;
    e) legea în al cărei temei este admisă pretenţia creditorului;
    f) suma ce urmează a fi încasată sau bunul ce urmează a fi revendicat, valoarea lui;
    g) despăgubirile şi penalităţile care sînt solicitate de creditor şi care urmează să fie încasate în 
temeiul legii sau al contractului;
    h) taxa de stat plătită de debitor în favoarea creditorului sau a statului;
    i) termenul şi modul de contestare a ordonanţei judecătoreşti.
    (2) În ordonanţa de încasare a pensiei de întreţinere a copilului minor, în afară de datele 
menţionate la alin.(1) lit.a), b), c), d), e) şi h), se indică locul şi data naşterii debitorului, locul lui 
de muncă, domiciliul, numele şi data naşterii fiecărui copil pentru care se încasează pensie de 
întreţinere, sumele ce urmează a fi încasate lunar şi termenul lor de încasare.
    (3) Ordonanţa judecătorească se scrie pe blanchetă şi se semnează de emitent.

Articolul 352. Expedierea către debitor a copiei 
                           de pe ordonanţa judecătorească
    (1) După eliberarea ordonanţei, judecătorul trimite debitorului, cel tîrziu a doua zi, copia de pe 
ordonanţă printr-o scrisoare recomandată cu recipisă.
    (2) În decursul a 10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă, debitorul este în drept să 
înainteze, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare ce asigură veridicitatea obiecţiilor şi 
primirea lor la timp, în instanţa care a eliberat ordonanţa, obiecţiile sale motivate împotriva 
pretenţiilor admise, anexînd probele ce le confirmă.
    (3) În cazul depunerii obiecţiilor peste termenul stabilit de lege, judecătorul este în drept, la 
cererea debitorului, să suspende executarea ordonanţei pînă la examinarea obiecţiilor, cu 
excepţia cazurilor în care legea interzice suspendarea, soluţionînd concomitent chestiunea de 
restabilire a termenului pentru depunerea lor în condiţiile art.116.
    (4) Instanţa care a emis ordonanţa examinează obiecţiile debitorului fără citarea părţilor, fără a 
încheia proces-verbal şi se limitează la admisibilitatea obiecţiilor din punct de vedere al 
temeiniciei şi veridicităţii.

Articolul 353. Anularea ordonanţei judecătoreşti
    (1) În termen de 5 zile de la data depunerii obiecţiilor, instanţa care a emis ordonanţa dispune, 
prin încheiere care nu se supune nici unei căi de atac, admiterea obiecţiilor debitorului şi 
anularea ordonanţei sau dispune, prin încheiere, respingerea obiecţiilor.
    (2) În încheierea de anulare a ordonanţei, judecătorul lămureşte că pretenţia creditorului poate 
fi înaintată debitorului în procedură de examinare a acţiunii civile. Copia de pe încheierea de 
anulare a ordonanţei judecătoreşti se expediază părţilor în cel mult 3 zile de la data pronunţării 
încheierii.
    (3) În cazul anulării ordonanţei deja executate sau executate parţial şi neadresării creditorului 
cu acţiune în procedura generală, debitorul nu este lipsit de dreptul de a se adresa cu cerere 
potrivit art.159 din Codul de executare al Republicii Moldova.
    (4) În cazul în care obiecţiile nu se referă la fondul cauzei, judecătorul va emite o încheiere 



despre refuzul de anulare a ordonanţei. Încheierea respectivă poate fi atacată cu recurs în termen 
de 10 zile.

Articolul 354. Eliberarea ordonanţei judecătoreşti 
                           creditorului
    (1) Dacă, în termenul stabilit la art.352, instanţa judecătorească nu primeşte din partea 
debitorului obiecţii motivate sau dacă debitorul este de acord cu pretenţiile creditorului, 
judecătorul eliberează creditorului un al doilea exemplar de ordonanţă judecătorească, care este 
cu executare imediată, certificîndu-l cu sigiliul instanței.

[Art.354 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) La solicitarea creditorului, ordonanţa judecătorească poate fi expediată de judecător 
executorului judecătoresc desemnat de creditor.
    (3) În cazul încasării la bugetul de stat a taxei de stat de la debitor în temeiul ordonanţei 
judecătoreşti, instanţa eliberează un titlu executoriu, care se certifică cu sigiliul instanţei şi se 
expediază executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera 
teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului.
    (4) Ordonanţa judecătorească se păstrează în original în procedura judecăţii.

E. PROCEDURA DE DECLARARE A INSOLVABILITĂŢII
Capitolul XXXVI

PROCEDURA DE DECLARARE A INSOLVABILITĂŢII
Articolul 355. Competenţa jurisdicţională a instanţelor 

                            judecătoreşti în pricinile de declarare 
                            a insolvabilităţii
    Cererea de declarare a insolvabilităţii se depune la curtea de apel de drept comun competentă 
în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale altor legi.

Articolul 356. Examinarea cererii 
    Cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din 
prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

T i t l u l III
CĂILE DE ATAC AL HOTĂRÎRILOR JUDECĂTOREŞTI

Capitolul XXXVII
APELUL

Articolul 357. Obiectul apelului
    Hotărîrile susceptibile de apel pot fi atacate, pînă a rămîne definitive, în instanţă de apel care, 
în baza materialelor din dosar şi a celor prezentate suplimentar, verifică corectitudinea constatării 
circumstanţelor de fapt ale pricinii, a aplicării şi interpretării normelor de drept material, precum 
şi respectarea normelor de drept procedural, la judecarea pricinii în primă instanţă.

Articolul 358. Hotărîrile care pot fi atacate cu apel 
                            şi instanţele competente să judece cererile
                            de apel
    (1) Hotărîrile pronunţate în primă instanţă de judecătorii pot fi atacate cu apel la curţile de apel 
de drept comun.

[Art.358 al.(2) abrogat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.01.17]
    (3) - abrogat
    (4) Nu pot fi atacate cu apel hotărîrile pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel.
    (5) Hotărîrile pronunţate în primă instanţă după reexaminarea pricinii pot fi atacate cu apel 
după reguli generale.

Articolul 359. Atacarea încheierilor emise în primă 
                           instanţă
    (1) Încheierile emise în primă instanţă nu pot fi atacate cu apel decît o dată cu hotărîrea, cu 
excepţia încheierilor care pot fi atacate cu recurs, separat de hotărîre, în cazurile specificate la 
art.423. 
    (2) Apelul declarat împotriva hotărîrii se consideră declarat şi împotriva încheierilor date în 



pricina respectivă, chiar dacă au fost emise după pronunţarea hotărîrii şi dacă atacarea încheierii 
nu se menţionează în cererea de apel.

Articolul 360. Persoanele în drept să declare apel
    (1) Sînt în drept să declare apel:
    a) părţile şi alţi participanţi la proces;
    b) reprezentantul în interesul apelantului, dacă este împuternicit în modul stabilit de lege;
    c) martorul, expertul, specialistul şi interpretul, reprezentantul cu privire la compensarea 
cheltuielilor de judecată ce li se cuvine.
    (2) Persoana interesată care a renunţat expres la apel în privinţa unei hotărîri nu mai are 
dreptul să declare apel. Renunţarea la apel se face prin depunerea unei cereri în prima instanţă 
pînă la expirarea termenului de depunere a apelului.

Articolul 361. Alăturarea la apel
    (1) Coparticipanţii (coreclamanţii, copîrîţii) şi intervenienţii care participă în proces din partea 
apelantului se pot alătura la apel, dacă pretenţiile lor coincid cu pretenţiile apelantului, 
prezentînd o cerere scrisă. Pentru cererea de alăturare la apel nu se plăteşte taxă de stat.
    (2) În cazul în care pretenţiile apelantului nu coincid cu pretenţiile alăturatului, acesta din 
urmă este în drept să depună apel după regulile generale, plătind taxă de stat.
    (3) Dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau cererii de apel nu i se dă curs, sau cererea a 
fost restituită, sau există alte motive care exclud soluţionarea fondului, alăturarea la apel 
prevăzută la alin.(1) produce efecte juridice în cazul în care a avut loc în interiorul termenului de 
apel şi persoana alăturată a plătit taxă de stat.

 Articolul 362. Termenul de declarare a apelului
    (1) Termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului 
hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Termenul de apel se întrerupe prin decesul participantului la proces care avea interes să 
facă apel sau prin decesul mandatarului căruia i se comunicase hotărîrea. În astfel de cazuri, se 
face o nouă comunicare la locul deschiderii succesiunii, iar termenul de apel începe să curgă din 
nou de la data comunicării hotărîrii. Pentru moştenitorii incapabili şi pentru cei limitaţi în 
capacitatea de exerciţiu sau pentru cei dispăruţi fără veste termenul curge din ziua în care se 
numeşte tutorele sau curatorul.
    (3) Repunerea în termen de apel se face de către instanţa de apel în cazurile şi în ordinea 
prevăzute de art.116.

Articolul 363. Efectul suspensiv al termenului de apel
    (1) Termenul de apel suspendă executarea hotărîrii pronunţate în primă instanţă, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege.
    (2) Apelul exercitat în termen este, de asemenea, suspensiv de executare a hotărîrii. 

Articolul 364. Depunerea cererii de apel
    (1) Cererea de apel se depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se atacă, cu 
plata taxei de stat în cazul în care apelul se impune cu taxă, în condiţiile legii.
    (2) Cererea de apel şi înscrisurile noi care nu au fost prezentate în primă instanţă se depun cu 
atîtea copii cîţi participanţi la proces sînt, plus cîte o copie pentru instanţa de apel. Copiile de pe 
înscrisuri se legalizează în modul stabilit de lege.
    (3) Înscrisurile alăturate, redactate într-o limbă străină se depun în traducere, certificată în 
modul stabilit de lege. 

Articolul 365. Cuprinsul cererii de apel
    (1) În cererea de apel se indică:
    a) instanţa căreia îi este adresat apelul;
    b) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul apelantului, calitatea lui procedurală;
    c) hotărîrea atacată, instanţa care a emis-o, completul de judecată, data emiterii;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul;
    e) probele invocate în susţinerea apelului;
    f) solicitarea apelantului;
    g) numele şi domiciliul martorilor, dacă se cere a fi citaţi în apel;
    h) documentele ce se anexează.



    (11) Elementele cererii de apel prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi h) pot fi incluse într-o cerere 
de apel suplimentară depusă după data întocmirii hotărîrii integrale.
    (2) În cererea de apel se poate indica şi alte date ce ţin de examinarea apelului.
    (3) Cererea de apel se semnează de apelant sau de reprezentantul său. În ultimul caz, la cerere 
se anexează documentul, legalizat în modul stabilit, care certifică împuternicirile 
reprezentantului dacă în dosar lipseşte o astfel de împuternicire.
    (4) La cererea de apel se anexează dovada de plată a taxei de stat dacă apelul se impune cu 
taxă.

Articolul 366. Înaintarea referinţei împotriva apelului
    (1) Participanţii la proces sînt în drept să prezinte în scris obiecţii împotriva apelului, anexînd 
înscrisurile care confirmă corectitudinea obiecţiilor.
    (2) Referinţele şi înscrisurile trebuie să fie depuse cu atîtea copii cîţi participanţi la proces sînt, 
plus cîte o copie pentru instanţa de apel, în termenul prevăzut la art.370 alin. (2).
    (3) Copiile de pe înscrisuri se legalizează în modul stabilit de lege.

 Articolul 367. Acţiunile primei instanţe după primirea 
                           cererii de apel
    (1) Preşedintele primei instanţe, după ce primeşte cererea de apel, înscrisurile şi alte probe 
alăturate care nu au fost prezentate în primă instanţă, dispune înregistrarea imediată a cererii de 
apel.
    (2) - abrogat
    (3) După expirarea termenului de depunere a apelului, prima instanţă este obligată să 
expedieze a doua zi instanţei de apel dosarul împreună cu apelurile depuse şi înscrisurile 
alăturate care nu au fost prezentate în primă instanţă.
    (4) Pînă la expirarea termenului de depunere a apelului, nimeni nu este în drept să reclame 
dosarul din prima instanţă. Participanţii la proces pot lua cunoştinţă de materialele din dosar, de 
apelurile şi referinţele depuse, de probele noi prezentate şi pot înainta referinţe motivate 
împotriva apelurilor şi referinţelor.

 Articolul 368. Cazurile în care nu se dă curs cererii 
                            de apel 
    (1) Dacă cererea de apel nu întruneşte condiţiile prevăzute la art.364 şi 365 şi dacă cererea este 
depusă fără plata taxei de stat, instanţa de apel dispune printr-o încheiere, fără înştiinţarea 
participanţilor la proces, să nu se dea curs cererii, acordînd apelantului un termen pentru 
lichidarea neajunsurilor.
    [Art.368 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Dacă apelantul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheierea judecătorească, apelul se 
consideră depus la data prezentării iniţiale. 
    (3) Încheierea instanţei de apel de a nu se da curs cererii poate fi atacată cu recurs.

Articolul 369. Restituirea cererii de apel 
    (1) Instanţa de apel restituie, printr-o încheiere, cererea dacă:
    a) apelantul nu a îndeplinit în termen indicaţiile instanţei de apel din încheierea emisă în 
conformitate cu art.368 alin.(1);
    b) apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea în termen 
sau instanţa de apel a refuzat să efectueze repunerea în termen;
    c) apelantul a înaintat o nouă pretenţie, neexaminată în primă instanţă;
    d) cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel, cu excepția 
cazului în care cererea depusă de persoana incapabilă se referă la contestarea hotărîrii privind 
declararea incapacității;

[Art.369 al.(1), lit.d) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în 
vigoare 09.09.16]
    e) apelantul solicită restituirea apelului pînă la începerea dezbaterii pricinii în fond în instanţa 
de apel;
    f) în virtutea legii, hotărîrea nu poate fi atacată în apel.
    (2) Încheierea judecătorească de restituire a cererii de apel poate fi atacată cu recurs.



Articolul 370. Pregătirea pricinii către dezbateri judiciare
    (1) Instanţa de apel va efectua, în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului spre 
examinare, actele procedurale în vederea pregătirii pricinii către dezbateri în şedinţă de judecată 
în conformitate cu art.185 şi art.186.
    (2) Instanţa de apel expediază participanţilor la proces copii de pe cererea de apel şi de pe 
înscrisurile care nu au fost prezentate primei instanţe, citează părţile şi alţi participanţi la proces, 
propunîndu-le să depună, cu cel puţin 3 zile înainte de judecarea apelului, noi referinţe şi 
înscrisuri la dosar.
    (3) Referinţele şi înscrisurile se depun cu atîtea copii cîţi participanţi la proces sînt, plus cîte o 
copie pentru instanţa de apel.

Articolul 371. Termenul de examinare a pricinii 
                            în instanţă de apel
    După expirarea termenului de pregătire a pricinii către dezbateri în şedinţă de judecată, apelul 
se examinează într-un termen rezonabil.

Articolul 372. Prezentarea unor noi probe şi pretenţii 
                           în instanţă de apel
    (1) Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul să prezinte noi probe dacă au fost în 
imposibilitatea să o facă la examinarea pricinii în primă instanţă.
    (11) Instanţa de apel nu are dreptul să administreze probele care au putut fi prezentate de 
participanţii la proces în primă instanţă, cu excepţia situaţiei stabilite la alin. (1). 
    (12) În cazul în care părţile şi alţi participanţi la proces invocă necesitatea administrării de noi 
probe, aceştia trebuie să indice probele respective, mijloacele prin care ele pot fi administrate, 
precum şi motivele care au împiedicat prezentarea lor în prima instanţă.
    (2) Pot fi citaţi în instanţă de apel martorii audiaţi în primă instanţă dacă în cererea de apel se 
contestă depoziţiile lor.
    (3) În apel nu se poate schimba calitatea procedurală a părţilor, temeiul sau obiectul acţiunii şi 
nici nu pot fi înaintate noi pretenţii. Se pot cere însă dobînzi, rate, venituri ajunse la termen şi 
orice alte despăgubiri apărute după emiterea hotărîrii în primă instanţă, se poate solicita o 
compensaţie legală. 

Articolul 373. Limitele judecării apelului
    (1) Instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, 
legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi 
aplicarea legii în primă instanţă.
    (2) În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite 
în hotărîrea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru 
soluţionarea pricinii, apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de 
apel de către participanţii la proces.
    (3) În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa de apel 
se pronunţă în fond, numai în temeiul celor invocate în primă instanţă. 
    (4) Instanţa de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea hotărîrii primei 
instanţe, ci este obligată să verifice legalitatea hotărîrii în întregul ei. 
    (5) Instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel.
    (6) Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai dificilă decît aceea din 
hotărîrea atacată cu apel, cu excepţia cazurilor cînd consimte şi cînd hotărîrea este atacată şi de 
alţi participanţi la proces. 

Articolul 374. Retragerea apelului şi încetarea 
                           procedurii de apel

[Art.374 titlul modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (1) Apelantul şi reprezentantul lui împuternicit în mod legal pot retrage apelul pînă la 
dezbaterea pricinii în fond în instanţă de apel. Retragerea se face în scris sau oral, în ultimul caz 
cu consemnare în proces-verbal.
    (2) Retragerea apelului înaintat de procuror, de o altă persoană sau un organ împuternicit prin 
lege să se adreseze în judecată pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 



unei alte persoane nu privează persoana în al cărei interes este declarat apelul de dreptul de a-l 
susţine după plata taxei de stat.
    (3) În cazul retragerii apelului, instanţa de apel dispune printr-o încheiere încetarea procedurii 
de apel, fapt ce se aduce la cunoştinţă participanţilor la proces, încetarea procedurii în privinţa 
persoanei care a renunţat la apel şi examinează apelurile altor participanţi la proces.
    (4) După primirea cererii de apel, procedura de apel încetează din oficiu sau la cerere dacă 
instanţa de apel constată că:
    a) apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu a solicitat repunerea în termen 
sau instanţa de apel a respins cererea de repunere în termen;
    b) cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel;
    c) hotărîrea nu poate fi atacată cu apel, potrivit legii.

[Art.374 al.(4) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

 (5) Încheierea judecătorească privind încetarea procedurii de apel poate fi atacată cu recurs.
    [Art.374 al.(5) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 375. Renunţarea reclamantului la acţiune 
                           şi tranzacţia părţilor
    (1) Renunţarea reclamantului la acţiune şi tranzacţia încheiată între părţi după depunerea 
apelului se prezintă instanţei de apel în scris sub formă de cerere. 
    (2) Examinarea cererii reclamantului de renunţare la acţiune sau a cererii părţilor de încheiere 
a tranzacţiei, efectele admiterii sau respingerii renunţului sau tranzacţiei au loc în conformitate 
cu art.212.
    (3) În caz de admitere a renunţului reclamantului la acţiune sau de confirmare a tranzacţiei 
dintre părţi, instanţa de apel anulează hotărîrea atacată şi dispune încetarea procesului dacă sînt 
respectate prevederile art.60 alin.(5).

Articolul 376. Procedura de judecare a pricinii 
                            în instanţă de apel
    (1) Dispoziţiile de procedură privind judecarea pricinilor civile în primă instanţă se aplică şi în 
instanţa de apel în măsura în care nu sînt contrare dispoziţiilor prezentului capitol.
    (2) Rolul instanţei de apel se afişează pînă la şedinţa de judecată.

 Articolul 377. Dezbaterea pricinii în instanţă de apel
    Preşedintele şedinţei de judecată deschide şedinţa şi anunţă pricina, numele apelantului, 
instanţa a cărei hotărîre este atacată, constată prezenţa participanţilor la proces şi 
reprezentanţilor, determină identitatea celor prezenţi, verifică împuternicirile persoanelor cu 
funcţie de răspundere şi ale reprezentanţilor.

Articolul 378. Anunţarea completului de judecată.
                           Exercitarea dreptului de a face propuneri 
                           de recuzare
    (1) Preşedintele şedinţei de judecată anunţă completul de judecată şi informează participanţii 
la proces că au dreptul să facă propuneri de recuzare.
    (2) Temeiul înaintării propunerilor de recuzare şi abţinere de la judecată, modul soluţionării şi 
efectele admiterii lor sînt prevăzute la art.49-54.
    (3) Preşedintele şedinţei de judecată explică participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile 
lor procedurale.

Articolul 379. Efectul neprezentării în şedinţă de
                           judecată a participantului la proces
    (1) Neprezentarea în şedinţă de judecată a apelantului sau intimatului, a reprezentanţilor 
acestora, precum şi a unui alt participant la proces, citaţi legal despre locul, data şi ora şedinţei, 
nu împiedică judecarea apelului. Instanţa însă este în drept să amîne şedinţa dacă va constata că 
neprezentarea este motivată.
    (2) În cazul în care constată că participantului la proces nu i s-a remis cererea de apel, probele 
noi, referinţele, instanţa de apel dispune amînarea procesului pentru remitere.

 Articolul 380. Examinarea cererii şi demersului 



                            participantului la proces
    (1) Instanţa de apel soluţionează cererea şi demersul participantului la proces ce ţin de 
examinarea apelului după ce ascultă opiniile celorlalţi participanţi.
    (2) Părţile şi ceilalţi participanţi la proces sînt în drept să ceară prezentarea unor noi probe a 
căror reclamare a fost respinsă de prima instanţă.
    (3) Cererea şi demersurile înaintate se soluţionează în conformitate cu prevederile art.48 şi 
203, instanţa de apel nefiind în drept să le respingă din motivul respingerii lor în primă instanţă.

Articolul 381. Raportul asupra pricinii
    (1) Judecarea pricinii în instanţă de apel se deschide cu raportul asupra pricinii, prezentat de 
preşedintele şedinţei de judecată sau de un judecător.
    (2) Raportorul expune circumstanţele pricinii, cuprinsul hotărîrii primei instanţe, motivele 
înaintării apelului, sumarul referinţelor depuse împotriva lui, conţinutul noilor probe prezentate 
instanţei de apel, alte date necesare verificării legalităţii şi temeiniciei hotărîrii.

Articolul 382. Explicaţiile participanţilor la proces
    Instanţa de apel este obligată să asculte explicaţiile participanţilor la proces prezenţi în şedinţa 
de judecată şi ale reprezentanţilor acestora. Primul ia cuvînt apelantul şi reprezentantul său, după 
aceea şi ceilalţi participanţi la proces în ordinea stabilită de instanţă. Dacă ambele părţi au depus 
apel, primul ia cuvînt reclamantul.

Articolul 383. Cercetarea probelor
    (1) După explicaţiile participanţilor la proces, instanţa de apel verifică probele din dosar şi 
cele prezentate suplimentar de aceştia. Procedura de administrare a probelor în instanţă de apel 
este similară celei din primă instanţă.
    (2) Instanţa de apel este în drept să dea citire explicaţiilor participanţilor la proces absenţi, 
precum şi depoziţiile martorilor care nu au fost citaţi în instanţa de apel.

Articolul 384. Susţinerile orale
    (1) După examinarea pricinii în fond, preşedintele şedinţei de judecată oferă participanţilor la 
proces şi reprezentanţilor posibilitatea de a face demersuri sau completări. După ce soluţionează 
demersurile, instanţa trece la susţineri orale.
    (2) Susţinerile orale se fac în conformitate cu prevederile art.233 şi art.234. Primul ia cuvînt 
apelantul. Dacă ambele părţi au depus apel, primul ia cuvînt reclamantul.

Articolul 385. Împuternicirile instanţei de apel
    (1) Instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în drept:
    a) să respingă apelul şi să menţină hotărîrea primei instanţe;
    b) să admită apelul şi să modifice hotărîrea primei instanţe;
    c) să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, emiţînd o nouă 
hotărîre;
    d) să admită apelul, să caseze integral hotărîrea primei instanţe şi să trimită pricina spre 
rejudecare în primă instanţă doar în cazul în care s-au încălcat temeiurile prevăzute la art. 388 
alin.(1) lit. d) şi i). La solicitarea participanţilor la proces, instanţa de apel poate trimite pricina 
spre rejudecare în prima instanţă în cazul prevăzut la art. 388 alin. (1) lit. b);
    e) să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, dispunînd 
încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă există temeiurile prevăzute la art. 265 şi 
267.
    (2) În cazul în care pricina este trimisă spre rejudecare, cu acordul tuturor participanţilor la 
proces, instanţa de apel indică actele procesuale rămase valabile, celelalte fiind desfiinţate de 
drept.

Articolul 386. Temeiurile casării sau modificării hotărîrii 
                           de către instanţa de apel
    (1) Hotărîrea primei instanţe se casează sau se modifică de instanţa de apel dacă:
    a) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe 
deplin;
    b) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii, pe care prima instanţă le consideră 
constatate, nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente;
    c) concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele pricinii;



    d) normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate 
eronat.
    (2) O hotărîre legală în fond nu poate fi casată numai din motive formale.

Articolul 387. Încălcarea sau aplicarea eronată 
                           a normelor de drept material
    Se consideră că normele de drept material sînt încălcate sau aplicate eronat în cazul în care 
instanţa judecătorească:
    a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
    b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
    c) a interpretat eronat legea;
    d) a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului.

 Articolul 388. Încălcarea sau aplicarea eronată 
                           a normelor de drept procedural
    (1) Hotărîrea primei instanţe urmează a fi casată, independent de argumentele cererii de apel, 
dacă: 
    a) pricina a fost judecată de un complet de judecată compus ilegal;
    b) pricina a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a 
comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;
    c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului;
    d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces;
    e) - abrogată 
    f) hotărîrea nu este semnată de judecător sau de cineva din judecători ori hotărîrea este 
semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi în hotărîre;
    g) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată;
    h) în dosar lipseşte procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural.
    i) pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale.
    (2) Săvîrşirea altor încălcări decît cele consemnate la alin.(1) constituie temeiul casării 
hotărîrii numai dacă ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii.

Articolul 389. Adoptarea şi pronunţarea deciziei 
    (1) După încheierea dezbaterilor şi susţinerilor orale, completul de judecată se retrage în 
camera de deliberare pentru adoptarea deciziei. În cazuri complexe, instanţa de apel, prin 
încheiere protocolară, dispune amînarea deliberării pentru cel mult 15 zile, înştiinţînd 
participanţii la proces despre locul, data şi ora pronunţării dispozitivului deciziei.

[Art.389 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) În urma deliberării, completul de judecată pronunţă dispozitivul deciziei. Dispozitivul 
deciziei trebuie semnat de toţi judecătorii completului de judecată şi anexat la dosar. 
    (3) În cazul în care la adoptarea deciziei se exprimă o opinie separată, aceasta se anexează la 
dosar. 
    (4) Decizia integrală se întocmeşte în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului 
deciziei. 

[Art.389 al.(4) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (5) Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată este în imposibilitatea de a semna 
decizia integrală, în locul lui semnează preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în 
imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează preşedintele instanţei de judecată. În toate 
cazurile, pe decizie va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna.
    (6) Decizia integrală se remite părţilor în termen de 5 zile de la semnare.
    (7) Decizia instanţei de apel poate fi atacată cu recurs în modul stabilit de prezentul cod.

 Articolul 390. Cuprinsul deciziei
    (1) Decizia instanţei de apel trebuie să conţină:
    a) denumirea instanţei care a emis decizia, completul de judecată;
    b) locul şi data pronunţării deciziei;
    c) numele sau denumirea apelantului şi calitatea lui procedurală;



    d) expunerea succintă a hotărîrii primei instanţe, a motivelor cererii de apel, a noilor probe, 
lămuririle participanţilor la procesul în apel;
    e) motivele concluziilor instanţei de apel şi referirea la legea guvernantă;
    f) concluziile instanţei de apel în urma examinării apelului.
    (2) În cazul respingerii apelului, instanţa de apel este obligată să indice în decizie motivele 
respingerii.
    (3) În cazul casării integrale sau parţiale a hotărîrii primei instanţe şi restituirii pricinii spre 
rejudecare în primă instanţă, instanţa de apel poate să se expună în decizia sa asupra actelor 
procedurale care urmează a fi efectuate în primă instanţă la rejudecarea pricinii, însă nu este în 
drept să prejudece în opiniile sale că o anumită probă ar inspira sau nu încredere, că unele probe 
ar fi mai temeinice decît altele şi nici să stabilească ce hotărîre ar trebui adoptată după 
rejudecarea pricinii.
    (4) Decizia este semnată de toţi judecătorii care au examinat apelul, inclusiv de judecătorul 
care are opinie separată.

Articolul 391 - abrogat
Articolul 392 - abrogat
Articolul 393. Casarea hotărîrii şi încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol

    (1) Hotărîrea primei instanţe este casată de instanţa de apel care dispune prin decizie încetarea 
procesului ori scoaterea cererii de pe rol, dacă există temeiurile consemnate la art.265 şi 267.
    (2) Decizia instanţei de apel privind încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol poate fi 
atacată cu recurs.

Articolul 394. Puterea legală a deciziei instanţei 
                           de apel
    Decizia instanţei de apel rămîne definitivă în momentul pronunţării şi se execută conform 
prevederilor prezentului cod şi ale altor legi.

Articolul 395 - abrogat
Articolul 396. Restituirea dosarului către prima 

                           instanţă
    După examinarea pricinii în instanţă de apel, dosarul se restituie primei instanţe.
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    Articolul 400 - abrogat
    Articolul 401 - abrogat
    Articolul 402 - abrogat
    Articolul 403 - abrogat
    Articolul 404 - abrogat
    Articolul 405 - abrogat
    Articolul 406 - abrogat
    Articolul 407 - abrogat
    Articolul 408 - abrogat
    Articolul 409 - abrogat
    Articolul 410 - abrogat
    Articolul 411 - abrogat
    Articolul 412 - abrogat
    Articolul 413 - abrogat
    Articolul 414 - abrogat
    Articolul 415 - abrogat
    Articolul 416 - abrogat
    Articolul 417 - abrogat



    Articolul 418 - abrogat
    Articolul 419 - abrogat
    Articolul 420 - abrogat
    Articolul 421 - abrogat
    Articolul 422 - abrogat
    Articolul 423. Recursul împotriva încheierii primei
                            instanţe
    (1) Încheierea dată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, separat de hotărîre, de către 
părţi şi de ceilalţi participanţi la proces în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte legi, 
precum şi în cazurile în care încheierea face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului. 
Ea se examinează în recurs conform regulilor stabilite de prezentul capitol.
    (11) Instanţa de judecată care a emis încheierea susceptibilă de recurs, după depunerea 
recursului, îl expediază, împreună cu dosarul, instanţei ierarhic superioare competente. Recursul 
depus împotriva încheierii suspendă executarea acesteia, cu excepţiile stabilite de lege.

[Art.423 al.(11) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Împotriva celorlalte încheieri pronunţate în primă instanţă nu se poate face recurs.
    (3) Actele de contestare a încheierii judecătoreşti care se atacă odată cu fondul cauzei se 
anexează la dosar, iar prin încheiere protocolară se consemnează că acesteia nu i se dă curs pînă 
la examinarea fondului.
    [Art.423 al.(3) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 424. Instanţele competente să examineze 
                            recursurile împotriva încheierilor
    (1) Curţile de apel examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de 
judecătorii.
    (2) Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de către curţile de apel;
    (3) Încheierile Curţii Supreme de Justiţie rămîn irevocabile de la momentul emiterii.

Articolul 425. Termenul de declarare a recursului 
                            împotriva încheierii  
    Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea 
încheierii.

[Art.425 modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 426. Depunerea şi examinarea recursului 
                            împotriva încheierii 
    (1) Recursul împotriva încheierii se depune şi se examinează în modul stabilit de prezentul 
capitol, cu excepţiile stabilite de prezenta secţiune. 
    (2) Recursul se depune la instanţa a cărei încheiere se atacă. 
    (3) Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3 
judecători, pe baza dosarului şi a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi 
fără participarea părţilor.

Articolul 4261. Restituirea recursului împotriva 
                              încheierii
    Instanţa de recurs este în drept să restituie recursul împotriva încheierii dacă:
    a) cererea de recurs a fost depusă în afara termenului legal, iar recurentul nu solicită repunerea 
în termen;
    b) cererea de recurs a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare recurs;
    c) cererea de recurs nu este semnată sau este semnată necorespunzător;
    d) recurentul solicită restituirea recursului pînă la examinarea acestuia de către instanţă;
    e) încheierea nu poate fi atacată cu recurs, potrivit legii.
    [Art.4261 introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]



Articolul 427. Împuternicirile instanţei la examinarea 
                            recursului împotriva încheierii
    Instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept:
    a) să respingă recursul şi să menţină încheierea;
    b) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, restituind pricina spre 
rejudecare;
    c) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, soluţionînd prin decizie 
problema în fond.

Articolul 428. Puterea legală a deciziei instanţei 
                           de recurs privind recursul împotriva 
                           încheierii 
    (1) Decizia instanţei de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămîne 
irevocabilă din momentul emiterii. Decizia se plasează pe pagina web a instanţei la data emiterii. 
    (2) Copia deciziei se remite părţilor în termen de 5 zile de la data emiterii.

Secţiunea a 2-a 
Recursul împotriva actelor de dispoziţie 

ale curţilor de apel
Articolul 429. Acte de dispoziţie care pot fi atacate 

                           cu recurs
    (1) Pot fi atacate cu recurs deciziile pronunţate de curţile de apel în calitatea lor de instanţe de 
apel, cît şi hotărîrile pronunţate de curţile de apel în procedura de insolvabilitate.
    (2) Încheierile date în apel pot fi atacate cu recurs numai o dată cu decizia, cu excepţia 
cazurilor cînd, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs şi cînd încheierea face imposibilă 
desfăşurarea de mai departe a procesului. 
    (3) Recursul împotriva deciziei se consideră declarat şi împotriva încheierilor, chiar dacă 
acestea au fost emise după pronunţarea hotărîrii atacate cu recurs.
    (4) Nu pot fi atacate cu recurs deciziile de trimitere a cauzei la rejudecare ce nu se supun nici 
unei căi de atac, nici hotărîrile în a căror privinţă persoanele indicate la art.430 nu au folosit 
calea de apel, din moment ce legea prevede această cale de atac, sau în privinţa cărora apelul a 
fost retras în modul prevăzut la art.374. 

Articolul 430. Persoanele în drept să declare recurs
    Sînt în drept să declare recurs:
    a) părţile şi alţi participanţi la proces;
    b) martorul, expertul, specialistul, interpretul şi reprezentantul, cu privire la compensarea 
cheltuielilor de judecată ce li se cuvine.

Articolul 431. Instanţa competentă să examineze recursul
    (1) Examinarea recursului împotriva deciziilor instanţelor de apel ţine de competenţa Curţii 
Supreme de Justiţie.
    (2) Asupra admisibilităţii recursului decide un complet din 3 judecători.
    (3) Recursul considerat admisibil se examinează într-un complet din 5 judecători de la 
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.
    (4) Judecătorii care au examinat admisibilitatea recursului pot participa şi la examinarea 
recursului în cauză.

Articolul 432. Temeiurile declarării recursului
    (1) Părţile şi alţi participanţi la proces sînt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă 
încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept 
procedural.
    (2) Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în 
care instanţa judecătorească:
    a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
    b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
    c) a interpretat în mod eronat legea;
    d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului.
    (3) Se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul 



în care: 
    a) pricina a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe la judecarea ei;
    b) pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, 
data şi ora şedinţei de judecată;
    c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile privind limba de desfăşurare a procesului;
    d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate în proces;
    e) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată;
    f) hotărîrea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale. 
    (4) Săvîrşirea altor încălcări decît cele indicate la alin. (3) constituie temei de declarare a 
recursului doar în cazul şi în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluţionarea 
greşită a pricinii sau în cazul în care instanţa de recurs consideră că aprecierea probelor de către 
instanţa judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
    (5) Temeiurile prevăzute la alin.(3) se iau în considerare de către instanţă din oficiu şi în toate 
cazurile.

Articolul 433. Temeiurile inadmisibilităţii recursului
    Cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care:
    a) recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) şi (4);
    b) recursul este depus cu omiterea termenului de declarare prevăzut la art.434; 
    c) persoana care a înaintat recursul nu este în drept să-l declare;
    d) recursul se depune în mod repetat după ce a fost examinat.

Articolul 434. Termenul de declarare a recursului
    (1) Recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărîrii sau a deciziei 
integrale.
    (2) Termenul de 2 luni este termen de decădere şi nu poate fi restabilit.

Articolul 435. Efectul suspensiv al recursului
    (1) Recursul suspendă executarea hotărîrii în cazul strămutării de hotare, distrugerii de 
plantaţii şi semănături, demolării de construcţii sau de orice bun imobil, în alte cazuri prevăzute 
de lege.
    (2) La cererea recurentului, instanţa învestită cu judecarea recursului dispune suspendarea 
executării hotărîrii atacate cu recurs dacă recurentul a depus cauţiune.

[Art.435 al.(2) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]
    (3) Cauţiunea se depune în pricinile patrimoniale în care hotărîrile nu au fost executate, în 
cuantumul stabilit la art. 81 din Codul de executare.
    (4) Cauţiunea se depune pe contul executorului judecătoresc în conformitate cu prevederile 
art. 80 din Codul de executare. Confirmarea eliberată de executorul judecătoresc recurentului 
urmează să fie anexată la cererea de suspendare a executării hotărîrii atacate cu recurs.
    (5) În cazul în care recursul este admis cu adoptarea unei noi hotărîri prin care acţiunea este 
respinsă, suma depusă se restituie în temeiul acestei hotărîri.
    (6) În cazul în care recursul este admis cu casarea hotărîrii şi remiterea pricinii la rejudecare, 
cauţiunea rămîne, pînă la adoptarea unei noi hotărîri irevocabile, la contul în care este depus.
    (7) Dacă instanţa de recurs menţine hotărîrile atacate, suma respectivă se utilizează în contul 
executării hotărîrii, în modul prevăzut de lege.
    (8) În pricinile nepatrimoniale,executarea hotărîrii se suspendă la cererea motivată a 
recurentului.

[Art.435 al.(8) modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

Articolul 436. Depunerea recursului
    (1) Recursul se depune de persoanele menţionate în art.430, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de art.437.
    (2) Recurentul depune recursul la Curtea Supremă de Justiţie, însoţit de atîtea copii cîţi 
participanţi la proces sînt, plătind taxă de stat în cazurile prevăzute de lege.

 Articolul 437. Cuprinsul cererii de recurs 



    (1) Cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată şi trebuie să cuprindă:
    a) denumirea instanţei la care se depune recursul;
    b) numele, denumirea, calitatea procesuală a recurentului sau a persoanei ale cărei interese le 
reprezintă, adresa lor;
    c) numele sau denumirea, adresa intimatului;
    d) - abrogată 
    e) denumirea instanţei care a emis decizia în apel, data pronunţării şi dispozitivul deciziei, 
argumentele admiterii sau respingerii apelului;
    f) esenţa şi temeiurile recursului, argumentul ilegalităţii deciziei atacate, solicitările 
recurentului, propunerile respective; 
    g) data declarării recursului şi semnătura recurentului.
    (2) La cererea de recurs trebuie să se anexeze dovada de plată a taxei de stat, dacă cererea de 
recurs se impune cu taxă.
    (3) În cazul cînd recursul este declarat prin reprezentant, la cererea de recurs se anexează şi 
documentul, legalizat în modul stabilit, care atestă împuternicirile acestuia dacă în dosar lipseşte 
o astfel de împuternicire. 

Articolul 438. Restituirea cererii de recurs
    (1) Cererea de recurs se înregistrează la grefa Curţii Supreme de Justiţie.
    (2) Dacă cererea de recurs nu corespunde prevederilor art.437, instanţa, printr-o încheiere 
semnată de preşedintele sau vicepreşedintele colegiului respectiv, o restituie în termen de 5 zile. 
Încheierea este nesusceptibilă de atac.
    (21) În cazul în care se solicită scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat (cu 
prezentarea documentelor justificative), cererea de recurs nu se restituie, completul din trei 
judecători urmînd să se pronunţe, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, asupra demersului 
înaintat.
    (22) Dacă demersul privind scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat a fost respins, 
se dispune, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, de a nu da curs cererii, acordîndu-i-se 
recurentului un termen rezonabil pentru achitarea taxei de stat. Dacă recurentul îndeplineşte în 
termen indicaţiile din încheierea judecătorească, recursul se consideră depus la data prezentării 
iniţiale. În caz contrar, cererea de recurs se restituie recurentului.
    (23) În cazul în care se solicită suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs, cererea de 
recurs nu se restituie, completul din trei judecători urmînd să se pronunţe asupra demersului 
înaintat, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, în cel mult 10 zile de la depunerea cererii 
însoţite de confirmarea eliberată de executorul judecătoresc privind depunerea cauţiunii. 
Încheierea de suspendare se transmite imediat recurentului.
    (3) Restituirea cererii de recurs nu împiedică declararea repetată a recursului după lichidarea 
neajunsurilor şi respectarea celorlalte reguli stabilite de lege pentru declararea lui.
    (4) Dacă cererea de recurs corespunde prevederilor art. 437, grefa Curţii Supreme de Justiţie 
înregistrează intentarea procedurii de recurs.

Articolul 439. Actele procedurale preparatorii 
    (1) După intentarea procedurii în recurs, Curtea Supremă de Justiţie solicită, în cel mult 10 
zile, dosarul de la instanţa respectivă.
    (2) După parvenirea dosarului, un complet din 3 judecători decide asupra admisibilităţii 
recursului, dispune expedierea copiei de pe recurs intimatului, cu înştiinţarea despre necesitatea 
depunerii obligatorii a referinţei timp de o lună de la data primirii acesteia. În cazul neprezentării 
referinţei în termenul stabilit, admisibilitatea recursului se decide în lipsa acesteia.
    (3) Judecătorul raportor verifică încadrarea în 
prevederile legii a temeiurilor invocate în recurs şi face un raport verbal în faţa completului de 
judecată instituit în conformitate cu alin. (2).

Articolul 440. Procedura examinării admisibilităţii 
                           recursului
    (1) În cazul în care se constată existenţa unuia din temeiurile prevăzute la art.433, completul 
din 3 judecători decide în mod unanim, printr-o încheiere motivată irevocabilă, asupra 
inadmisibilităţii recursului. Încheierea se emite conform prevederilor art. 270 şi nu conţine nicio 



referire cu privire la fondul recursului.
    (11) Încheierea privind inadmisibilitatea recursului se plasează pe pagina web a Curţii 
Supreme de Justiţie la data emiterii şi se transmite tuturor participanţilor la proces şi 
reprezentanţilor acestora.
    (2) Asupra admisibilităţii recursului se decide fără prezenţa participanţilor la proces sau a 
reprezentanţilor acestora, prin emiterea unei încheieri nemotivate despre care se face o menţiune 
pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.

Articolul 441. Actele procedurale după stabilirea 
                           admisibilităţii recursului 
    În cazul în care recursul este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează 
fondul recursului.

Articolul 442. Limitele judecării recursului
    (1) Judecînd recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanţa verifică, în limitele 
invocate în recurs şi în baza referinţei depuse de către intimat, legalitatea hotărîrii atacate, fără a 
administra noi dovezi. 
    (2) Instanţa de recurs este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în recurs.
    (3) - abrogat
    (4) - abrogat

Articolul 443. Retragerea recursului
    (1) Pînă la pronunţarea deciziei, recurentul are dreptul să îşi retragă recursul printr-o cerere 
scrisă. Cererea de retragere a recursului se depune în instanţa care a fost învestită cu judecarea 
recursului.
    (2) În cazul retragerii recursului, instanţa competentă dispune, printr-o încheiere irevocabilă, 
încetarea procedurii în recurs.

Articolul 444. Procedura de judecare a recursului 
    Recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. Completul din 5 judecători 
decide asupra oportunității invitării tuturor participanților sau a reprezentanților acestora pentru a 
se pronunța cu privire la problemele de legalitate invocate în cererea de recurs.
    [Art.444 modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

[Art.444 modificat prin LP122 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.523; în vigoare 
05.08.16]

Articolul 445. Împuternicirile şi actele de dispoziţie 
                           ale instanţei
    (1) Instanţa, după ce judecă recursul, este în drept:
    a) să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, 
precum şi încheierile atacate cu recurs;
    b) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărîrea 
primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre;
    c) să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre 
rejudecare în instanţa de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de 
către instanţa de recurs;
    c1) să admită recursul şi să caseze integral decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, 
trimiţînd pricina spre rejudecare în prima instanţă doar în cazul în care a constatat încălcarea sau 
aplicarea eronată a normelor de drept procedural specificate la art. 432 alin. (3) lit. d) şi f). La 
solicitarea participanţilor la proces, instanţa de recurs poate trimite pricina spre rejudecare în 
prima instanţă în cazul prevăzut la art. 432 alin. (3) lit. b);
    d) să admită recursul şi să caseze decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, 
dispunînd încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă există temeiurile prevăzute la 
art.265 şi 267;
    e) să admită recursul şi să modifice decizia instanţei de apel şi/sau hotărîrea primei instanţe;
    f) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel şi să menţină hotărîrea primei instanţe;
    g) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel, cu pronunţarea unei încheieri de 
restituire a cererii de apel dacă există temeiurile prevăzute la art. 369.



[Art.445 al.(1), lit.g) introdusă prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în 
vigoare 28.04.17]
    (2) Hotărîrea sau decizia casată nu are nici o putere legală. Actele de asigurare sau de 
executare făcute în temeiul unei astfel de hotărîri sau decizii îşi pierd puterea legală dacă instanţa 
de recurs nu dispune altfel. 
    (21) În cazul în care pricina este trimisă spre rejudecare, cu acordul tuturor participanţilor la 
proces, instanţa de recurs indică actele procesuale rămase valabile, celelalte fiind desfiinţate de 
drept.
    (3) În urma examinării recursului, instanţa de recurs emite o decizie care rămîne irevocabilă 
din momentul emiterii. Decizia se consideră a fi emisă din momentul plasării acesteia pe pagina 
web a Curţii Supreme de Justiţie.
    (4) Copia deciziei instanţei de recurs se remite părţilor în termen de 5 zile de la data emiterii.
    (5) - abrogat

Capitolul XXXIX
REVIZUIREA HOTĂRÎRILOR

Articolul 446. Dispoziţiile judecătoreşti care pot fi 
                           supuse revizuirii
    Pot fi supuse revizuirii hotărîrile, încheierile, ordonanţele, şi deciziile irevocabile ale tuturor 
instanţelor judecătoreşti, în condiţiile prezentului capitol.

[Art.446 modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]

Articolul 447. Persoanele care sînt în drept să depună 
                           cerere de revizuire
    Sînt în drept să depună cerere de revizuire:
    a) părţile şi alţi participanţi la proces;
    b) persoanele care nu au participat la proces, dar care sînt lezate în drepturi prin hotărîrea, 
încheierea sau decizia judecătorească;
    c) Agentul guvernamental, în cazurile prevăzute la art. 449 lit. g) şi h).

Articolul 448. Instanţele competente să examineze 
                           cererea de revizuire
    (1) Cererea de revizuire împotriva unei hotărîri sau încheieri rămase irevocabilă prin neatacare 
se soluţionează de instanţa care s-a pronunţat asupra fondului.
    (2) Cererea de revizuire împotriva unei hotărîri care, fiind supusă căilor de atac, a fost 
menţinută, modificată sau casată, emiţîndu-se o nouă hotărîre, se soluţionează de instanţa care a 
menţinut, a modificat hotărîrea sau a emis o nouă hotărîre.
    (3) Cererea de revizuire declarată în temeiurile prevăzute la art.449 lit.g) şi h) se examinează 
în toate cazurile de Curtea Supremă de Justiţie, în conformitate cu prevederile art.453.
    (4) Cererile de revizuire împotriva deciziilor curţilor de apel în privinţa cărora Curtea Supremă 
de Justiţie s-a pronunţat printr-o decizie asupra inadmisibilităţii se examinează de Curtea 
Supremă de Justiţie.

Articolul 449. Temeiurile declarării revizuirii 
    Revizuirea se declară în cazul în care:
    a) s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în legătură cu 
pricina care se judecă;
    b) au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu 
au putut fi cunoscute revizuientului, dacă acesta dovedeşte că a întreprins toate măsurile pentru a 
afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a pricinii;
    c) instanţa a emis o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în 
proces;
    d) - abrogată
    e) s-a anulat ori s-a modificat hotărîrea, sentinţa sau decizia instanţei judecătoreşti care au 
servit drept temei pentru emiterea hotărîrii sau deciziei a căror revizuire se cere;
    e1) a fost aplicată o lege declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională şi la 
judecarea cauzei a fost ridicată excepţia de neconsti tuţionalitate, iar instanţa de judecată sau 



Curtea Supremă de Justiţie a respins cererea privind sesizarea Curţii Constituţionale sau din 
hotărîrea Curţii Constituţionale rezultă că prin aceasta s-a încălcat un drept garantat de 
Constituţie sau de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului;
    [Art.449 lit.e1) introdusă prin LP55 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.389]
    f) - abrogată
    [Art.449 lit.f), abrogarea declarată neconstituţională prin HCC16 din 25.06.13, MO177-
181/16.08.13 art.24; în vigoare 25.06.13]
    g) Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o 
procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova;
    h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul 
Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor 
fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărîrii pronunţate de o 
instanţă de judecată naţională.

Articolul 450. Termenele de depunere a cererii 
                           de revizuire şi calculul acestora 
    Cererea de revizuire se depune:
    a) în termen de 3 luni din ziua în care sentinţa penală a devenit irevocabilă –în cazul prevăzut 
la art. 449 lit. a);
    b) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele 
sau faptele esenţiale ale pricinii care nu i-au fost şi nu puteau să-i fie cunoscute anterior, dar nu 
mai tîrziu de 5 ani de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii, încheierii sau deciziei – în cazul 
prevăzut la art. 449 lit. b);
    c) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele 
respective – în cazul prevăzut la art. 449 lit. c);
    d) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de hotărîrea, 
sentinţa sau decizia anulată sau modificată care a servit drept temei pentru emiterea hotărîrii sau 
deciziei a căror revizuire se cere – în cazul prevăzut la art. 449 lit. e);

d1) în termen de 3 luni din ziua cînd persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele 
respective – în cazul prevăzut la art. 449 lit. e1);

[Art.449 lit.d1) introdusă prin LP55 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.389]
    e) în interiorul termenului de derulare a procedurii de reglementare pe cale amiabilă la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului – în cazul prevăzut la art. 449 lit. g);
    f) în termen de 6 luni de la pronunţarea hotărîrii sau deciziei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului – în cazul prevăzut la art. 449 lit. h).

Articolul 451. Depunerea cererii de revizuire 
    (1) Cererea de revizuire se depune în scris de persoanele menţionate la art.447, indicîndu-se în 
mod obligatoriu temeiurile consemnate la art.449 şi anexîndu-se probele ce le confirmă.
    (2) Cererea de revizuire se depune la instanţa competent prevăzută la art.448.
    (3) - abrogat
    (4) Nu se admite depunerea repetată a cererii de revizuire în aceleaşi temeiuri.
    (5) Instanţa de revizuire este în drept să suspende executarea hotărîrii a cărei revizuire se cere 
dacă se depune o cauţiune în condiţiile art.435.

Articolul 452. Examinarea cererii de revizuire
(11) Dacă examinarea cererii de revizuire este de competenţa Curţii Supreme de Justiţie sau a 

instanţei de apel, şedinţele se desfăşoară fără înştiinţarea participanţilor la proces. Dacă instanţa 
care examinează cererea de revizuire consideră necesară prezenţa participanţilor la proces, 
aceasta dispune înştiinţarea lor.

[Art.452 al.(11) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (2) Dezbaterile sînt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.
    (3) Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu 
împiedică examinarea cererii de revizuire.

Articolul 453. Împuternicirile şi actele de dispoziţie 



                           ale instanţei de revizuire
    (1) După ce examinează cererea de revizuire, instanţa emite unul din următoarele acte de 
dispoziţie:
    a) Încheierea de respingere a cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă; 
    b) încheierea de admitere a cererii de revizuire şi de casare a hotărîrii sau deciziei supuse 
revizuirii.
    (2) Încheierea de admitere a cererii de revizuire se pronunţă în camera de deliberare şi se 
supune căilor de atac o dată cu fondul, în condiţiile legii.
    (3) Încheierea de respingere a cererii de revizuire poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic 
superioară, cu excepţia cazurilor în care cererea de revizuire este examinată de Curtea Supremă 
de Justiţie.
    (4) În cazul în care o hotărîre sau o decizie neexaminată în recurs a fost supusă revizuirii, 
pricina se judecă, după casarea hotărîrii sau deciziei, conform regulilor generale stabilite de 
prezentul cod, de către instanţa care a admis revizuirea. 
    (5) În cazul în care o hotărîre examinată în recurs pentru care nu este prevăzută calea de atac 
apelul a fost supusă revizuirii, pricina se trimite, după casarea hotărîrii, la rejudecare în instanţa 
care a emis hotărîrea sau, după caz, în instanţa de recurs.
    (6) În cazul în care o hotărîre examinată anterior în apel şi în recurs a fost supusă revizuirii, 
pricina se trimite, după admiterea cererii de revizuire, la rejudecare în apel, în recurs sau în primă 
instanţă, după caz.
    (7) În urma judecării cauzei după admiterea cererii de revizuire, instanţa adoptă o hotărîre, 
care poate fi supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărîrea revizuită.

T i t l u l IV
PROCEDURA ÎN PROCESELE CU ELEMENT

DE EXTRANEITATE
Capitolul XL

DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 454. Drepturile şi obligaţiile procedurale 

                           ale persoanelor străine
    (1) Cetăţenii străini şi apatrizii, organizaţiile străine şi organizaţiile internaţionale (denumite în 
continuare persoane străine) sînt în drept să se adreseze în instanţele judecătoreşti ale Republicii 
Moldova pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime şi beneficiază în faţa 
instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii 
procedurale ca şi cetăţenii şi organizaţiile Republicii Moldova, în condiţiile legii. Reclamantul 
străin nu poate fi obligat să depună cauţiune sau o altă garanţie din motivul că este persoană 
străină sau că nu are domiciliu ori sediu în Republica Moldova.
    (2) Guvernul Republicii Moldova poate stabili retorsiunea faţă de persoanele statelor în care 
există restricţii ale drepturilor procedurale ale cetăţenilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.

 Articolul 455. Capacitatea procedurală de folosinţă 
                            şi capacitatea procedurală de exerciţiu 
                            a cetăţenilor străini şi apatrizilor
    (1) Capacitatea procedurală de folosinţă şi capacitatea procedurală de exerciţiu a cetăţenilor 
străini şi apatrizilor în procesele civile este guvernată de legea naţională a acestora.
    (2) Se consideră lege naţională a cetăţeanului străin legea statului a cărui cetăţenie o deţine. 
Daca cetăţeanul, concomitent cu cetăţenia Republicii Moldova, are şi o altă cetăţenie, legea lui 
naţională se consideră legea Republicii Moldova. În cazul în care persoana deţine cetăţenia mai 
multor state, legea lui naţională se consideră legea statului în care îşi are domiciliul. Dacă 
cetăţeanul străin are domiciliu în Republica Moldova, legea lui naţională se consideră legea 
Republicii Moldova.
    (3) Se consideră lege naţională a apatridului legea statului în care îşi are domiciliul.
    (4) Persoana care, în conformitate cu legea naţională, nu beneficiază de capacitatea de 
exerciţiu al drepturilor procedurale poate fi declarată, pe teritoriul Republicii Moldova, cu 
capacitate de exerciţiu dacă dispune, conform legislaţiei acesteia, de capacitatea de exerciţiu al 
acestor drepturi.



Articolul 456. Capacitatea procedurală de folosinţă 
                           a organizaţiei străine şi a organizaţiei 
                           internaţionale
    (1) Se consideră lege naţională a organizaţiei străine legea statului în care aceasta este fondată. 
În baza legii naţionale, organizaţiei străine i se determină capacitatea procedurală de folosinţă.
    (2) Organizaţia străină care, potrivit legii naţionale, nu beneficiază de capacitate procedurală 
de folosinţă poate fi declarată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia ei, 
ca avînd o astfel de capacitate.
    (3) Capacitatea procedurală de folosinţă a unei organizaţii internaţionale se determină în baza 
contractului internaţional în conformitate cu care este fondată, a actelor de constituire sau a 
acordului cu autorităţile competente ale Republicii Moldova.

Articolul 457. Acţiunile intentate altor state şi organizaţiilor
                           internaţionale. Imunitatea diplomatică
    (1) Intentarea în instanţa judecătorească a Republicii Moldova unei acţiuni către un alt stat, 
antrenarea acestuia în proces în calitate de pîrît sau de intervenient, punerea sub sechestru a 
bunului său amplasat pe teritoriul Republicii Moldova sau adoptarea împotriva bunului unor alte 
măsuri de asigurare a acţiunii, sau punerea lui sub sechestru în procedura de executare a hotărîrii 
judecătoreşti se pot face numai cu consimţămîntul organelor competente ale statului respectiv, 
dacă legea naţională sau tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte nu prevede 
altfel.
    (2) În pricini civile, organizaţiile internaţionale cad sub jurisdicţia instanţelor judecătoreşti ale 
Republicii Moldova în limitele stabilite de tratatele internaţionale şi de legile Republicii 
Moldova. 
    (3) În procese civile, reprezentanţii diplomatici ai altor state acreditaţi în Republica Moldova 
şi celelalte persoane menţionate în tratatele internaţionale sau în legile Republicii Moldova sînt 
supuşi jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în limitele stabilite de 
normele dreptului internaţional sau de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte.

Articolul 458. Legea aplicabilă, regimul probelor în procesele
                          civile cu element de extraneitate
    (1) În procesele civile cu element de extraneitate, instanţele judecătoreşti ale Republicii 
Moldova aplică legislaţia procedurală a ţării dacă nu s-a dispus altfel în mod expres.
    (2) Obiectul şi temeiul acţiunii civile în procesele cu element de extraneitate sînt determinate 
de legea care reglementează fondul raportului juridic litigios. După aceeaşi lege se determină şi 
calitatea procesuală a părţilor.
    (3) Mijloacele de probă pentru dovedirea unui act juridic şi puterea doveditoare a înscrisului 
care îl constată sînt cele prevăzute de legea locului unde a fost încheiat actul juridic sau de legea 
aleasă de părţi dacă ele au dreptul să o aleagă.
    (4) Proba faptelor se face potrivit legii locului unde s-au produs. Cu toate acestea, este posibilă 
şi aplicarea legii Republicii Moldova dacă ea admite şi alte mijloace probatoare decît cele 
specificate la alin.(3).
    (5) Dovada stării civile şi puterea doveditoare a actelor de stare civilă sînt reglementate de 
legea locului unde s-a încheiat înscrisul invocat.
     (6) Administrarea probelor de judecată se face în conformitate cu legea Republicii Moldova.

Capitolul XLI
COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI

ALE REPUBLICII MOLDOVA ÎN PROCESE CU
ELEMENT DE EXTRANEITATE

Articolul 459. Aplicarea regulilor de competenţă 
                           jurisdicţională
    (1) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova sînt competente, în condiţiile prezentului 
capitol, să soluţioneze litigiile civile dintre o parte a Republicii Moldova şi o parte străină sau 
numai dintre persoane străine.
    (2) Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în judecarea pricinilor civile 



cu element de extraneitate se determină conform dispoziţiilor cap.IV, dacă prezentul capitol nu 
prevede altfel.
    (3) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova sînt competente să soluţioneze pricini cu 
element de extraneitate dacă pîrîtul organizaţie străină are sediu sau pîrîtul cetăţean străin are 
domiciliu în Republica Moldova.
    (4) Instanţa sesizată verifică din oficiu competenţa sa de a soluţiona pricina cu element de 
extraneitate şi, în cazul în care constată că nu este competentă nici ea şi nici o altă instanţă a 
Republicii Moldova, respinge cererea.

 Articolul 460. Competenţa instanţelor judecătoreşti 
                           ale Republicii Moldova în pricinile 
                           cu element de extraneitate
    (1) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova sînt competente să judece şi pricini cu 
element de extraneitate dacă:
    a) organul de administrare sau filiala, agenţia, sucursala, reprezentanţa persoanei străine are 
sediu în Republica Moldova;
    b) pîrîtul are bunuri pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) reclamantul în procesul cu privire la încasarea pensiei de întreţinere şi constatarea 
paternităţii are domiciliu în Republica Moldova;
    d) prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin o altă vătămare a sănătăţii 
ori prin deces a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova ori reclamantul are domiciliu în 
Republica Moldova;
    e) fapta sau o altă circumstanţă ce serveşte drept temei pentru intentarea acţiunii în reparaţie a 
daunei cauzate unui bun s-a produs pe teritoriul Republicii Moldova;
    f) acţiunea decurge dintr-un contract a cărui executare, deplină sau parţială, trebuie să aibă loc 
ori a avut loc în Republica Moldova;
    g) acţiunea ce rezultă din îmbogăţirea fără justă cauză a avut loc în Republica Moldova;
    h) reclamantul în procesul de desfacere a căsătoriei are domiciliu în Republica Moldova sau 
cel puţin unul dintre soţi este cetăţean al Republicii Moldova;
    i) reclamantul în procesul privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale are 
domiciliu în Republica Moldova;
    j) în procesul privind protecţia în străinătate a proprietăţii intelectuale a unei persoane 
domiciliate în Republica Moldova, persoana este cetăţean al Republicii Moldova sau apatrid, iar 
prin convenţia părţilor nu s-a stabilit o altă competenţă;
    k) în procesul dintre persoane străine, acestea au convenit expres astfel, iar raporturile juridice 
privesc drepturi de care ele pot dispune în legătură cu bunuri sau interese ale persoanelor din 
Republica Moldova;
    l) prin lege sînt prevăzute şi alte cazuri.
    (2) Dacă o instanţă judecătorească străină se declară necompetentă a soluţiona cererea 
înaintată de un cetăţean al Republicii Moldova, acesta o poate depune la o instanţă 
judecătorească competentă din Republica Moldova.

Articolul 461. Competenţa exclusivă a instanţelor 
                            judecătoreşti ale Republicii Moldova 
                            în procese cu element de extraneitate
    (1) De competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova sînt procesele 
cu element de extraneitate în care:
    a) acţiunea se referă la dreptul asupra unor bunuri imobiliare de pe teritoriul Republicii 
Moldova;
    b) bunul asigurat sau locul unde s-a produs riscul asigurat se află în Republica Moldova;
    c) pretenţiile decurg dintr-un contract de transport, iar cărăuşii ori punctele de plecare sau 
sosire se află în Republica Moldova;
    d) procesul se referă la abordajul unor nave sau aeronave, precum şi la asistenţa ori salvarea 
unor persoane sau a unor bunuri în largul mării, dacă nava sau aeronava are naţionalitate 
moldovenească, ori locul de destinaţie sau primul port sau aeroport unde nava sau aeronava a 
ajuns se află pe teritoriul Republicii Moldova;



    e) nava sau aeronava a fost sechestrată în Republica Moldova;
    f) procesul are ca scop declararea insolvabilităţii sau orice altă procedură judiciară privind 
încetarea plăţilor în cazul unei societăţi comerciale străine cu sediu în Republica Moldova;
    g) la data depunerii cererii de desfacere, anulare sau declarare a nulităţii căsătoriei, precum şi 
în alte litigii dintre soţi, cu excepţia celor cu privire la imobile din străinătate, ambii soţi 
domiciliază în Republica Moldova, iar unul dintre ei este cetăţean al Republicii Moldova sau 
apatrid;
    h) ultimul domiciliu al celui decedat sau bunurile lui se află pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova examinează pricinile în procedură specială 
dacă:
    a) solicitantul constatării unui fapt care are valoare juridică este domiciliat în Republica 
Moldova sau faptul a avut sau are loc pe teritoriul ei;
    b) persoana în a cărei privinţă se solicită încuviinţarea adopţiei, declararea capacităţii depline 
de exerciţiu (emanciparea), declararea incapacităţii totale sau parţiale, încuviinţarea spitalizării 
forţate şi tratamentului forţat, efectuării examenului psihiatric, spitalizării în staţionarul de 
psihiatrie sau prelungirii termenului de spitalizare fără liberul consimţămînt este cetăţean al 
Republicii Moldova sau are domiciliu în Republica Moldova;
    c) persoana în a cărei privinţă se solicită declararea dispariţiei fără veste sau decesului este 
cetăţean al Republicii Moldova sau a avut pe teritoriul ei ultimul domiciliu cunoscut şi de 
soluţionarea acestei probleme depinde apariţia de drepturi şi obligaţii pentru persoane fizice sau 
organizaţii cu domiciliu sau sediu în Republica Moldova;
    d) s-a depus o cerere de declarare a nulităţii unui titlu de valoare la purtător pierdut sau a unui 
titlu de valoare la ordin eliberat de o persoană fizică sau unei persoane fizice domiciliate în 
Republica Moldova ori eliberat de o organizaţie sau unei organizaţii care are sediu în Republica 
Moldova ori o cerere de restabilire în dreptul asupra lor (procedura de chemare);
    e) s-a depus o cerere cu privire la declararea fără stăpîn a unui bun mobil care se află pe 
teritoriul Republicii Moldova sau o cerere cu privire la declararea dreptului de proprietate 
municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn amplasat pe teritoriul Republicii Moldova;
    f) cererea de constatare a inexactităţii înscrierii în registrul de stare civilă îndeplinite de 
organul Republicii Moldova priveşte un cetăţean al Republicii Moldova sau un apatrid;
    g) cererea urmăreşte contestarea unui act notarial sau a unui act emis de un alt organ al 
Republicii Moldova ori se referă la refuzul de a îndeplini un act.
    (3) Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova stabilită în prezentul articol şi 
la art.460 nu se exclude prin faptul că acelaşi proces sau un proces conex a fost pornit în faţa 
unei instanţe judecătoreşti străine.

Articolul 462. Competenţa contractuală în procesele 
                            cu element de extraneitate
    (1) Într-un litigiu civil cu element de extraneitate, părţile, înainte de pornirea procesului, pot 
schimba competenţa litigiului şi pot învesti o anumită instanţă cu competenţă jurisdicţională 
(prorogarea convenţională).
  (2) Competenţa jurisdicţională în pricinile cu element de extraneitate specificate la art.40 nu 

poate fi schimbată la înţelegerea părţilor.
[Art.462 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 

28.04.17]
Articolul 463. Nestrămutarea locului de examinare 

                            a pricinii
    Pricina pe care instanţa judecătorească din Republica Moldova a reţinut-o spre judecare, cu 
respectarea normelor de competenţă, trebuie să fie examinată de această instanţă în fond chiar 
dacă ulterior, în legătură cu schimbarea cetăţeniei, domiciliului, sediului părţilor sau cu alte 
circumstanţe, pricina a devenit de competenţa unei instanţe judecătoreşti străine.

Articolul 464. Efectele hotărîrilor judecătoreşti străine
     (1) Instanţa judecătorească a Republicii Moldova refuză să primească cererea spre examinare 
sau dispune încetarea procesului pornit dacă există o hotărîre în litigiul dintre aceleaşi părţi, 
asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, pronunţată de o instanţă judecătorească a unui 



alt stat cu care Republica Moldova a încheiat tratat internaţional în care se stipulează 
recunoaşterea şi executarea reciprocă a hotărîrilor judecătoreşti sau cînd recunoaşterea şi 
executarea hotărîrilor se efectuează pe principiul reciprocităţii.
    (2) Instanţa judecătorească a Republicii Moldova restituie cererea ori scoate cererea de pe rol 
dacă în instanţa judecătorească străină a cărei hotărîre urmează a fi recunoscută sau executată pe 
teritoriul Republicii Moldova a fost intentat anterior un proces în litigiul dintre aceleaşi părţi, 
asupra aceluiaşi obiect, avînd aceleaşi temeiuri.

Articolul 465. Delegaţiile judecătoreşti
    (1) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova execută delegaţiile care le-au fost date de 
către instanţe judecătoreşti străine cu privire la efectuarea unor acte de procedură (înmînarea de 
citaţii şi de alte acte, obţinerea de explicaţii ale părţilor, de depoziţii ale martorilor, de raporturi 
de expertiză, cercetarea la faţa locului, luarea de măsuri de asigurare a acţiunii etc.).
    (2) Delegaţia instanţei judecătoreşti străine cu privire la efectuarea unor acte de procedură nu 
poate fi executată în cazul în care executarea:
    a) ar fi în contradicţie cu suveranitatea Republicii Moldova sau ar ameninţa securitatea ei;
    b) nu este de competenţa instanţei judecătoreşti.
    (3) Delegaţia instanţei judecătoreşti străine se execută în modul stabilit de legislaţia Republicii 
Moldova dacă tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
    (4) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova pot da delegaţii instanţelor judecătoreşti 
străine în vederea efectuării unor acte de procedură. Modul de stabilire a relaţiilor între instanţele 
judecătoreşti din Republica Moldova şi cele străine se determină de legislaţia Republicii 
Moldova sau de tratatul internaţional la care aceasta este parte.

Articolul 466. Recunoaşterea actelor eliberate,
                            redactate sau legalizate de autorităţi
                           competente străine
    (1) Actele oficiale eliberate, redactate sau legalizate, în conformitate cu legislaţia străină şi în 
forma stabilită, de organe competente străine în afara Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor 
sau organizaţiilor ei ori persoanelor străine pot fi prezentate instanţelor judecătoreşti ale 
Republicii Moldova numai dacă sînt supralegalizate pe cale administrativă ierarhică şi, ulterior, 
de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. 
   (2) Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine 
a actului, urmată de supralegalizarea efectuată de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al 
Republicii Moldova în statul de origine, fie de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al 
statului de origine în Republica Moldova şi, ulterior, în ambele situaţii, de Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

[Art.466 al.(2) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 
28.04.17]
    (3) Supralegalizarea actelor încheiate sau legalizate de instanţele judecătoreşti ale Republicii 
Moldova se face, din partea autorităţilor Republicii Moldova, de Ministerul Justiţiei şi de 
Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) Actele oficiale eliberate pe teritoriul unui stat 
participant la tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt recunoscute fără 
supralegalizare ca înscrisuri în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova.
    (5) Actele încheiate într-o limbă străină se prezintă în instanţele judecătoreşti ale Republicii 
Moldova în traducere în limba moldovenească, cu autentificarea traducerii în modul stabilit.

Capitolul XLII
RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR

JUDECĂTOREŞTI ŞI HOTĂRÎRILOR ARBITRALE STRĂINE
Articolul 467. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor 

                           judecătoreşti străine
    (1) Hotărîrile judecătoreşti străine, inclusiv tranzacţiile, sînt recunoscute şi se execută  în 
Republica Moldova fie dacă astfel se prevede în tratatul internaţional la care Republica Moldova 
este parte, fie pe principiul reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor judecătoreşti 
străine.



[Art.467 al.(1) modificat prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
    (2) În sensul prezentului capitol, prin hotărîre judecătorească străină se înţelege o hotărîre 
pronunţată în pricină civilă de o judecată de drept comun sau de o judecată specializată pe 
teritoriul unui alt stat.
    (3) Hotărîrea judecătorească străină poate fi înaintată spre executare silită în Republica 
Moldova în termen de 3 ani de la data rămînerii ei definitive, potrivit legii statului în care a fost 
pronunţată. Repunerea în termenul omis din motive întemeiate se poate face de instanţa 
judecătorească a Republicii Moldova în modul stabilit la art.116.
    (4) Hotărîrile judecătoreşti străine prin care s-au luat măsuri de asigurare a acţiunii şi cele cu 
executare provizorie nu pot fi puse în executare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 468. Cererea de recunoaştere a hotărîrii 
                            judecătoreşti străine
    Hotărîrea judecătorească străină care nu a fost executată benevol poate fi pusă în executare pe 
teritoriul Republicii Moldova, la cererea creditorului, în temeiul încuviinţării date de instanţa 
judecătorească în a cărei circumscripţie urmează să se efectueze executarea. În cazul în care 
debitorul nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova ori cînd domiciliul nu este cunoscut, 
hotărîrea se pune în executare la locul de aflare a bunurilor acestuia.

Articolul 469. Cuprinsul cererii 
    (1) În cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine se indică:
    a) numele sau denumirea creditorului, precum şi al reprezentantului dacă cererea se depune de 
acesta, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
    b) numele sau denumirea debitorului, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
    c) solicitarea încuviinţării executării silite a hotărîrii, termenul de la care se cere executarea 
hotărîrii.
    (2) Pentru soluţionarea justă şi rapidă a pricinii, în cerere se indică numerele de telefon, faxul, 
poşta electronică, alte date.
    (3) La cerere se anexează actele stipulate de tratatul internaţional la care Republica Moldova 
este parte. Dacă în tratatul internaţional nu se indică astfel de acte, la cerere se anexează:
    a) copia de pe hotărîrea judecătorească străină, încuviinţarea executării căreia se cere, 
legalizată de judecată în modul stabilit;
    b) actul oficial care confirmă rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti străine, conform 
legii statului în care s-a emis, dacă faptul acesta nu rezultă din hotărîre;
    c) actul care confirmă că partea împotriva căreia s-a emis hotărîrea, deşi a fost înştiinţată legal, 
nu a participat la proces; 
    d) actul care confirmă executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului respectiv.
    (4) Actele enumerate la alin.(3) lit.a), b) şi d) se însoţesc de traduceri în limba moldovenească 
autorizate şi supralegalizate, cu respectarea prevederilor art.466. Supralegalizarea nu se cere în 
cazul în care părţile sînt de acord cu depunerea actelor în copii certificate.

Articolul 470. Procedura de examinare a cererii 
    (1) Cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine se examinează în şedinţă de 
judecată, cu înştiinţarea legală a debitorului despre locul, data şi ora examinării. Neprezentarea 
din motive neîntemeiate a debitorului citat legal nu împiedică examinarea cererii.
    (11) Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti 
străine informează în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre acest fapt Ministerul Justiţiei şi, după 
caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de 
aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente. Prezenţa reprezentantului Ministerului 
Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei la şedinţa de judecată în cadrul căreia se 
examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine este obligatorie. Lipsa 
reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei, legal citaţi, 
nu împiedică examinarea cauzei.
    (2) Instanţa judecătorească poate satisface cererea întemeiată a debitorului privind amînarea 
examinării cererii, înştiinţîndu-l.
    (3) Instanţa judecătorească, după ce ascultă explicaţiile debitorului şi examinează probele 
prezentate, pronunţă o încheiere de încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine 



sau de refuz al autorizării executării.
    (4) În cazul în care hotărîrea judecătorească străină conţine soluţii asupra mai multor pretenţii 
disociabile, încuviinţarea executării lor poate fi acordată separat.
    (5) La examinarea cererii de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine, instanţa sesizată 
poate, după caz, să ceară explicaţii solicitantului recunoaşterii şi să interogheze debitorul privitor 
la cererea depusă ori să ceară explicaţii instanţei străine emitente.
    (6) Sub rezerva verificării condiţiilor prevăzute de lege pentru încuviinţarea executării hotărîrii 
judecătoreşti străine, instanţa judecătorească a Republicii Moldova nu poate proceda la 
reexaminarea fondului hotărîrii judecătoreşti străine şi nici la modificarea ei.
     (7) În temeiul hotărîrii judecătoreşti străine şi încheierii, rămase irevocabile, de încuviinţare a 
executării ei silite, se eliberează un titlu executoriu, care se expediază executorului judecătoresc 
desemnat de creditor. În cazul în care executorul judecătoresc nu a fost desemnat, se aplică 
prevederile art. 15 şi 30 din Codul de executare.

Articolul 471. Refuzul de a încuviinţa executarea silită 
                           a hotărîrii judecătoreşti străine
    (1) Refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine se admite în unul 
din următoarele cazuri:
    a) hotărîrea, conform legislaţiei statului pe al cărui teritoriu a fost pronunţată, nu a devenit 
irevocabilă sau nu este executorie;
    b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea a fost lipsită de posibilitatea prezentării la 
proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora examinării pricinii;
    c) examinarea pricinii este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii 
Moldova;
    d) există o hotărîre, chiar şi nedefinitivă, a instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova emisă 
în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau în 
procedura instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova se află în judecată o pricină în litigiul 
dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri la data sesizării 
instanţei străine;
    e) executarea hotărîrii poate prejudicia suveranitatea, poate ameninţa securitatea Republicii 
Moldova ori poate să contravină ordinii ei publice;
    f) a expirat termenul de prescripţie pentru prezentarea hotărîrii spre executare silită şi cererea 
creditorului de repunere în acest termen nu a fost satisfăcută de judecata Republicii Moldova;
    g) hotărîrea judecătorească străină este rezultatul unei fraude comise în procedura din 
străinătate;
    h) prin hotărîre judecătorească este dispusă transmiterea acţiunilor băncii licenţiate în 
Republica Moldova. În acest caz, recunoaşterea executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine 
este admisă numai cu condiţia prezentării permisiunii Băncii Naţionale pentru deţinerea cotei 
substanţiale în capitalul social al băncii sau a avizului Băncii Naţionale privind posibilitatea 
deţinerii acţiunilor fără permisiune prealabilă.
    (2) Copia de pe încheierea judecătorească emisă în conformitate cu art.470 alin.(3) se 
expediază de judecată creditorului şi debitorului în termen de 3 zile de la data pronunţării. 
Încheierea poate fi atacată în instanţa ierarhic superioară în ordinea şi în termenele prevăzute de 
prezentul cod.

Articolul 472. Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti 
                           străine nesusceptibile de executare silită
    (1) Hotărîrea judecătorească străină care nu este susceptibilă de executare silită se recunoaşte 
fără procedură ulterioară dacă persoana interesată nu a înaintat obiecţii referitor la recunoaştere.
    (2) Persoana interesată este în drept ca, în termen de o lună după ce a luat cunoştinţă de 
primirea hotărîrii judecătoreşti străine, să înainteze la instanţa judecătorească de la domiciliul ori 
sediul său obiecţii împotriva recunoaşterii acestei hotărîri.
    (3) Obiecţiile împotriva recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străine ale persoanei interesate se 
examinează în şedinţă publică, cu înştiinţarea legală a acesteia despre locul, data şi ora 
examinării. Neprezentarea fără motive neîntemeiate a persoanei interesate citate legal nu 
împiedică examinarea obiecţiilor.



    (4) Instanţa judecătorească poate satisface cererea întemeiată a persoanei interesate privind 
amînarea examinării obiecţiilor, înştiinţînd-o. 
    (5) Instanţa judecătorească, după ce examinează obiecţiile împotriva recunoaşterii hotărîrii 
judecătoreşti străine, pronunţă o încheiere.
    (6) Copia de pe încheierea judecătorească se expediază, în termen de 5 zile de la pronunţare, 
persoanei la a cărei cerere a fost emisă hotărîrea judecătorească străină ori reprezentantului ei, 
precum şi persoanei care a înaintat obiecţii împotriva recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străine. 
Încheierea poate fi atacată în instanţa ierarhic superioară în ordinea şi în termenele stabilite de 
prezentul cod.

Articolul 473. Refuzul de a recunoaşte hotărîrea 
                           judecătorească străină
    Refuzul de a recunoaşte hotărîrea judecătorească străină care nu este susceptibilă de executare 
silită se admite în cazurile stabilite la art.471 alin.(1).

Articolul 474. Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine 
                            pentru care nu se cere procedură ulterioară
    În Republica Moldova se recunosc următoarele hotărîri ale instanţelor judecătoreşti străine 
care, în virtutea caracterului lor, nu cer procedură ulterioară:
    a) hotărîrile referitoare la statutul civil al cetăţeanului statului a cărui judecată a pronunţat 
hotărîrea sau dacă, fiind pronunţată într-un stat terţ, a fost recunoscută mai întîi în statul de 
cetăţenie al fiecărei părţi;
    b) hotărîrile privitoare la desfacerea, anularea sau declararea nulităţii căsătoriei, precum şi la 
alte litigii dintre soţi, cu excepţia celor cu privire la imobilele din străinătate, între un cetăţean al 
Republicii Moldova şi un cetăţean străin, dacă la data desfacerii căsătoriei cel puţin unul dintre 
soţi era domiciliat în străinătate;
    c) hotărîrile privind desfacerea, anularea sau declararea nulităţii căsătoriei între cetăţeni ai 
Republicii Moldova dacă la data desfacerii căsătoriei ambii soţi erau domiciliaţi în străinătate; 
    d) alte hotărîri prevăzute de legea Republicii Moldova.
    Articolul 475. Recunoașterea și executarea hotărîrii arbitrale
                           străine
    (1) În sensul prezentului capitol, o hotărîre arbitrală este considerată ca fiind străină dacă:
    a) este pronunţată pe teritoriul unui stat străin; sau 
    b) este emisă pe teritoriul Republicii Moldova, dar legea aplicată procedurii arbitrale este a 
unui stat străin.
    (2) Poate fi recunoscută și executată în Republica Moldova o hotărîre arbitrală străină emisă, 
în conformitate cu o convenție arbitrală, pe teritoriul unui stat străin care este parte la Convenția 
privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 
1958, precum și o hotărîre arbitrală străină ale cărei recunoaștere și executare sînt reglementate 
fie prin tratatul internațional la care Republica Moldova este parte, fie în baza principiului 
reciprocității în ceea ce privește efectele hotărîrii arbitrale străine.
    (3) Partea care invocă o hotărîre arbitrală străină poate solicita:
    a) recunoașterea și executarea silită a hotărîrii arbitrale străine; sau
    b) doar recunoașterea hotărîrii arbitrale străine pentru a invoca autoritatea de lucru judecat, 
fără a avea dreptul de executare ulterioară a hotărîrii recunoscute.

[Art.475 în redacţia LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
Articolul 4751. Cererea de recunoaștere şi executare 

                             a hotărîrii arbitrale străine 
    (1) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se prezintă curții de apel în 
a cărei circumscripție se află domiciliul/reședința sau sediul părții împotriva căreia este invocată 
hotărîrea arbitrală străină, iar în cazul în care aceasta nu are domiciliul/reședința sau sediul în 
Republica Moldova ori domiciliul/reședința sau sediul acesteia nu sînt cunoscute – curții de apel 
în a cărei circumscripție sînt situate bunurile acesteia.
    (2) În cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se indică: 
    a) numele sau denumirea solicitantului ori a reprezentantului său, dacă cererea este depusă de 
către acesta, domiciliul/reședința sau sediul, după caz;



    b) numele sau denumirea părții împotriva căreia este invocată hotărîrea arbitrală străină, 
domiciliul/reședința sau sediul, după caz;
    c) data la care hotărîrea arbitrală străină a devenit executorie pentru părți, dacă aceasta nu 
rezultă din textul hotărîrii. 
    Cererea poate conține și alte informații, inclusiv numerele de telefon și fax, adrese ale poștei 
electronice, dacă acestea sînt necesare pentru examinarea corectă și la timp a cauzei.
    (3) La cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se anexează:
    a) originalul hotărîrii arbitrale sau o copie de pe aceasta legalizată în modul stabilit;
    b) originalul convenţiei arbitrale sau o copie de pe aceasta legalizată în modul stabilit;
    c) adițional, în caz de necesitate, se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind 
faptul dacă și în ce măsură hotărîrea arbitrală a fost executată.
    (4) Actele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se prezintă în formă apostilată, dacă emană din 
statele care au semnat sau aderat la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării 
actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, sau în formă supralegalizată, dacă 
emană din celelalte state. Actele respective sînt scutite de supralegalizare sau apostilare dacă 
emană dintr-un stat cu care Republica Moldova are încheiat un tratat care nu prevede 
supralegalizarea sau apostilarea. 
    (5) Dacă documentele prevăzute la alin. (3) nu sînt redactate în limba de stat a Republicii 
Moldova, partea care solicită recunoaşterea și executarea hotărîrii arbitrale străine trebuie să 
prezinte o traducere a acestora în limba de stat. Traducerea trebuie să fie efectuată în condițiile 
Legii  nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi 
traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele 
procuraturii, organele de urmărire penală  instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de 
executorii judecătoreşti și să fie legalizată în modul stabilit.
    (6) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine pe teritoriul Republicii 
Moldova poate fi înaintată în termen de 3 ani de la data la care hotărîrea arbitrală străină a 
devenit obligatorie în conformitate cu legea statului unde a avut loc arbitrajul. Repunerea în 
termen, în cazul în care acesta a fost omis din motive întemeiate, este reglementată de art. 116.
    (7) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se supune taxei de stat în 
condiţiile legii.

[Art.4751 introdus prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
Articolul 4752. Examinarea cererii 

    (1) Cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine se examinează în şedinţă 
publică, cu înştiinţarea părților privind locul, data şi ora examinării. Neprezentarea din motive 
neîntemeiate a părții împotriva căreia este invocată hotărîrea arbitrală străină și în privința căreia 
au fost îndeplinite condițiile de citare legală nu împiedică examinarea cererii. În cazul în care 
debitorul solicită instanței judecătorești amînarea datei examinării cererii și această solicitare este 
recunoscută de către instanța judecătorească ca fiind întemeiată, instanța judecătorească amînă 
data examinării şi înştiinţează ambele părţi despre aceasta.
    (2) Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaștere și executare a hotărîrii 
arbitrale străine informează în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre acest fapt Ministerul Justiţiei 
şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de 
aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente în copie. Lipsa reprezentantului 
Ministerului Justiţiei și, după caz, al Băncii Naționale a Moldovei, legal citați, nu împiedică 
examinarea cauzei. 
    (3) Instanţa judecătorească ascultă explicaţiile debitorului şi examinează probele prezentate de 
acesta.
    (4) În cazul în care, în cadrul soluționării chestiunii privind încuviințarea executării silite, 
instanța judecătorească are îndoieli cu privire la legalitatea procedurală a hotărîrii arbitrale 
străine, ea poate solicita lămuriri solicitantului recunoașterii și încuviințării executării silite a 
hotărîrii arbitrale străine, de asemenea poate interoga debitorul privitor la conținutul cererii de 
recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale străine și, în caz de necesitate, cere explicații 
arbitrajului care a emis hotărîrea. 

[Art.4752 introdus prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]



Articolul 4753. Încheierea privind recunoașterea
                             și executarea hotărîrii arbitrale străine
    (1) După ascultarea explicațiilor părților şi examinarea probelor prezentate de acestea, instanţa 
judecătorească emite o încheiere integrală:
    a) cu privire la recunoașterea și încuviințarea executării silite a hotărîrii arbitrale străine sau cu 
privire la refuzul de a încuviința executarea silită a hotărîrii arbitrale străine;
    b) cu privire la recunoașterea hotărîrii arbitrale străine, fără posibilitatea executării ulterioare a 
acesteia, sau cu privire la refuzul de a recunoaște hotărîrea arbitrală străină, conform solicitării 
părții care invocă această hotărîre. 
    (2) Încheierea judecătorească emisă în conformitate cu alin. (1) se eliberează părților prezente 
în ședință. Instanța remite încheierea integrală părților care nu au fost prezente în ședință în 
termen de 5 zile de la emitere.
    (3) Încheierea judecătorească emisă în conformitate cu alin. (1) poate fi atacată cu recurs în 
ordinea și în termenele prevăzute de prezentul cod. 
    (4) În temeiul hotărîrii arbitrale străine și a încheierii irevocabile emise în conformitate cu alin. 
(1) lit. a) din prezentul articol, instanța judecătorească menționată la art. 4751 alin. (1) eliberează 
titlul executoriu care servește drept temei pentru inițierea procedurii de executare în condițiile 
Codului de executare.

[Art.4753 introdus prin LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]
Articolul 476. Refuzul de a recunoaşte și de a executa 

                             hotărîrea arbitrală străină
    (1) Recunoaşterea și executarea hotărîrii arbitrale străine pot fi refuzate numai la cererea părţii 
împotriva căreia sînt invocate dacă această parte prezintă instanţei de judecată probe doveditoare 
că:
    a) una dintre părţile convenţiei arbitrale nu avea capacitate deplină de exerciţiu sau convenţia 
arbitrală nu este valabilă potrivit legii căreia părțile au subordonat-o ori, în lipsa stabilirii 
acesteia, potrivit legii ţării în care a fost pronunțată hotărîrea; sau 
    [Art.476 al.(1), lit.a) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea nu a fost informată în modul corespunzător cu 
privire la desemnarea arbitrului sau cu privire la procedura arbitrală ori, din alte motive, nu a 
putut să își prezinte mijloacele sale de apărare; sau
    c) hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală 
sau care nu cade sub incidența condiţiilor convenţiei arbitrale ori hotărîrea conține dispoziții 
asupra unor chestiuni ce depășesc limitele convenției arbitrale; sau 
    d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu a corespuns convenţiei părţilor 
ori, în lipsa unei asemenea convenții, nu a fost conform legii țării în care a avut loc arbitrajul; sau
    e) hotărîrea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost desființată ori executarea 
ei a fost suspendată de instanţa judecătorească sau de o autoritate competentă a ţării în care sau 
conform legii căreia ea a fost pronunţată. 
    (2) Recunoaşterea și încuviințarea executării silite a hotărîrii arbitrale străine pot fi refuzate, de 
asemenea, dacă instanţa judecătorească constată că: 
    a) obiectul litigiului nu poate fi soluționat prin arbitraj conform legii Republicii Moldova; sau 
    b) recunoaşterea sau încuviinţarea executării silite a hotărîrii arbitrale contravine ordinii 
publice a Republicii Moldova. 
    (3) Lipsa valabilității convenției arbitrale conform alin. (1) lit. a) nu poate servi drept temei 
pentru refuzul de a recunoaște sau de a executa hotărîrea arbitrală străină dacă partea care invocă 
acest temei a participat la constituirea tribunalului arbitral sau, în cazul în care nu a participat la 
constituirea tribunalului arbitral, a participat în procedura arbitrală și, anterior depunerii apărării, 
nu a ridicat excepția de lipsă a competenței tribunalului arbitral pe temei de lipsă a valabilității 
convenției arbitrale. 
    (4) Lipsa informării cu privire la desemnarea arbitrului conform alin. (1) lit. b) nu poate servi 
drept temei pentru refuzul de a recunoaște sau de a executa hotărîrea arbitrală străină dacă partea 
care invocă acest temei a participat în procedura arbitrală și, anterior depunerii apărării, nu a 
ridicat excepția de lipsă a competenței tribunalului arbitral pe temei că tribunalul arbitral a fost 



constituit cu încălcarea legii aplicabile. 
    (5) Depășirea limitelor convenției arbitrale conform alin. (1) lit. c) nu poate servi drept temei 
pentru refuzul de a recunoaște sau de a executa hotărîrea arbitrală străină dacă partea care invocă 
acest temei a participat în procedura arbitrală și, cunoscînd depășirea limitelor convenției 
arbitrale de către tribunalul arbitral, nu a ridicat excepția de depășire a limitelor convenției 
arbitrale de către tribunalul arbitral. 
    (6) În cazul în care deciziile asupra chestiunilor cuprinse în convenţia arbitrală pot fi 
delimitate de cele care nu sînt cuprinse în ea, partea hotărîrii arbitrale străine care conţine decizii 
asupra chestiunilor cuprinse în convenţia arbitrală poate fi recunoscută şi executată. 
    (7) La cererea oricărei dintre părți, instanţa judecătorească poate dispune amînarea sau 
suspendarea examinării cererii privind recunoașterea și executarea hotărîrii arbitrale străine daca 
aceasta face obiectul unei cereri de desființare sau suspendare a executării silite, examinată de 
către instanța sau autoritatea competentă indicată la alin. (1) lit. e), pînă cînd o decizie definitivă 
este emisă asupra cererii de desființare sau suspendare a executării silite.
    (8) Instanța judecătorească decide asupra cererii de amînare sau suspendare, prevăzută la alin. 
(7), după ascultarea explicațiilor celeilalte părți. 
    (9) Dacă examinarea cererii privind recunoașterea și executarea hotărîrii arbitrale străine este 
amînată sau suspendată, oricare dintre părți poate cere ridicarea amînării sau suspendării. 
Instanța judecătorească decide asupra cererii după ascultarea explicațiilor celeilalte părți.

[Art.476 modificat prin RMO13 din 22.01.16, MO13-19/22.01.16 pag.18]
[Art.476 în redacţia LP135 din 03.07.15, MO213-222/14.08.15 art.432]

T i t l u l V
PROCEDURA ÎN PRICINILE DE CONTESTARE A

HOTĂRÎRILOR ARBITRALE ŞI DE ELIBERARE A TITLURILOR
DE EXECUTARE SILITĂ A HOTĂRÎRILOR ARBITRALE, DE 

CONFIRMARE A TRANZACŢIEI
    [Titlul V denumirea modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]

Capitolul XLIII
PROCEDURA ÎN PRICINILE

DE CONTESTARE A HOTĂRÎRILOR ARBITRALE
Articolul 477. Contestarea hotărîrii arbitrale 

    (1) Hotărîrea arbitrală pronunţată pe teritoriul Republicii Moldova poate fi contestată în 
instanța care ar fi fost competentă să examineze cauza civilă în lipsa clauzei de arbitraj, de către 
părţile în arbitraj, înaintînd o cerere de desfiinţare a hotărîrii arbitrale în conformitate cu art.479.

[Art.477 al.(1) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]
    (2) Părţile nu pot renunţa prin convenţie arbitrală la dreptul de a contesta hotărîrea arbitrală. 
La acest drept se poate renunţa după pronunţarea hotărîrii arbitrale.
    (3) – abrogat.
    (4) Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se impune cu taxă de stat în cuantum stabilit de 
lege pentru cererea de eliberare a titlului executoriu.

Articolul 478. Cuprinsul cererii 
    (1) Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se depune în scris şi se semnează de partea care 
contestă hotărîrea sau de reprezentantul ei.
    (2) În cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se indică:
    a) instanţa căreia îi este adresată cererea;
    b) denumirea şi componenţa nominală a arbitrajului care a adoptat hotărîrea;
    c) numele sau denumirea părţilor în arbitraj, domiciliul sau sediul lor;
    d) locul şi data pronunţării hotărîrii arbitrale;
    e) data înmînării hotărîrii arbitrale părţii care a adresat în judecată cererea de desfiinţare a 
hotărîrii;
    f) solicitarea părţii interesate de a desfiinţa hotărîrea arbitrală, motivele contestării hotărîrii.
    (3) Cererea poate cuprinde, de asemenea, număr de telefon, fax, adresa electronică, alte date.
    (4) La cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se anexează:



    a) hotărîrea arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit. Copia de pe hotărîrea 
arbitrajului permanent se autentifică de preşedintele arbitrajului permanent, iar copia de pe 
hotărîrea arbitrajului constituit pentru soluţionarea unui anumit litigiu trebuie să fie autentificată 
notarial;
    b) convenţia arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit;
    c) actele care argumentează cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale;
    d) dovada de plată a taxei de stat;
    e) copia de pe cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale;
    f) procura sau un alt act care atestă împuternicirile persoanei de a semna cererea.
    (5) Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale depusă cu nerespectarea condiţiilor prezentului 
articol se restituie solicitantului sau ei nu i se dă curs în conformitate cu art.170 şi 171.

Articolul 479. Examinarea cererii
    (1) Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se examinează în şedinţă de judecată în cel mult 
o lună de la data intrării ei în judecată, potrivit regulilor stabilite de prezentul cod.
    (2) în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, la solicitarea ambelor părţi în 
arbitraj, judecătorul poate cere arbitrajului, potrivit regulilor stabilite de prezentul cod pentru 
reclamarea probelor, materialele dosarului, hotărîrea arbitrală, care se contestă, în original.
    (3) Părţile în arbitraj sînt înştiinţate legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată. 
Neprezentarea lor însă nu împiedică dezbaterea pricinii.
    (4) în timpul dezbaterii pricinii, judecata constată, în urma cercetării probelor prezentate de 
părţi în argumentarea pretenţiilor şi obiecţiilor lor, existenţa sau lipsa temeiurilor pentru 
desfiinţarea hotărîrii arbitrale, prevăzute de art.480.

Articolul 480. Temeiurile pentru desfiinţarea hotărîrii 
                           arbitrale
    (1) Hotărîrea arbitrală se desfiinţează numai în cazurile prevăzute de prezentul articol.
    (2) Hotărîrea arbitrală se desfiinţează în cazul cînd partea care cere desfiinţarea hotărîrii 
prezintă în judecată probe despre faptul că:
    a) litigiul examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii, obiectul dezbaterii arbitrale;
    b) convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii;
    c) hotărîrea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi temeiurile, locul şi data pronunţării ori nu este 
semnată de arbitri;
    d) dispozitivul hotărîrii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi executate;
    e) arbitrajul nu a fost constituit sau procedura arbitrală nu este în conformitate cu convenţia 
arbitrală;
    f) partea interesată nu a fost înştiinţată legal despre alegerea (numirea) arbitrilor sau despre 
dezbaterile arbitrale, inclusiv despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale sau, din alte motive 
întemeiate, nu s-a putut prezenta în faţa arbitrajului pentru a da explicaţii;
    g) arbitrajul s-a pronunţat asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală ori 
care nu se înscrie în condiţiile convenţiei, ori hotărîrea arbitrală conţine dispoziţii în probleme ce 
depăşesc limitele convenţiei arbitrale. Dacă dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia 
arbitrală pot fi separate de dispoziţiile care nu decurg din convenţie, instanţa judecătorească 
poate desfiinţa numai acea parte a hotărîrii arbitrale în care se conţin dispoziţii ce nu se înscriu în 
convenţia arbitrală;
    h) hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau 
bunele moravuri.

Articolul 481. Încheierea judecătorească cu privire
                           la contestarea hotărîrii arbitrale
    (1) După ce examinează cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, judecata pronunţă o 
încheiere despre desfiinţarea totală sau parţială a hotărîrii arbitrale sau despre refuzul de a o 
desfiinţa.
    (2) În încheierea judecătorească despre desfiinţarea hotărîrii arbitrale sau despre refuzul de a o 
desfiinţa trebuie să se indice:
    a) date despre hotărîrea arbitrală contestată şi locul pronunţării hotărîrii;
    b) denumirea şi componenţa nominală a arbitrajului care a emis hotărîrea contestată;



    c) numele sau denumirea părţilor în arbitraj;
    d) desfiinţarea totală sau parţială a hotărîrii arbitrale sau refuzul total sau parţial de a admite 
cererea petiţionarului.
    (3) Desfiinţarea totală sau parţială a hotărîrii arbitrale nu împiedică părţilor să se adreseze din 
nou în arbitraj pentru soluţionarea litigiului, cu excepţia cazului în care litigiul nu poate fi 
obiectul dezbaterii arbitrale, ori să depună cerere de chemare în judecată potrivit regulilor 
stabilite de prezentul cod, ori să soluţioneze litigiul prin mediere.

[Art.481 al.(3) modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    (4) Dacă hotărîrea arbitrală a fost desfiinţată total sau parţial din cauza nulităţii convenţiei 
arbitrale sau dacă hotărîrea a fost emisă într-un litigiu neprevăzut de convenţia arbitrală ori nu se 
înscrie în condiţiile convenţiei, ori conţine dispoziţii în probleme care nu s-au cerut conform 
convenţiei arbitrale, părţile în arbitraj se pot adresa, pentru soluţionarea unui astfel de litigiu, în 
judecată în conformitate cu regulile generale din prezentul cod.
    (5) Încheierea judecătorească privind desfiinţarea hotărîrii arbitrale sau privind refuzul de a o 
desfiinţa poate fi atacată în ordinea şi în termenele stabilite de prezentul cod.

Capitolul XLIV
PROCEDURA ÎN PRICINILE DE ELIBERARE A TITLURILOR

DE EXECUTARE SILITĂ A HOTĂRÎRILOR ARBITRALE
Articolul 482. Eliberarea titlului executoriu 

    (1) Problema eliberării titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale se examinează de instanța 
care ar fi fost competentă să examineze cauza civilă în lipsa clauzei de arbitraj la cererea părţii în 
arbitraj care a avut cîştig de cauză.
    (2) – abrogat.
    [Art.482 modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 
01.07.16]

Articolul 483. Cuprinsul cererii 
    (1) Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale se depune în scris de 
partea care a avut cîştig de cauză ori de reprezentantul ei.
    (2) În cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale se indică:
    a) instanţa căreia îi este adresată cererea;
    b) arbitrajul care a pronunţat hotărîrea şi componenţa lui nominală;
    c) numele sau denumirea părţilor în arbitraj, domiciliul sau sediul lor;
    d) locul şi data pronunţării hotărîrii arbitrale;
    e) data primirii hotărîrii arbitrale de partea care s-a adresat în judecată;
    f) solicitarea părţii care a avut cîştig de cauză de a i se elibera titlu de executare silită a 
hotărîrii arbitrale.
    (3) În cerere se poate indica şi numărul de telefon, faxul, adresa electronică, alte date.
    (4) La cererea de eliberare a titlului executoriu se anexează:
    a) hotărîrea arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit. Copia de pe hotărîrea 
arbitrajului permanent se autentifică de preşedintele acestuia, iar copia de pe hotărîrea 
arbitrajului constituit pentru soluţionarea unui anumit litigiu se autentifică notarial;
    b) convenţia arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit;
    c) dovada de plată a taxei de stat;
    d) copia de pe cererea de eliberare a titlului executoriu;
    e) procura sau un alt act care atestă împuternicirile persoanei de a semna cererea.
    (5) Cererea de eliberare a titlului executoriu depusă cu încălcarea condiţiilor menţionate în 
prezentul articol şi la art.482 se restituie persoanei care a înaintat-o sau ei nu i se dă curs, în 
conformitate cu art.170 şi art.171.

Articolul 484. Examinarea cererii 
    (1) Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale se examinează în 
şedinţă de judecată în cel mult o lună de la data depunerii în instanţă, conform regulilor stabilite 
de prezentul cod.
    (2) În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, la solicitarea ambelor părţi în 
arbitraj, judecătorul poate cere arbitrajului materialele dosarului în al căror temei se solicită 



eliberarea titlului executoriu, potrivit regulilor stabilite de prezentul cod pentru reclamarea 
probelor.
    (3) Părţile în arbitraj sînt înştiinţate legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată. 
Neprezentarea lor însă nu împiedică dezbaterea pricinii.
    (4) În timpul examinării pricinii în şedinţă de judecată, instanţa constată existenţa sau lipsa 
temeiurilor, enumerate la art.485, pentru refuzul de a elibera titlu executoriu în urma cercetării 
probelor prezentate de părţi în argumentarea pretenţiilor şi obiecţiilor înaintate.
    (5) Dacă în instanţa menţionată la art.477 alin.(3) se găseşte în dezbatere cererea de desfiinţare 
a hotărîrii arbitrale, instanţa la care se examinează cererea de eliberare a titlului executoriu în 
temeiul acestei hotărîri este în drept, dacă va considera raţional, să amîne examinarea cererii de 
eliberare a titlului executoriu şi, la solicitarea părţii care a adresat în judecată cererea de eliberare 
a titlului, poate obliga cealaltă parte la asigurarea eventualelor pagube, în conformitate cu 
prezentul cod.

Articolul 485. Temeiurile refuzului de a elibera 
                            titlu executoriu 
    (1) Judecata refuză să elibereze titlul de executare silită a hotărîrii arbitrale numai dacă partea 
în arbitraj care nu a avut cîştig de cauză prezintă în judecată probe despre faptul că:
    a) convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii;
    b) partea în arbitraj nu a fost înştiinţată legal despre alegerea (numirea) arbitrilor sau despre 
dezbaterile arbitrale şi nici despre locul, data şi ora şedinţei arbitrajului sau, din alte motive 
întemeiate, nu a putut să dea explicaţii arbitrajului;
    c) hotărîrea arbitrală este emisă într-un litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală ori 
care nu se înscrie în condiţiile convenţiei, ori conţine dispoziţii în probleme neprevăzute de 
convenţia arbitrală. Dacă dispoziţiile în problemele care decurg din convenţia arbitrală pot fi 
separate de dispoziţiile care nu rezultă din această convenţie, judecata eliberează titlu executoriu 
numai în acea parte a hotărîrii arbitrale care conţine dispoziţii privitor la problemele care se 
înscriu în convenţia arbitrală;
    d) componenţa arbitrajului sau procedura dezbaterilor arbitrale nu s-a conformat cu convenţia 
arbitrală sau cu legea;
    e) hotărîrea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţile în arbitraj ori a fost desfiinţată de 
judecată, conform legii în al cărei temei a fost pronunţată.
    (2) Judecata refuză, de asemenea, să elibereze titlu executoriu dacă va constata că litigiul 
examinat de arbitraj nu poate fi obiectul dezbaterii arbitrale potrivit imperativului legii, precum 
şi în cazul cînd hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii 
Moldova sau bunele moravuri.

Articolul 486. Încheierea judecătorească privind 
                           eliberarea titlului executoriu 
    (1) După ce examinează cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale, 
instanţa judecătorească pronunţă o încheiere privind eliberarea titlului executoriu sau refuzul de 
a-l elibera.
    (2) Încheierea judecătorească de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale 
trebuie să cuprindă:
    a) denumirea şi componenţa nominală a arbitrajului care a pronunţat hotărîrea; 
    b) numele sau denumirea părţilor în arbitraj;
    c) date despre hotărîrea arbitrală de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii pe care o 
solicită petiţionarul şi locul pronunţării ei;
    d) menţiunea despre eliberarea titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale sau despre refuzul 
de a-l elibera.
    (3) Refuzul de a elibera titlu de executare silită a hotărîrii arbitrale nu împiedică părţile să se 
adreseze din nou în arbitraj, dacă posibilitatea adresării nu s-a epuizat, ori să înainteze acţiune în 
baze generale.
    (4) În cazul refuzului total sau parţial de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii 
arbitrale datorat nulităţii convenţiei arbitrale sau în cazul emiterii hotărîrii într-un litigiu 
neprevăzut de convenţia arbitrală, sau în cazul neînscrierii în condiţiile convenţiei, sau al 



existenţei de dispoziţii din convenţie în probleme neprevăzute de aceasta, părţile în arbitraj sînt 
în drept a se adresa în judecată pentru soluţionarea unui astfel de litigiu, potrivit regulilor 
stabilite de prezentul cod.
    (5) Încheierea judecătorească pronunţată în conformitate cu alin.(1) poate fi atacată în ordinea 
şi în termenul stabilit de prezentul cod.

Capitolul XLV
PROCEDURA DE CONFIRMARE A TRANZACŢIEI ÎNCHEIATE

ÎN SCOPUL PREVENIRII UNUI PROCES CIVIL ŞI DE ELIBERARE
A TITLULUI EXECUTORIU AL ACESTEIA

    Articolul 487. Competenţa de examinare a cererii
    (1) Cererea de confirmare a tranzacţiei, prin care părţile previn un proces civil, şi de eliberare 
a titlului de executare silită se depune în scris de către partea procesului de mediere sau 
reprezentantul legal al acesteia la instanţa judecătorească de la domiciliul sau de la sediul 
pîrîtului.
    (2) Tranzacţiile încheiate în litigiile civile şi comerciale cu element de extraneitate se confirmă 
în condiţiile prezentului capitol dacă examinarea litigiului soluţionat prin tranzacţie este de 
competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova şi executarea tranzacţiei, în tot sau 
în parte, urmează a fi efectuată pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 488. Conţinutul cererii de confirmare 
                            a tranzacţiei prin care părţile previn 
                            un proces civil şi de eliberare a titlului
                            de executare silită
    (1) În cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil şi de eliberare 
a titlului de executare silită se indică:
    a) instanţa căreia îi este adresată cererea;
    b) numele și prenumele mediatorului care a mediat litigiul;
    c) numele și prenumele sau denumirea părţilor procesului de mediere, domiciliul sau sediul 
acestora, numerele de telefon/fax, adresa electronică şi alte date de contact;
    d) data încheierii tranzacţiei;
    e) solicitarea părţii interesate de a se confirma tranzacţia şi de a i se elibera titlul de executare 
silită a tranzacţiei;
    f) după caz, datele de contact ale reprezentantului legal al reclamantului.
    (2) La cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil şi de eliberare 
a titlului de executare silită se anexează:
    a) tranzacţia în original;
    b) convenţia de mediere, dacă o astfel de convenţie a fost încheiată;
    c) copia de pe procesul-verbal privind încetarea procesului de mediere;
    d) după caz, actele ce atestă executarea parţială a tranzacţiei.
    (3) Dacă cererea a fost depusă cu încălcarea prevederilor prezentului articol, acesteia nu i se dă 
curs, în conformitate cu art. 171.

Articolul 489. Examinarea cererii de confirmare 
                            a tranzacţiei prin care părţile previn 
                            un proces civil
    (1) Cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil se examinează 
în regim de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii, fără citarea părţilor. 
Instanţa trimite părţii care se opune executării benevole a tranzacţiei copiile de pe cererea de 
confirmare a tranzacţiei şi de pe materialele anexate, stabilind un termen pentru prezentarea 
referinţei.
    (2) Dacă instanţa consideră necesar, aceasta convoacă părţile interesate pentru audieri, 
înştiinţîndu-le despre data, ora şi locul şedinţei, fără întocmirea procesului-verbal.
    (3) Judecătorul refuză confirmarea tranzacţiei dacă aceasta:
    a) contravine legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, 
interesele societăţii sau ale statului;
    b) a fost încheiată cu încălcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.



    Articolul 490. Soluţionarea cererii de confirmare 
                            a tranzacţiei prin care părţile previn 
                            un proces civil 
    (1) În cazul admiterii cererii, judecătorul emite o încheiere privind confirmarea tranzacţiei, în 
care se indică:
    a) numărul dosarului şi data eliberării încheierii;
    b) instanţa, numele și prenumele judecătorului care a emis încheierea;
    c) numele și prenumele sau denumirea părţilor care au încheiat tranzacţia, domiciliul sau 
sediul şi, după caz, datele lor bancare, precum şi alte date de contact;
    d) numele și prenumele sau denumirea părţii care a solicitat confirmarea tranzacţiei;
    e) constatările şi concluziile instanţei privind admiterea sau respingerea cererii.
    f) caracterul executoriu al încheierii rămase definitive;
    g) termenul şi modul de contestare a încheierii.
    (2) Concomitent cu emiterea încheierii prevăzute la alin. (1), judecătorul eliberează şi titlul 
executoriu, susceptibil de executare silită.
    (3) Dacă se refuză confirmarea tranzacţiei, instanţa judecătorească pronunţă o încheiere 
motivată, care poate fi atacată cu recurs.

[Capitolul XLV introdus prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
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    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării prevederilor Directivei Consiliului 
Comunităţilor Europene 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 95 din 
21 aprilie 1993.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul şi obiectivele prezentei legi
    Scopul prezentei legi constă în crearea unui cadru legal corespunzător în vederea asigurării 
protecţiei intereselor economice ale consumatorilor prin interzicerea şi prevenirea utilizării de 
clauze abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Articolul 2. Domeniul de reglementare
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind protecţia consumatorilor împotriva clauzelor

contractuale abuzive. Ea se aplică la contractele încheiate între un comerciant şi un consumator, 
indiferent de forma acestor contracte (verbală, scrisă), precum şi la completarea fişelor de 
comandă sau a bonurilor de livrare, a biletelor, a tichetelor şi altora asemenea care conţin clauze 
contractuale standard. 

(2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad:
a) clauzele contractuale care reflectă normele prevăzute în legi şi în alte acte normative;
b) contractele de muncă reglementate de prevederile Codului muncii;
c) contractele privind drepturile de succesiune;
d) contractele privind drepturile reglementate de prevederile Codului familiei;
e) actele (contractele) de constituire a societăţilor comerciale;
f) contractele de societate civilă;
g) clauzele contractuale transpuse din convenţiile internaţionale la care Republica Moldova

este parte.
Articolul 3. Noţiuni principale 

    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: 
clauză abuzivă – clauză contractuală care, nefiind negociată în mod individual cu 



consumatorul, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul 
consumatorului, contrar cerinţelor de bună-credinţă, un dezechilibru semnificativ între drepturile 
şi obligaţiile părţilor care decurg din contract;

comerciant – orice persoană fizică sau juridică (vînzător sau furnizor de mărfuri, prestator de 
servicii), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care, în cadrul 
contractelor reglementate de prezenta lege, acţionează în scopuri legate de activitatea sa de 
întreprinzător sau de activitatea sa profesională;
    consumator – orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care 
comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea sa de 
întreprinzător sau de activitatea sa profesională;
    contract de adeziune – contract în care clauzele sînt formulate în prealabil de una dintre părţi, 
iar cealaltă parte doar poate să accepte încheierea contractului în condiţiile impuse ori să renunţe 
la încheierea lui.

Capitolul II
PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND CLAUZELE 

ABUZIVE ŞI EVALUAREA ACESTORA
Articolul 4. Prevederi specifice privind încheierea 

                       contractelor
    (1) Se interzice comercianţilor să includă clauze abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii. Orice clauză abuzivă introdusă în astfel de contracte este considerată nulă din 
momentul încheierii lor.
    (2) Orice contract încheiat între comerciant şi consumator va cuprinde clauze contractuale 
clare, univoce, a căror înţelegere nu necesită cunoştinţe speciale. 
    (3) În cazul contractelor în care toate clauzele sau o parte din ele sînt prezentate 
consumatorului în scris, acestea trebuie să fie redactate într-un limbaj clar şi inteligibil, să fie 
lizibile. Această cerinţă este aplicabilă documentului în întregime, inclusiv notelor de subsol, 
trimiterilor la alte documente sau specificaţiilor de orice natură.
    (4) În cazul unor dubii cu privire la sensul unei clauze, prevalează interpretarea cea mai 
favorabilă pentru consumator. 
    (5) În cazul contractelor care conţin clauze standard, comerciantul are obligaţia de a pune la 
dispoziţia consumatorului gratuit, la cerere, un exemplar de contract pe care îl propune în formă 
scrisă, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator. 

Articolul 5. Cerinţe privind clauzele abuzive 
    (1) O clauză contractuală nefiind negociată în mod individual cu consumatorul este abuzivă în 
cazul în care creează, contrar cerinţelor de bună- credinţă, prin ea însăşi sau împreună cu alte 
prevederi din contract, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între 
drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract. 
    (2) Se consideră întotdeauna că o clauză nu a fost negociată individual atunci cînd a fost 
inclusă de către comerciant în prealabil şi, din acest motiv, consumatorul nu a avut posibilitatea 
de a influenţa conţinutul ei.
    (3) Faptul că anumite aspecte ale unei clauze sau o anumită clauză a fost negociată individual 
nu exclude aplicarea prevederilor prezentului articol pentru restul contractului în cazul în care 
evaluarea lui globală demonstrează că este, totuşi, un contract de adeziune.
    (4) În cazul în care comerciantul pretinde că o clauză standard a fost negociată individual, lui 
îi revine sarcina probei.
    (5) Sînt considerate abuzive clauzele care au ca obiect sau efect: 
    a) excluderea sau limitarea răspunderii prevăzute de lege a comerciantului în cazul decesului 
consumatorului sau al vătămării lui corporale şi/sau al deteriorării bunurilor lui materiale ca 
urmare a acţiunii sau a inacţiunii comerciantului;
    b) excluderea sau limitarea drepturilor prevăzute de lege ale consumatorului faţă de 
comerciant sau faţă de o altă parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale ori al îndeplinirii 
necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către comerciant, inclusiv a 
opţiunii de a compensa o datorie către comerciant cu o creanţă pe care consumatorul o poate 
avea împotriva acestuia;



    c) încheierea unui acord care creează obligaţii pentru consumator şi prin care furnizarea de 
servicii de către comerciant este supusă unei condiţii a cărei îndeplinire depinde doar de voinţa 
acestuia din urmă;
    d) acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite de consumator, în cazul în 
care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără a se prevedea 
dreptul consumatorului de a primi o compensaţie în sumă cel puţin echivalentă de la comerciant, 
dacă acesta este partea ce rezoluţionează ori reziliază contractul, după caz;
    e) solicitarea de la orice consumator care nu şi-a îndeplinit obligaţia să plătească drept 
compensaţie o sumă disproporţionată în raport cu prejudiciul cauzat de neonorarea obligaţiilor 
contractuale;
    f) acordarea dreptului comerciantului de a rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia la discreţia sa 
contractul, în timp ce consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate, sau acordarea 
permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite pentru bunuri/servicii care nu au fost încă 
furnizate/prestate de către acesta, în cazul în care comerciantul este cel care reziliază contractul;
    g) acordarea posibilităţii comerciantului de a rezilia un contract cu durată nedeterminată fără 
un preaviz în termen rezonabil în formă scrisă, cu excepţia cazurilor în care există motive 
întemeiate de a face acest lucru;
    h) prelungirea automată a unui contract cu durată determinată, în cazul în care consumatorul 
nu şi-a exprimat intenţia de a-l prelungi, atunci cînd termenul stabilit pentru ca consumatorul să 
îşi exprime intenţia de a prelungi contractul este mai mic de 14 zile;
    i) obligarea irevocabilă a consumatorului de a respecta clauze cu care acesta nu a avut 
posibilitatea reală să se familiarizeze înainte de încheierea contractului;
    j) acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral clauzele fără a avea un motiv 
întemeiat care să fie precizat în contract;
    k) acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral, fără a avea un motiv întemeiat 
care să fie precizat în contract sau prin referinţă la prevederile actelor normative în domeniu, 
orice caracteristici ale produsului sau ale serviciului care urmează să fie furnizat;
    l) prevederea ca preţul bunurilor să fie stabilit în momentul livrării sau acordarea de 
posibilităţi comerciantului să mărească preţul acestora fără să îi acorde consumatorului dreptul 
corespunzător de a rezilia contractul, în cazul în care preţul final este nejustificat de mărit sau 
disproporţionat în raport cu preţul convenit la încheierea contractului, ţinîndu-se cont de 
circumstanţele obiective care au determinat comerciantul să modifice preţul;
    m) acordarea dreptului comerciantului de a stabili dacă bunurile sau serviciile furnizate sînt 
conforme cu contractul sau acordarea acestuia a dreptului exclusiv de a interpreta orice clauză 
din contract;
    n) limitarea obligaţiei comerciantului de a respecta angajamentele asumate de către 
intermediarii sau de către reprezentanţii acestuia sau asumarea angajamentelor de către acesta, cu 
condiţia respectării unei anumite formalităţi neprevăzute în mod expres de lege; 
    o) obligarea consumatorului să îşi îndeplinească toate obligaţiile, chiar în cazul în care 
comerciantul nu îşi respectă obligaţiile corelative;
    p) acordarea posibilităţii comerciantului de a îşi cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
contract, în cazul în care această acţiune poate servi la reducerea garanţiilor pentru consumator, 
fără acordul acestuia din urmă;
    q) excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumatorului de a intenta acţiune în instanţă 
judecătorească sau de a exercita orice alt drept prevăzut de lege, în special prin obligarea 
consumatorului de a soluţiona orice litigiu exclusiv prin arbitraj, care nu este reglementat de 
dispoziţiile legale, restricţionînd în mod nejustificat dovezile aflate la dispoziţia consumatorului 
sau impunîndu-i sarcina probei care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină 
altei părţi la contract;
    r) limitarea răspunderii comerciantului pentru defectele ascunse ale produselor şi/sau ale 
serviciilor;
    s) acordarea posibilităţii comerciantului de a restricţiona transferul de garanţie la 
recomercializarea produsului de către consumatorul iniţial;
    t) impunerea unui termen consumatorilor mai mic decît cel prevăzut de lege pentru notificarea 



comerciantului despre anumite defecte ale produsului sau ale serviciului;
    u) condiţionarea de către comerciant a prestării serviciului cu un anumit tip de mijloc de 
măsurare, deşi mijlocul de măsurare utilizat deja de consumator este legal;
    v) excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a rezoluţiona sau, după caz, de a 
rezilia contractul în cazul în care comerciantul:
    - a modificat unilateral clauzele contractuale în condiţiile stipulate la lit. j); 
    - nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;
    w) exonerarea comerciantului de obligaţia prevăzută de lege de a soma consumatorul sau de 
a-i stabili un termen pentru executarea obligaţiilor contractuale. 
    (6) Prevederile alin. (5) lit. g), j) şi l) se vor aplica după cum urmează:
    a) litera g) nu aduce atingere clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă 
dreptul de a rezilia în mod unilateral un contract cu durată nedeterminată, fără notificare, în cazul 
în care există un motiv justificat, cu condiţia ca furnizorul să aibă obligaţia de a informa de 
îndată cealaltă parte contractantă sau celelalte părţi contractante în această privinţă;
    b) litera j) nu aduce atingere clauzelor în al căror temei: 
    - furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobînzii plătibile de 
către consumator ori datorate acestuia din urmă sau valoarea unor alte taxe pentru servicii 
financiare, fără notificare, în cazul în care există un motiv întemeiat, cu condiţia ca furnizorul să 
aibă obligaţia de a informa de îndată cealaltă parte contractantă sau celelalte părţi contractante în 
această privinţă şi ca acestea din urmă să aibă libertatea de a rezilia imediat contractul în acest 
temei;
    - comerciantul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată 
nedeterminată cu condiţia ca acesta să aibă obligaţia de a îl informa pe consumator cu un preaviz 
în termen rezonabil şi consumatorul să aibă libertatea de a rezilia contractul;
    c) literele g), j) şi l) nu se aplică:
    - tranzacţiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare şi altor produse sau servicii în 
cazul în care preţul este legat de fluctuaţiile cotaţiei bursiere sau ale indicelui bursier sau ale unei 
rate de pe piaţa financiară pe care comerciantul nu le poate controla;
    - contractelor de cumpărare sau vînzare a valutei străine, a cecurilor de călătorie sau a 
ordinelor de plată internaţionale emise în valută străină;
    d) litera l) nu aduce atingere clauzelor de indexare a preţurilor în cazul în care aceste clauze 
sînt conforme cu legea, cu condiţia ca metoda în conformitate cu care variază preţurile să fie 
descrisă în mod explicit.
    (7) Lista clauzelor specificate la alin. (5) nu este exhaustivă. 

Articolul 6. Evaluarea caracterului abuziv 
                        al clauzelor contractuale
    (1) Caracterul abuziv al unei clauze contractuale se evaluează luîndu-se în considerare natura 
bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a încheiat contractul şi raportîndu-se, în momentul 
încheierii lui, la toate circumstanţele care însoţesc încheierea şi la toate clauzele contractului sau 
ale unui alt contract de care acesta depinde.
    (2) La evaluarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale, cu excepţia clauzelor stabilite la 
art. 5 alin. (5), se va ţine cont de:
    a) puterea diferită de negociere a părţilor;
    b) natura bunurilor sau a serviciilor;
    c) faptul că consumatorul a fost încurajat să-şi dea acordul pentru clauza respectivă prin 
afirmaţia că va obţine un beneficiu sau un avantaj din acceptarea clauzei respective;
    d) faptul că bunurile sau serviciile au fost vîndute sau furnizate la comanda specială a 
consumatorului;
    e) faptul că comerciantul a acţionat în mod corect şi echitabil faţă de cealaltă parte ale cărei 
interese legitime trebuie să le ia în considerare.
    (3) Evaluarea caracterului abuziv al clauzelor nu se referă la obiectul contractului şi nici la 
caracterul adecvat al preţului sau al remuneraţiei, pe de o parte, faţă de serviciile sau de bunurile 
furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sînt exprimate în 
mod clar şi inteligibil. Obiectul contractului şi raportul dintre preţ şi calitate pot fi luate în 



considerare la evaluarea caracterului abuziv al celorlalte clauze contractuale. 
    (4) În cazul contractelor de asigurări, clauzele care definesc sau care delimitează în mod clar 
riscul asigurat şi răspunderea asigurătorului nu se supun unor astfel de evaluări, deoarece aceste 
restricţii sînt luate în considerare la calcularea primei plătite de către consumator. 
    (5) Clauzele abuzive cuprinse în contractul încheiat cu consumatorul nu vor produce efecte 
asupra consumatorului şi se vor considera nule, iar contractul va continua să producă efecte în 
partea rămasă, în cazul în care poate continua să existe fără aceste clauze. 

Capitolul III
ORGANELE ABILITATE CU FUNCŢII DE CONTROL 

PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE
Articolul 7. Controlul din partea statului

    (1) Evaluarea clauzelor contractuale şi decizia finală asupra faptului că acestea sînt sau nu 
recunoscute ca fiind abuzive se efectuează de către instanţa de judecată.
    (2) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (denumită în continuare Agenţie) efectuează 
controlul respectării prevederilor prezentei legi şi constatarea clauzelor abuzive în contracte, la 
sesizarea consumatorului sau din oficiu, în condiţiile legii.
    (3) Comerciantul are obligaţia de a prezenta Agenţiei, la solicitare, o copie de pe originalul 
contractelor încheiate cu consumatorul, care fac obiectul controlului, cu respectarea legislaţiei 
privind protecţia datelor cu caracter personal şi a altor obligaţii de confidenţialitate impuse de 
lege sau de contract.
    (4) În cazul constatării de clauze abuzive în contractul încheiat cu consumatorul, Agenţia 
întocmeşte act de constatare şi intentează acţiune în instanţă judecătorească în vederea solicitării 
declarării nulităţii acestor clauze. 
    (5) În cazul în care constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale elaborate pentru a fi 
utilizate în o multitudine de contracte, instanţa de judecată dispune nulitatea acestor clauze, 
excluderea lor din contract, impunînd, totodată, comerciantului obligaţia de a exclude aceste 
clauze din contractele cu acelaşi obiect încheiate cu alţi consumatori, precum şi interdicţia de a 
include astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi încheiate cu consumatorii. 
    (6) Pentru prevenirea includerii în contracte a unor clauze abuzive, acţiunile menţionate la 
alin. (4) şi (5) pot fi îndreptate, separat sau în ansamblu, împotriva unui număr de comercianţi 
din acelaşi sector economic sau împotriva asociaţiilor acestora care utilizează sau recomandă 
utilizarea aceloraşi clauze sau a unor clauze similare.
    (7) Consumatorul prejudiciat nemijlocit prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor 
prezentei legi sau asociaţiile obşteşti de consumatori sînt în drept să intenteze acţiuni în instanţă 
judecătorească în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale consumatorilor 
prejudiciaţi, în vederea solicitării nulităţii clauzelor contractuale presupuse a fi abuzive, în 
condiţiile legii.

Articolul 8. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor 
                        prezentei legi 
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 9. Intrarea în vigoare 
    Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.

Articolul 10. Ajustarea cadrului normativ
    Guvernul, în termen:
    a) de 6 luni de la data publicării, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea 
legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) de 12 luni de la data publicării, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta 
lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            MARIAN LUPU

    Nr. 256. Chişinău, 9 decembrie 2011. 
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    Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea 
lor de consumatori şi transpune Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă 
de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a directivelor 97/7/CE, 
98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JO) nr. L 149/22 din 11 iunie 2005, şi Directiva 1999/44/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vînzării de bunuri de 
consum şi garanţiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 171 din 7 iulie 
1999.

[Preambulul modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
   [Preambulul în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Noţiuni utilizate 
    În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:



   consumator - orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care 
comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de 
întreprinzător sau profesională;
    agent economic - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de 
întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi din produse, prestează 
servicii (execută lucrări);
producător: 
    - agent economic care fabrică un produs finit, o parte componentă a unui produs sau materie 
primă;
    - agent economic care aplică pe produs numele său, marca comercială sau un alt semn 
distinctiv;
    - agent economic care recondiţionează produsul;
    - agent economic care modifică caracteristicile produsului;
    - reprezentant, înregistrat în Republica Moldova, al unui agent economic al cărui sediu se află 
în afara Republicii Moldova;
    - agent economic care importă produse;
    - distribuitor sau vînzător al produsului importat în cazul în care importatorul nu este cunoscut;
    - distribuitor sau vînzător al produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, 
dacă acesta, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, nu a informat persoana prejudiciată 
asupra identităţii importatorului;
    vînzător - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care 
desfăşoară activitate comercială în relaţiile cu consumatorii;
    prestator - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care 
prestează servicii;
    produs - bun destinat consumului sau utilizării individuale; sînt, de asemenea, considerate 
produse energia electrică, energia termică, gazele şi apa livrate pentru consum individual. În 
cadrul practicilor comerciale se consideră produs orice bun sau serviciu, inclusiv bunurile 
imobile, drepturile şi obligaţiile aferente;
   [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    serviciu - activitate, alta decît cea din care rezultă produse, desfăşurată în scopul satisfacerii 
unor necesităţi ale consumatorilor;
    lucrare - ansamblu de acţiuni prin care se obţine un produs sau se modifică caracteristicile 
acestuia;
    produs, serviciu inofensiv (sigur) - produs, serviciu care nu prezintă risc pentru  viaţa, 
sănătatea, ereditatea şi bunurile consumatorilor sau mediul înconjurător;

 produs, serviciu periculos - produs, serviciu care nu poate fi definit ca inofensiv;
    produs de folosinţă îndelungată - produs tehnic complex, constituit din piese şi 
subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata de funcţionare şi asupra 
căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere;
    cerinţe prescrise - cerinţe stabilite în acte normative, inclusiv în documente normative de 
standardizare; 

durată de funcţionare - perioadă de timp, stabilită de către producător (agentul economic care 
fabrică un produs) în documentele normative pentru produsele de folosinţă îndelungată, în cadrul 
căreia produsele, altele decît cele pentru care a fost stabilit termen de valabilitate, trebuie să-şi 
menţină caracteristicile funcționale cu condiţia respectării regulilor de transport, manipulare, 
depozitare, păstrare, exploatare şi consum;

[Art.1 noțiunea modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    termen de valabilitate - perioadă de timp, stabilită de către agentul economic care fabrică un 
produs perisabil sau un produs care, în scurt timp, poate deveni periculos pentru sănătatea 
consumatorilor, în cadrul căreia produsul trebuie să-şi păstreze caracteristicile specifice, cu 
condiţia respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare şi consum. 
Pentru produsele alimentare şi medicamente, termenul de valabilitate este data-limită de consum; 
    termen de garanţie - perioadă de timp, prescrisă sau declarată, care curge de la data 



achiziţionării produsului, serviciului şi în cadrul căreia produsul, serviciul trebuie să-şi păstreze 
caracteristicile prescrise sau declarate, iar producătorul, vînzătorul, prestatorul îşi asumă 
responsabilitatea remedierii sau înlocuirii pe cheltuiala sa a produsului, serviciului 
necorespunzător dacă deficienţele nu sînt imputabile consumatorului. Pentru producţia alcoolică, 
termen de garanţie constituie perioada de timp, stabilită de producător în documentele normative, 
care curge de la data îmbutelierii şi în cadrul căreia produsul achiziţionat trebuie să-şi păstreze 
caracteristicile prescrise sau declarate; 
    calitate - ansamblu de caracteristici ale unui produs, serviciu, care îi conferă  aptitudinea de a 
satisface, conform destinaţiei, necesităţile explicite sau implicite;

declarație de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, 
prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă cu certitudine că produsul este 
conform cu cerinţele specificate;

[Art.1 noțiunea în redacția LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    clauză abuzivă - clauză contractuală care, nefiind negociată în mod individual cu 
consumatorul, creează, contrar cerinţelor bunei-credinţe, prin ea însăşi sau împreună cu alte 
prevederi din contract, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între 
drepturile şi obligaţiile părţilor ce apar din contract;
  [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
punere la dispoziţie pe piaţă - acţiune de a face disponibile produsele pe piaţa Republicii 

Moldova, inclusiv păstrarea lor în scopul distribuirii, oferirii prin vînzare sau prin oricare altă 
formă de transmitere contra plată ori cu titlu gratuit;

[Art.1 noțiunea modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    produs falsificat (contrafăcut) - produs, fabricat din alţi componenţi, în alte proporţii sau în 
alte condiţii decît cele stabilite în documentele normative, care este prezentat drept veritabil;
  produs, serviciu necorespunzător (defectuos) - produs, serviciu care nu corespunde cerinţelor 

prescrise sau declarate; 
 viciu (deficienţă) - defect al unui produs, serviciu, care le face necorespunzătoare cerinţelor 

prescrise sau declarate şi care se manifestă şi poate fi constatat numai în timpul utilizării şi/sau 
păstrării acelui produs, serviciu; 

 [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
viciu (deficienţă) ascuns - defect al calităţii unui produs, serviciu, care, existînd la momentul 

livrării produsului, prestării serviciului, nu a fost cunoscut de către consumator şi nici nu a putut 
fi depistat prin mijloace obişnuite de verificare;

[Art.1 noțiunea modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
  prejudiciu - daună materială şi/sau morală adusă consumatorului prin distrugerea, deteriorarea 

sau diminuarea averii, precum şi daună cauzată vieţii, sănătăţii şi eredităţii lui în urma 
consumului şi/sau utilizării produselor, serviciilor necorespunzătoare ori în urma refuzului sau 
tergiversării neîntemeiate a încheierii contractului de prestare a serviciului;

 interes economic - totalitatea cerinţelor înaintate de consumator faţă de vînzător, prestator 
privind remedierea sau înlocuirea gratuită ori obţinerea contravalorii produsului, serviciului 
necorespunzător şi privind repararea prejudiciului cauzat, precum şi alte cerinţe ce ţin de 
interesul material al consumatorului;

asociaţie obştească de consumatori – asociaţie obştească care are ca scop unic apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor, fără a urmări realizarea de profit pentru 
membrii săi;

 [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    cod de conduită – acord sau totalitate de reguli, neimpuse prin legislaţie sau prin dispoziţii 
administrative,  ce definesc comportamentul comercianţilor care se angajează să le respecte în 
legătură cu una sau mai multe practici comerciale ori în unul sau mai multe sectoare de 
activitate;
   [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]



 [Art.1 noţiunea "contract de adeziune" exlusă prin LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 
art.172; în vigoare 23.06.12]
   [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    decizie de tranzacţionare – orice decizie pe care o ia un consumator privind oportunitatea, 
modalităţile şi condiţiile de achiziţionare a produsului, privind modalitatea de plată (integrală sau 
parţială) pentru un produs, privind păstrarea ori renunţarea la un produs sau exercitarea unui 
drept contractual în raport cu produsul, decizie ce poate conduce la acţiunea ori la inacţiunea 
consumatorului;

 [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    denaturarea substanţială a comportamentului economic al consumatorilor – folosirea unei 
practici comerciale ce afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în 
cunoştinţă de cauză, determinîndu-i astfel să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi 
luat-o;
   [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    diligenţă profesională – nivel de competenţă specializată şi de considerare pe care 
comerciantul poate să îl exercite în mod rezonabil faţă de consumatori, în conformitate cu 
practica comercială corectă şi/sau cu principiul general al bunei-credinţe în domeniul de 
activitate al comerciantului;
  [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]

distribuitor – agent economic din lanţul de distribuţie, altul decît producătorul sau 
importatorul, care pune la dispoziție pe piață produse şi asigură transferul titlului de proprietate 
asupra produsului de la producător la consumator;

[Art.1 noțiunea modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

 [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    invitaţie de a cumpăra – comunicare comercială în care se menţionează caracteristicile şi 
preţul produsului într-un mod corespunzător mijloacelor de comunicare comercială utilizate 
pentru aceasta şi care îl determină pe consumator să cumpere un produs;
   [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
     influenţă nejustificată – folosirea unei poziţii de forţă faţă de consumator, de manieră să 
exercite presiune asupra acestuia, chiar fără a recurge la forţa fizică sau fără a ameninţa cu 
aceasta, într-un mod care limitează semnificativ capacitatea consumatorului de a lua o decizie în 
cunoştinţă de cauză;

 [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    practici comerciale (practici ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii) – orice acţiune, 
omisiune, comportament, declaraţie sau comunicare comercială, inclusiv publicitate şi 
comercializare, efectuate de un comerciant în strînsă legătură cu promovarea, vînzarea sau 
furnizarea unui produs consumatorilor;
   [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    responsabil de codul de conduită  – orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de 
comercianţi, responsabilă de întocmirea şi revizuirea unui cod de conduită şi/sau de 
supravegherea respectării acestui cod de către cei care s-au angajat să îl respecte;
  [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]

    executant – orice persoană fizică sau juridică, autorizată pentru activitate de întreprinzător, 
care efectuează lucrări în relaţiile cu consumatorii;
    [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    comerciant – orice persoană fizică sau juridică care, în practicile comerciale ce fac obiectul 
prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale, de producţie sau 
artizanale, precum şi orice persoană care acţionează în scop comercial, în numele sau în 
beneficiul unui comerciant.

 [noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012]
erințe declarate – orice declarații publice privind caracteristicile principale ale produselor 

făcute de vînzător, producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, în special prin publicitate 
sau prin etichetare;



[Art.1 noțiunea introdusă prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

garanţie – orice angajament asumat de vînzător, prestator sau producător faţă de consumator, 
fără solicitarea unor costuri suplimentare, de a restitui preţul plătit, de a repara sau de a înlocui 
produsul cumpărat, serviciul prestat, ori de a se ocupa de produse, servicii în orice mod, dacă 
acestea nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea 
aferentă;

[Art.1 noțiunea introdusă prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

licitaţie deschisă – metodă de vînzare prin care comerciantul oferă produse sau servicii 
consumatorilor, care participă sau au posibilitatea de a participa în persoană la licitaţie, prin 
intermediul unei proceduri de licitare transparentă, concurenţială, condusă de un adjudecător şi în 
care ofertantul cîştigător este obligat să achiziţioneze produsele sau serviciile;

[Art.1 noțiunea introdusă prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
  reparaţie – în caz de neconformitate, aducere a unui produs în conformitate cu contractul de 

vînzare-cumpărare.
    [Art.1 noțiunea introdusă prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

 Articolul 2 (11). Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege stabileşte cerinţele generale de protecţie a consumatorilor, de asigurare a 
cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării complete asupra 
caracteristicilor principale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale 
consumatorilor în cazul unor practici comerciale incorecte, participării acestora la fundamentarea 
şi luarea de decizii ce îi interesează în calitate de consumatori.

[Art.2 al.(1) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (2) Prezenta lege se aplică practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor faţă de 
consumatori, specificate la art. 13, înainte, în timpul şi după o tranzacţie comercială în legătură 
cu un produs, cu un serviciu.
    (21) Prezenta lege reglementează aspecte privind vînzarea produselor şi garanţiile asociate 
acestora, precum şi a produselor ce urmează a fi fabricate sau prelucrate și care sînt achiziţionate 
în baza unui contract de vînzare-cumpărare.

[Art.2 al.(21) introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (3) Prezenta lege nu aduce atingere:
    a) dispoziţiilor legale privind aspectele de sănătate a consumatorilor şi de siguranţă a 
produselor;
    b) dispoziţiilor legale ce stabilesc competenţa instanţelor judecătoreşti;
    c) dispoziţiilor legale ce reglementează probarea şi marcarea  articolelor din metale preţioase;
    d) prevederilor specifice în anumite domenii privind practicile comerciale incorecte. În cazul 
în care astfel de prevederi există în legile speciale, acestea se aplică ca cerinţe suplimentare celor 
prevăzute de prezenta lege, iar în cazul în care legile speciale conţin cerinţe mai restrictive 
privind practicile comerciale incorecte, se aplică cerinţele legilor speciale.
    (31) Prevederile art. 161, 18, 182, ale art. 183 alin. (1) – (11) şi ale art. 184 nu se aplică:
    a) produselor second-hand care sînt vîndute prin procedura licitaţiei deschise, la care 
consumatorul are posibilitatea să participe personal;
    b) produselor vîndute în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau în baza 
unui alt act emis de instanţele judecătoreşti;
    c) apei şi gazelor naturale, energiei electrice şi energiei termice care nu sînt puse în vînzare în 
volum limitat sau în cantitate fixă.

[Art.2 al.(31) introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

 [Art.2 în vigoare din 1 ianuarie 2012]



    Articolul 3 (2). Reglementarea juridică a raporturilor în 
                             domeniul protecţiei consumatorilor
    Raporturile în domeniul protecţiei consumatorilor se reglementează prin prezenta lege, Codul 
civil, alte legi şi acte normative în domeniul respectiv. 
    Articolul 4 (3). Acorduri internaţionale
    Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd alte norme decît 
cele care se conţin în legislaţia naţională cu privire la protecţia consumatorilor, se aplică normele 
acordurilor internaţionale.
    Articolul 5. Clauze abuzive
     În conformitate cu prevederile Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii, se interzice comercianţilor a include clauze abuzive în astfel de contracte.

[Art.5 în redacţia LP23 din 01.03.12, MO54-59/23.03.12 art.172; în vigoare 23.06.12]
   [Art.5 în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  Articolul 6 (5). Drepturile fundamentale ale consumatorilor

    Orice consumator are dreptul la:
    a) protecţia drepturilor sale de către stat;
    b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i 
afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele 
legitime;
    c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori 
reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, 
serviciul necorespunzător;
    d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate; 
    e) instruire în domeniul drepturilor sale;
    f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor;
    g) adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale;
    h) sesizarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra 
încălcării drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, şi la înaintarea de 
propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor.

Capitolul II
PROTECŢIA VIEŢII, SĂNĂTĂŢII, EREDITĂŢII

ŞI SECURITĂŢII CONSUMATORULUI
    Articolul 7 (6). Prevederi specifice privind protecţia vieţii, sănătăţii, 
                             eredităţii şi securităţii consumatorului
    (1) Guvernul, prin organele administraţiei publice centrale, stabileşte norme şi reglementări 
specifice pentru protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii consumatorilor în următoarele 
cazuri:
    a) producerea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, 
depozitarea, pregătirea pentru vînzare şi vînzarea produselor;
    b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.   
    (2) Produsele puse la dispoziție pe piață trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate 
sau de declaraţii de conformitate, de alte documente conform legii.

[Art.7 al.(2) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (3) Se interzice producerea, depozitarea, punerea la dispoziție pe piață şi comercializarea 
produselor, prestarea serviciilor care nu corespund cerinţelor esențiale, prevăzute în 
reglementările tehnice aplicabile sau în documentele normative, ori care, utilizate în condiţii 
normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor.

[Art.7 al.(3) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (4) Se interzice producerea, importul, punerea la dispoziție pe piață, depozitarea, expunerea în 
comercializare şi comercializarea produselor falsificate (contrafăcute).

[Art.7 al.(4) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]



    (5) Se interzice  producerea, punerea la dispoziție pe piață, depozitarea, expunerea în 
comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor de 
calitate stabilite de documentele normative.

[Art.7 al.(5) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (6) Se interzice punerea la dispoziție pe piață, depozitarea, expunerea în comercializare şi 
comercializarea produselor, prestarea serviciilor în lipsa certificatului de conformitate sau 
declaraţiei de conformitate, precum şi în lipsa documentelor de provenienţă, dacă legislaţia 
prevede aceasta, sau cu utilizarea ilegală a mărcii de conformitate.

[Art.7 al.(6) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

 [Art.7 alin.(6) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    (7) Se interzice importul, punerea la dispoziție pe piață şi comercializarea produselor cu 
termenul de valabilitate expirat. 

[Art.7 al.(7) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (8) Se interzice modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe 
ambalaj sau în documentele de însoţire.

[Art.7 al.(7) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (9) Producătorul este obligat să indice în documentele de însoţire a produsului, serviciului, pe 
etichetă, sau prin alte modalităţi, regulile de utilizare, depozitare şi transport în siguranţă a 
produsului, serviciului, iar vînzătorul, prestatorul trebuie să le aducă la cunoştinţa 
consumatorului.

[Art.7 al.(7) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
  Articolul 8 (7). Obligaţiile producătorului 

    Producătorul este obligat:    
    a) să pună la dispoziție pe piață numai produse inofensive care trebuie să fie însoţite de 
certificate de conformitate, de alte documente, conform legislaţiei, şi produse care corespund 
cerinţelor prescrise sau declarate;

[Art.8 lit.a) modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    b) să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă sau de la consumatori produsele la care 
organele de control sau specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea cerinţelor prescrise sau 
declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, dacă 
această măsură constituie singurul mijloc prin care pot fi eliminate neconformităţile respective;
    c) să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;
    d) să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător pe toată durata de 
funcţionare sau a termenului de valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator 
a regulilor de transport, depozitare, păstrare, utilizare şi consum.
  Articolul 9 (8). Obligaţiile vînzătorului

    Vînzătorul este obligat:
    a) să se asigure că produsele oferite spre comercializare sînt inofensive şi corespund cerinţelor 
prescrise sau declarate;
    b) să nu comercializeze produse despre care deţine informaţii că sînt periculoase sau care se 
consideră periculoase;
    c) să anunţe, imediat, autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre 
existenţa pe piaţă a oricărui produs de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat 
(contrafăcut);
    d) să retragă din comercializare produsele la care organele de control sau specialiştii proprii au 
constatat neîndeplinirea cerinţelor prescrise sau declarate sau care ar putea afecta viaţa, 
sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc 
prin care pot fi eliminate neconformităţile respective;



    e) să asigure respectarea condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs;
    f) să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, 
conform unui regulament aprobat de Guvern;
   g) să deţină registrul de reclamaţii la un loc vizibil şi să înregistreze reclamaţiile 
consumatorilor conform unui regulament aprobat de Guvern;

 [Art.9 lit.(g) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    h) să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;
    i) să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător, pe toată durata de 
funcţionare sau a termenului de valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator 
a regulilor de transport, depozitare, păstrare, utilizare şi consum.
    Articolul 10 (9). Obligaţiile prestatorului 
    Prestatorul este obligat:
    a) să folosească, la prestarea serviciilor, numai produse şi proceduri inofensive care, dacă 
legislaţia prevede aceasta, trebuie să fie certificate;
    b) să anunţe imediat autorităţile competente, precum şi producătorul respectiv, despre 
existenţa oricărui produs folosit la prestarea serviciului de care are cunoştinţă că este periculos 
şi/sau falsificat (contrafăcut);
    c) să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea 
consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
    d) să respecte cerinţele prescrise sau declarate, precum şi clauzele contractuale;
    e) să asigure, la prestarea serviciilor, respectarea condiţiilor tehnice stabilite de producător 
pentru produs;
    f) să înmîneze bon de casă sau un alt document, care confirmă faptul prestării serviciului, 
conform unui regulament aprobat de Guvern;
    g) să asigure prestarea serviciului (în cazul în care serviciul conţine elemente vorbite sau 
textuale scrise) în limba moldovenească conform unui regulament aprobat de Guvern;
    h) să deţină registrul de reclamaţii la un loc vizibil şi să înregistreze pretenţiile consumatorilor 
conform unui regulament aprobat de Guvern;

 [Art.10 lit.(h) modificată din 1 ianuarie 2012]
    i) să asigure respectarea condiţiilor igienico-sanitare;
    j) să răspundă pentru prejudiciul cauzat de serviciul prestat necorespunzător.
  Articolul 11 (91). Obligaţiile agenţilor economici în cazul 

                                produselor de folosinţă îndelungată 
    Agenţii economici care importă şi/sau comercializează produse de folosinţă îndelungată şi 
piese de schimb aferente sînt obligaţi să încheie cu întreprinderile specializate în deservirea 
tehnică şi reparaţia produselor respective contracte pentru deservirea tehnică a produselor 
comercializate pe teritoriul ţării în perioada de garanţie şi postgaranţie. Întreprinderile 
producătoare pot efectua de sine stătător reparaţia şi deservirea produselor de folosinţă 
îndelungată.

Capitolul III
PROTECŢIA INTERESELOR ECONOMICE

ALE CONSUMATORILOR
 Articolul 12 (10). Prevederi specifice privind protecţia 

                                intereselor economice ale consumatorilor
    (1) Guvernul aprobă reglementări  în scopul prevenirii şi combaterii practicilor ce dăunează 
intereselor economice ale consumatorilor.
    (2) Agentul economic este obligat să importe şi/sau să pună la dispoziție pe piață numai 
produse ce corespund cerinţelor prescrise sau declarate, să presteze servicii, inclusiv servicii 
comunale, numai în bază de contract încheiat individual cu consumatorii şi/sau cu reprezentanţii 
legali ai acestora.

[Art.12 al.(2) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    [Art.12 al.(2) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
   [Art.12 alin.(2) în vigoare din 1 ianuarie 2012]



    (3) Vînzătorul este obligat, la cererea consumatorului, să prezinte dovezi de efectuare a 
controlului calităţii produsului, serviciului, dacă acestea sînt prevăzute de actele normative.
    (4) Consumatorul este în drept să pretindă vînzătorului, prestatorului remedierea sau înlocuirea 
gratuită ori reducerea corespunzătoare a prețului sau restituirea contravalorii produsului, 
serviciului prin rezoluțiunea contractului pentru acest produs, serviciu, precum şi despăgubiri 
pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau 
termenului de valabilitate, cu condiţia respectării de către consumator a instrucţiunilor de 
instalare, utilizare şi a regulilor de păstrare, prevăzute în documentele de însoţire.

[Art.12 al.(4) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
     (5) Consumatorul, după expirarea termenului de garanţie, poate pretinde vînzătorului, 
prestatorului remedierea sau înlocuirea gratuită ori reducerea corespunzătoare a prețului sau 
restituirea contravalorii produsului, serviciului prin rezoluțiunea contractului pentru acest produs, 
serviciu care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost vîndute, ca urmare a unor vicii 
ascunse apărute pe durata de funcţionare a acestora.

[Art.12 al.(5) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (6) Prestatorul este obligat, la prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor comunale, să utilizeze 
mijloace de măsurare, adecvate, legalizate, verificate metrologic, în modul stabilit, conform 
cerinţelor prescrise.

[Art.12 al.(6) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
  [Art.12 alin.(6) în vigoare din 1 ianuarie 2012]

    (7) Vînzătorul este obligat să măsoare produsele oferite consumatorilor cu mijloace de 
măsurare proprii, adecvate, legalizate, verificate metrologic, în modul stabilit. Indicaţiile 
mijloacelor de măsurare trebuie să fie explicite şi la vederea consumatorului.
    (8) Se interzice producerea sau vînzarea materialelor de referinţă şi producerea, repararea, 
vînzarea, închirierea mijloacelor de măsurare fără aviz legal de activitate metrologică.
    Articolul 13 (101).  Practici comerciale incorecte
    (1) Se interzic practicile comerciale incorecte.
    (2) O practică comercială este incorectă dacă:
    a) este contrară cerinţelor diligenţei profesionale; şi
    b) denaturează sau este susceptibilă să denatureze, în mod esenţial, comportamentul economic 
al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului mediu al unui 
grup, în cazul cînd o practică comercială este adresată unui anumit grup de consumatori.
    (3) Practicile comerciale care pot denatura, în mod esenţial, comportamentul economic al unui 
anumit grup vulnerabil de consumatori, clar identificabil, trebuie evaluate din perspectiva 
membrului mediu al grupului. Grupul de consumatori este cu precădere vulnerabil la respectiva 
practică sau la produsul la care aceasta se referă din motive de infirmitate mintală sau fizică, de 
vîrstă sau de credulitate, comportamentul economic al acestuia putînd fi, în mod rezonabil, 
prevăzut de comerciant. Această prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare obişnuite şi 
legitime ce constau în declaraţii exagerate sau declaraţii ce nu sînt destinate a fi luate ca atare.
    (4) Practicile comerciale incorecte sînt, în special, cele:
    a) înşelătoare, în sensul prevederilor alin. (5)–(12);
    b) agresive, în sensul prevederilor alin. (13)–(15).
    (5) Practicile comerciale înşelătoare pot fi acţiuni înşelătoare sau omisiuni înşelătoare.
    (6) O practică comercială este considerată ca fiind acţiune înşelătoare în cazul în care conţine 
informaţii false sau, în orice alt fel, inclusiv prin prezentarea generală, induce sau poate induce în 
eroare consumatorul mediu şi, în orice situaţie, determină sau este susceptibilă să determine 
consumatorul să ia o decizie de tranzacţionare pe care nu ar fi luat-o în  altă situaţie, chiar dacă 
informaţia este corectă de fapt cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
    a) existenţa sau natura produsului;
    b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, eventualele 
riscuri previzibile, fabricarea, compoziţia, accesoriile, asistenţa acordată după vînzare şi 
soluţionarea reclamaţiilor, modul şi data fabricării  sau prestării, livrarea, capacitatea de a 



corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, termenul de valabilitate, specificaţiile, originea 
geografică sau comercială, rezultatele care se pot obţine din utilizare, rezultatele şi 
caracteristicile esenţiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului;
    c) amploarea implicării comerciantului, motivaţia practicii comerciale şi natura procesului de 
vînzare, precum şi toate declaraţiile sau toate simbolurile care sugerează sponsorizarea sau 
sprijinul direct ori indirect acordat comerciantului sau produsului;
    d) preţul sau modalitatea de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific în ceea ce 
priveşte preţul;
    e) necesitatea unui serviciu, a unei piese separate, a înlocuirii sau remedierii;
    f) natura, competenţele şi drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său, cum ar fi: 
identitatea şi patrimoniul, calificările sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legăturile sale, 
drepturile de proprietate intelectuală sau comercială ori recompensele şi distincţiile primite;
    g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de remediere, de înlocuire sau de 
restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunzător, reducerea preţului ca urmare a 
rezilierii contractului în condiţiile art. 18 şi 181.

[Art.13 al.(6), lit.g) modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în 
vigoare 16.03.17]
    (7) O practică comercială este considerată, de asemenea, ca fiind acţiune înşelătoare dacă, în 
contextul situaţiei de fapt şi ţinînd cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, această practică 
determină sau este susceptibilă să determine consumatorul mediu să ia o decizie de 
tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o şi dacă această practică implică:
    a) orice activitate comercială privind produsul, inclusiv publicitatea comparativă, creînd o 
confuzie cu un alt produs, cu o altă marcă, cu numele sau cu alte semne distinctive ale unui 
concurent;
    b)  nerespectarea de către comerciant a obligaţiilor prevăzute în codul de conduită pe care s-a 
angajat să îl respecte, dacă:
    – angajamentul său nu este o aspiraţie, ci o obligaţie asumată în mod ferm şi care poate fi 
verificată; şi
    –  în cadrul unei practici comerciale, el indică că s-a angajat să respecte codul respectiv.
    (8) O practică comercială este considerată ca fiind omisiune înşelătoare dacă, în contextul 
situaţiei de fapt şi ţinînd cont de toate caracteristicile şi circumstanţele,  precum şi de limitele de 
spaţiu şi de timp impuse mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informaţiei, 
această practică omite o informaţie esenţială necesară consumatorului mediu, ţinînd cont de 
context, pentru luarea unei decizii de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi, prin urmare, 
determină sau este susceptibilă să determine  consumatorul mediu să ia o decizie de 
tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
    (9) O practică comercială este considerată, de asemenea, ca fiind omisiune înşelătoare în cazul 
cînd, ţinînd cont de aspectele prevăzute la alin. (8), un comerciant ascunde o informaţie esenţială 
sau o oferă într-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu sau în contratimp ori nu îşi declară intenţia 
comercială adevărată, în cazul în care aceasta nu rezultă deja din context, şi cînd, în orice 
situaţie, consumatorul mediu este determinat sau poate fi determinat să ia o decizie de 
tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
    (10) În cazul în care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor 
comerciale impun limite în spaţiu ori în timp, în momentul determinării practicii ca fiind sau 
nefiind omisiune înşelătoare se va ţine cont de aceste limite, precum şi de orice măsuri luate de 
către comerciant în vederea punerii informaţiei la dispoziţia consumatorului prin alte mijloace.
    (11) În cazul unei invitaţii de a cumpăra, pentru determinarea practicilor comerciale incorecte, 
se consideră esenţiale următoarele informaţii, dacă acestea nu rezultă deja din context:
    a) caracteristicile principale ale produsului, ţinînd cont de mijlocul de comunicare utilizat şi de 
produs;
    b) sediul şi celelalte date de identificare ale comerciantului şi, în cazul în care el acţionează în 
numele  altui comerciant, sediul şi celelalte date de identificare ale acestuia;
    c) preţul cu toate taxele incluse sau modalitatea de calcul al acestuia – în cazul cînd  preţul, în 
mod rezonabil, nu poate fi calculat în avans, ţinînd cont de natura produsului. De asemenea, după 



caz, se consideră esenţiale toate costurile adiţionale pentru transport, livrare sau taxele poştale 
ori, în cazul în care aceste costuri, în mod rezonabil, nu pot fi calculate în avans – precizarea că 
pot exista costuri adiţionale ce trebuie suportate de consumator;
    d) modalităţile de plată, de livrare, de executare şi de examinare a reclamaţiilor, în cazul în 
care acestea diferă de cerinţele diligenţei profesionale;
    e) menţionarea dreptului de renunţare sau de reziliere, în cazul produselor şi tranzacţiilor ce 
implică acest drept.
    (12) Sînt considerate ca fiind înşelătoare, în orice situaţie, următoarele practici comerciale:
    a) afirmarea de către comerciant că este parte semnatară a unui cod de conduită în cazul în 
care nu este;
    b) afişarea unui certificat, a unei mărci de calitate sau a unui echivalent fără a fi obţinută 
autorizaţia necesară;
    c) afirmarea că un cod de conduită a primit aprobarea unei entităţi publice sau a unei alte 
entităţi în cazul în care aprobarea nu a fost primită;
    d) afirmarea că un comerciant, inclusiv practicile sale comerciale, sau un produs al său a fost 
agreat, aprobat ori autorizat de o entitate publică sau privată fără un temei real sau fără a 
îndeplini condiţiile necesare pentru agrearea, aprobarea sau autorizarea obţinută;
    e) lansarea unei invitaţii de a cumpăra produse la un anumit preţ în cazul în care comerciantul 
nu dezvăluie în invitaţie existenţa unor motive rezonabile în a căror bază ar aprecia că nu va 
putea să furnizeze, el însuşi sau prin intermediul altui comerciant, acele produse sau produse 
similare la acelaşi preţ, pentru o perioadă şi într-o cantitate rezonabilă, avîndu-se în vedere 
produsul, amploarea publicităţii şi preţul oferit;
    f) lansarea de către comerciant a unei invitaţii de a cumpăra produse la un anumit preţ, în 
scopul promovării unui produs similar, pentru a recurge ulterior la una din următoarele acţiuni: 
să refuze prezentarea produsului ce a făcut obiectul publicităţii; să refuze preluarea comenzii 
privind respectivul produs sau livrarea lui într-un termen rezonabil; să prezinte un eşantion cu 
defecte;
    g) afirmarea falsă că un produs va fi disponibil doar pentru o perioadă foarte limitată de timp 
sau că va fi disponibil doar în anumite condiţii, pentru o perioadă foarte limitată, în scopul 
obţinerii unei decizii imediate şi lipsirii consumatorilor de alte posibilităţi sau de un termen 
suficient pentru a putea face o alegere în cunoştinţă de cauză;
    h) angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvînzare către consumatori fără a-i 
informa în mod clar pe aceştia, înainte de angajarea lor în tranzacţie, referitor la limba în care 
furnizează serviciul în situaţia în care, înaintea încheierii tranzacţiei, comerciantul a comunicat 
cu consumatorul în altă limbă decît limba oficială a statului în care se prestează serviciul;
    i) afirmarea sau crearea impresiei că un produs poate fi vîndut în mod legal în situaţia în care 
acest lucru nu este posibil;
    j) prezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin lege ca o caracteristică distinctă a ofertei 
comerciantului;
    k) utilizarea unui context editorial în mass-media în vederea promovării unui produs pentru a 
cărui publicitate comerciantul a plătit, fără însă ca publicitatea  să fie precizată clar fie în cuprins, 
fie prin imagini ori sunete uşor de identificat de către consumator (publicitate mascată);
    l) lansarea de afirmaţii nefondate cu privire la natura şi amploarea riscului pentru securitatea 
personală a consumatorului sau a familiei acestuia în situaţia în care consumatorul nu 
achiziţionează produsul;
    m) promovarea de către comerciant, cu intenţia de a induce în eroare consumatorul, a unui 
produs care se aseamănă cu un produs similar fabricat de un producător anume, astfel încît 
consumatorul să creadă că produsul este fabricat de acest producător;
    n) crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoţional piramidal, pe care un 
consumator îl ia în considerare datorită posibilităţii de a primi remuneraţia doar ca urmare a 
introducerii unui alt consumator în sistem şi nu ca urmare a vînzării sau a consumului 
produselor;
    o) afirmarea de către un comerciant că îşi încetează activitatea sau că se stabileşte în altă parte 
în cazul cînd acest lucru nu este adevărat;



    p) afirmarea că un produs poate spori şansele de cîştig la jocurile de noroc;
    q) afirmarea neîntemeiată că produsul poate vindeca boli, disfuncţii sau malformaţii;
    r) transmiterea de informaţii inexacte cu privire la condiţiile oferite de piaţă sau cu privire la 
posibilitatea achiziţionării produsului cu intenţia de a determina consumatorul să cumpere 
produsul în condiţii mai puţin favorabile decît în condiţiile normale ale pieţei;
    s) afirmarea, în cadrul unei practici comerciale, că se va organiza un concurs sau se va oferi un 
premiu în scopuri promoţionale fără a acorda premiul promis sau un echivalent rezonabil;
    t) descrierea unui produs ca fiind “gratuit”, “fără costuri” sau în termeni similari în cazul în 
care consumatorul trebuie să suporte şi alte costuri, în afară de costurile inevitabile ce rezultă din 
practica comercială, inclusiv plata pentru livrarea sau ridicarea produsului;
    u) includerea în materialele publicitare a unei facturi sau a unui document similar referitor la 
plată, prin care consumatorului i se creează impresia că  deja a comandat produsul promovat, 
cînd, de fapt, el nu l-a comandat;
    v) afirmarea falsă sau crearea impresiei false că acţiunile comerciantului nu sînt legate de 
activităţile sale comerciale, industriale, de producţie sau artizanale ori falsa prezentare a sa în 
calitate de consumator;
    w) crearea impresiei false că serviciul postvînzare cu privire la un produs este disponibil într-
un stat, altul decît cel în care produsul este vîndut.
    (13) O practică comercială este considerată ca fiind agresivă dacă, în contextul situaţiei de fapt 
şi ţinînd cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, această practică limitează sau este 
susceptibilă să limiteze considerabil libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului 
mediu în privinţa produsului prin hărţuire, constrîngere, inclusiv prin utilizarea forţei fizice sau 
prin influenţă nejustificată, şi, prin urmare, practica dată îl determină sau este susceptibilă să îl 
determine pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
    (14) Pentru a determina dacă o practică comercială recurge la hărţuire, constrîngere, inclusiv 
la forţă fizică sau la influenţă nejustificată, se ia în considerare:
    a) momentul, locul desfăşurării, natura şi/sau durata practicii comerciale;
    b) recurgerea la ameninţare, la un limbaj sau la un comportament abuziv;
    c) exploatarea de către comerciant, în cunoştinţă de cauză, a oricărui eveniment nefast sau a 
oricărei situaţii deosebit de grave care afectează modul de a judeca al consumatorului mediu 
pentru a influenţa decizia consumatorului cu privire la produs;
    d) orice obstacol oneros sau disproporţionat, neprevăzut în contract, impus de comerciant, 
atunci cînd consumatorul doreşte să îşi exercite drepturile contractuale, inclusiv dreptul de a 
rezilia contractul, de a schimba produsul ori de a se adresa unui alt comerciant;
    e) orice ameninţare cu măsuri în situaţia în care acestea nu pot fi luate în mod legal.
    (15) Sînt considerate ca fiind agresive, în orice situaţie, următoarele practici comerciale:
    a) crearea impresiei consumatorului că nu poate părăsi sediul comerciantului pînă cînd nu se 
încheie un contract;
    b) efectuarea de vizite personale la domiciliul consumatorului, ignorînd solicitarea acestuia de 
a pleca sau de a nu reveni, cu excepţia cazului în care legea permite acest lucru în vederea 
îndeplinirii unei obligaţii contractuale şi în măsura în care o permite;
    c) solicitarea insistentă şi nedorită prin telefon, fax, email sau prin alt mijloc de comunicare la 
distanţă, cu excepţia cazului în care  legea permite acest lucru în vederea îndeplinirii unei 
obligaţii contractuale şi în măsura în care o permite;
    d) solicitarea de la un consumator care doreşte să execute o poliţă de asigurare de a prezenta 
documente care, în mod rezonabil, nu pot fi considerate relevante pentru a stabili dacă pretenţia 
este validă sau ignorarea sistematică a corespondenţei pertinente cu scopul de a-l determina pe 
consumator să renunţe la exercitarea drepturilor sale contractuale;
    e) includerea într-o publicitate a unui îndemn direct adresat minorilor de a cumpăra produsele 
promovate ori de a convinge părinţii sau alţi adulţi să cumpere produsele promovate; 
    f) solicitarea unei plăţi imediate sau ulterioare pentru returnarea ori păstrarea în condiţii sigure 
a produsului care a fost furnizat de comerciant, dar pe care consumatorul nu l-a solicitat;
    g) informarea explicită a consumatorului că, în cazul în care acesta nu cumpără produsul ori 
serviciul, comerciantul riscă să îşi piardă serviciul sau mijloacele de trai;



    h) crearea falsei impresii consumatorului că a cîştigat sau va cîştiga un premiu sau un alt 
beneficiu echivalent ori că va cîştiga dacă va întreprinde o anumită acţiune, cînd, în realitate, nu 
există nici un premiu sau un alt beneficiu echivalent, cînd intrarea în posesia premiului sau a 
altui beneficiu echivalent este condiţionată de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost 
de către consumator.
   [Art.13 în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    Articolul 14 (102). Competenţe şi drept de sesizare referitor 
                                   la practicile comerciale incorecte
    (1) În vederea stopării şi combaterii practicilor comerciale incorecte, persoanele sau 
autorităţile care, potrivit legii, au un interes legitim pot:
    a) să iniţieze o acţiune în instanţă;
    b) să sesizeze Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor pentru ca aceasta fie să decidă asupra 
reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în instanţă împotriva comercianţilor care au săvîrşit ori sînt 
susceptibili să săvîrşească practici comerciale incorecte.
    (2) Comercianţii, în cazul în care nu sînt de acord cu sesizarea, trebuie să prezinte dovezi 
privind incorectitudinea afirmaţiilor expuse în sesizare în legătură cu practica comercială 
întreprinsă şi sînt obligaţi, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, să le pună acestora la dispoziţie documente probatoare.
    (3) În cazul în care documentele specificate la alin. (2) nu sînt prezentate într-un termen 
rezonabil, dar nu mai mare de 15 zile calendaristice, şi/sau dacă sînt recunoscute insuficiente, 
afirmaţiile expuse în sesizare se consideră fondate.
    (4) Comercianţii concurenţi pot informa Consiliul Concurenţei în legătură cu practicile 
comerciale incorecte sau pot iniţia acţiuni în instanţă împotriva comercianţilor care au săvîrşit ori 
sînt susceptibili să săvîrşească practici comerciale incorecte.

 [Art.14 al.(4) modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
   [Art.14 în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    Articolul 15 (103). Răspunderi şi sancţiuni pentru utilizarea 
                                   practicilor comerciale incorecte
    (1) Ţinînd cont de toate interesele implicate şi, în special, de interesul public, instanţele 
judecătoreşti competente sau Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor:
    a) dispun încetarea sau iniţierea procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea 
practicilor comerciale incorecte, conform procedurilor şi atribuţiilor stabilite de Codul 
contravenţional;
    b) dispun interzicerea sau iniţierea procedurilor legale corespunzătoare pentru interzicerea 
practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost încă aplicate, dar acest lucru este 
iminent, conform procedurilor şi atribuţiilor stabilite de Codul contravenţional;
    c) solicită prezentarea de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în termen de 5 zile 
lucrătoare, a datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate în realizarea 
publicităţii audiovizuale, considerată a fi o practică comercială incorectă, precum şi a unei copii 
a materialului publicitar difuzat.
    (2) În cazul în care, în vederea eliminării efectelor practicilor comerciale incorecte, s-a dispus 
încetarea, respectiv interzicerea acestora, iar hotărîrea/decizia organului respectiv a rămas 
irevocabilă, instanţa care a emis hotărîrea judecătorească definitivă, respectiv Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor, poate solicita comerciantului:
    a) publicarea hotărîrii/deciziei, integral sau parţial, în forma pe care o consideră adecvată;
    b) publicarea unui comunicat suplimentar privind măsurile de redresare.
    (3) Publicarea, în condiţiile alin. (2), se va face, în toate cazurile, într-un ziar de largă 
circulaţie, pe cheltuiala comerciantului.
    (4) Prezenta lege nu exclude controlul pe care responsabilii de codurile de conduită îl pot 
efectua conform prevederilor din codurile de conduită pe care comercianţii s-au angajat să le 
respecte.
    (5) Efectuarea controlului specificat la alin. (4) nu exclude şi nu limitează dreptul 
consumatorilor, al asociaţiilor obşteşti de consumatori sau al concurenţilor de a sesiza 
responsabilul de codul de conduită şi nici dreptul consumatorilor sau al asociaţiilor de a se adresa 



Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor ori instanţei judecătoreşti competente.
  [Art.15 în vigoare din 1 ianuarie 2012]
   Articolul 16 (11). Încheierea contractelor
    Consumatorul, la încheierea contractelor, are următoarele drepturi:
    a) de a lua liber decizii la achiziţionarea produsului, serviciului, fără a i se impune în contracte 
clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte, de natură a 
influenţa opţiunea acestuia;
  [Art.16 lit.a) în vigoare din 1 ianuarie 2012]

    b) de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor 
privind caracteristicile principale şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a preţului sau 
tarifului, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobînzilor;

[Art.16 lit.b) modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    c) de a lua cunoştinţă, în prealabil, de textul contractului pe care intenţionează să îl încheie;

 [Art.16 lit.c) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    d) de a fi exonerat de plata pentru produsele, serviciile care nu au fost solicitate;
    e) de a fi despăgubit pentru daunele cauzate de produsele, serviciile care nu corespund 
cerinţelor prescrise sau declarate ori clauzelor contractuale;
    f) de a i se asigura deservirea tehnică necesară şi piese de schimb pe toată durata de 
funcţionare a produsului, stabilită în documentele normative sau declarată de către producător ori 
convenită de părţi;
    g) de a plăti pentru produsele, serviciile de care beneficiază sume stabilite cu exactitate, în 
prealabil; majorarea preţului iniţial este posibilă numai cu acordul consumatorului.

Articolul 161. Conformitatea produselor cu specificaţiile
                            cuprinse în contractul de vînzare-cumpărare
    (1) Vînzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sînt în conformitate cu 
contractul de vînzare-cumpărare.
    (2) Se consideră că produsele sînt în conformitate cu contractul de vînzare-cumpărare în cazul 
în care:
    a) corespund descrierii făcute de vînzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care 
vînzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
    b) corespund scopului specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vînzătorului 
şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vînzare-cumpărare;
    c) corespund scopurilor pentru care sînt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip; 
    d) fiind de acelaşi tip, prezintă caracteristici de calitate şi performanţe normale, la care 
consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile 
publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vînzător, de producător sau de 
reprezentantul autorizat al acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta 
produsului.
    (3) Nu se consideră a fi o neconformitate în sensul prezentului articol dacă, în momentul 
încheierii contractului de vînzare-cumpărare, consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod 
rezonabil, să nu cunoască această neconformitate ori dacă neconformitatea îşi are originea în 
materialele furnizate de consumator.
    (4) Vînzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice menționate la alin. (2) lit. d), în 
oricare dintre următoarele situaţii, dacă demonstrează că:
    a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţia în cauză;
    b) declaraţia a fost rectificată pînă la momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare; 
sau
    c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.
    (5) Orice neconformitate care rezultă dintr-o instalare incorectă a produselor se consideră 
echivalentă unei neconformităţi a produselor dacă instalarea este prevăzută în contractul de 
vînzare-cumpărare şi produsele au fost instalate de vînzător sau pe răspunderea sa.
    (6) Prevederile alin. (5) se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de 
consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei erori în instrucţiunile 



de instalare.
[Art.161 introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 

16.03.17]
    Articolul 17 (12). Stabilirea duratei de funcţionare, termenului 
                                de valabilitate, termenului de garanţie
    (1) Producătorul, prestatorul sînt obligaţi să stabilească o durată de funcţionare pentru 
produsele de folosinţă îndelungată, inclusiv pentru componentele şi accesoriile acestora care, 
după expirarea unei anumite perioade de timp, pot prezenta pericol pentru viaţa, sănătatea, 
ereditatea şi securitatea consumatorului sau pot provoca prejudicii bunurilor acestuia 
sau  mediului înconjurător.
    (2) Producătorul este obligat să stabilească în documentul normativ respectiv termenul de 
valabilitate pentru produsele alimentare, articolele de parfumerie, cosmetice, medicamente, 
articolele chimice de uz casnic şi alte produse perisabile. 
    (3) Producătorul, prestatorul sînt obligaţi să stabilească pentru produsul, serviciul oferit un 
termen de garanţie. Dacă termenul de garanţie este stabilit de producător, vînzătorul nu poate 
stabili un termen mai mic. Termenul de garanţie stabilit de producător sau vînzător pentru 
produsele de folosinţă îndelungată nu poate fi mai mic decît cel de garanţie legală, prevăzut la 
art. 183 alin. (1).

[Art.17 al.(3) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
   (4) În cazul în care producătorul nu a stabilit un termen de garanţie pentru produsele de 
folosinţă îndelungată, consumatorul beneficiază de drepturile prevăzute la art. 18 alin. (2) dacă 
neconformitățile au apărut în termen de 2 ani de la livrarea produsului.

[Art.17 al.(4) în redacția LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (5) Vînzătorul, producătorul sînt obligaţi să asigure posibilitatea utilizării produselor de 
folosinţă îndelungată pe toată durata de funcţionare, stabilită în documentul normativ.  În acest 
scop, ei au obligaţia să asigure reparaţia şi deservirea tehnică a lor, precum şi să asigure piese de 
schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar, pe toată durata de funcţionare, iar în 
cazul în care durata de funcţionare nu este prevăzută - în decurs de 10 ani de la data vînzării. 
Dacă data vînzării  nu poate fi determinată, durata de funcţionare  se calculează de la data 
fabricării.
    (6) Vînzătorul produselor de folosinţă îndelungată, în cazul încetării activităţii sale în 
domeniul respectiv, este obligat să  transmită persoanei fizice sau juridice care devine succesor 
obligaţiile sale  de asigurare a posibilităţii de utilizare a produselor de folosinţă îndelungată pe 
toată durata de funcţionare în perioada termenului de garanţie.

 [Art.17 alin.(6) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    Articolul 18. Drepturile consumatorului în cazul
                           neconformităţii produsului 
    (1) Vînzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice neconformitate existentă la 
momentul cînd a fost livrat produsul.
    (2) În cazul unei neconformităţi, consumatorul are dreptul de a solicita vînzătorului să i se 
aducă produsul la conformitate gratuit, prin reparare sau înlocuire, conform alin. (3)–(12), ori să 
beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului sau restituirea contravalorii pentru acest 
produs prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile alin. (14)–(16) şi (20).
    (3) Consumatorul are dreptul, la opţiunea sa, de a solicita vînzătorului în primul rînd repararea 
produsului sau înlocuirea acestuia, gratuit în fiecare caz, cu excepţia situaţiei în care măsura 
reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporţionată.
    (4) Termenul „gratuit”, prevăzut la alin. (2) şi (3), se referă la toate costurile necesare aducerii 
produsului la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, 
expertizare, demontare, montare, manoperă, pentru materialele utilizate şi ambalare.
    (5) O măsură reparatorie se consideră ca disproporţionată în cazul în care impune vînzătorului 
costuri nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie sau provoacă inconveniente 
consumatorului, luîndu-se în considerare:



    a) valoarea produsului, dacă nu ar fi existat neconformitatea;
    b) importanţa neconformităţii;
    c) posibilitatea realizării altei măsuri reparatorii fără vreun inconvenient semnificativ pentru 
consumator. Consumatorul decide asupra inconvenientelor ce le poate produce măsura 
reparatorie și poate solicita, la opțiunea sa, repararea sau înlocuirea produsului;
    d) apariţia în mod repetat a unei neconformităţi la produs după efectuarea deja a unei reparaţii. 
    (6) O măsură reparatorie se consideră ca imposibilă dacă vînzătorul nu poate asigura produse 
identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparație, inclusiv în cazul lipsei utilajelor 
sau a tehnologiei aferente.
    (7) Orice reparaţie sau înlocuire a produselor este făcută în cadrul unei perioade de timp 
rezonabile, stabilite de comun acord, în scris, între vînzător şi consumator, fără niciun 
inconvenient semnificativ pentru consumator, luîndu-se în considerare natura produsului şi 
scopul pentru care consumatorul a solicitat produsul. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 
14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţă vînzătorului 
neconformitatea produsului. Acest termen poate fi prelungit numai cu acordul consumatorului şi 
este stipulat în contract.
    (8) În cazul reparării produsului, în acesta se montează numai piese noi.
    (9) În cazul reţinerii produsului pentru reparare sau înlocuire, vînzătorul este obligat să 
elibereze consumatorului o dovadă în formă scrisă, care să conţină elementele de identificare a sa 
şi a produsului reţinut, precum şi termenul de soluţionare a reclamaţiei.
    (10) În cazul în care consumatorul a solicitat înlocuirea de către vînzător a produsului cu 
neconformitate cu un produs similar de alt model, se recalculează preţul de cumpărare.
    (11) În cazul în care, la momentul adresării consumatorului, agentul economic nu dispune de 
un produs similar cu cel returnat, consumatorul este în drept să ceară restituirea contravalorii 
produsului, iar vînzătorul este obligat să primească produsul respectiv şi să restituie suma plătită.
    (12) În cazul în care în locul reparării produsului vînzătorul livrează un produs fără 
neconformitate, acesta poate cere consumatorului restituirea produsului cu neconformitate 
potrivit regulilor privind efectele rezoluţiunii contractului.
    (13) Consumatorul nu poate solicita înlocuirea produselor în cazul produselor second-hand.
    (14) Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau restituirea 
contravalorii produsului prin rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) dacă nu beneficiază de dreptul de reparaţie sau de înlocuire a produsului; 
    b) dacă vînzătorul nu a efectuat măsura reparatorie într-o perioadă de 14 zile calendaristice; 
    c) dacă vînzătorul, prin măsura reparatorie efectuată, a provocat un inconvenient semnificativ 
pentru consumator; 
    d) la apariţia unei neconformităţi la produs după efectuarea deja a unei măsuri reparatorii 
conform alin. (3)–(12), dacă consumatorul a refuzat repararea sau înlocuirea produsului;
    e) la depistarea neconformităţii produsului în termen de 6 luni de la livrarea produsului, dacă 
consumatorul a refuzat repararea sau înlocuirea produsului.
    (15) Suma reducerii prețului la produsele neconforme se stabilește cu acordul ambelor părţi 
(vînzător și consumator).
    (16) Consumatorul nu are dreptul să solicite restituirea contravalorii produsului prin 
rezoluţiunea contractului dacă neconformitatea este minoră. Se consideră minoră 
neconformitatea care nu exercită o influenţă substanţială asupra utilizării produsului.
    (17) În cazul produselor alimentare, farmaceutice necorespunzătoare cerinţelor prescrise sau 
declarate, vînzătorul este obligat, la cererea şi opţiunea consumatorului, să le înlocuiască sau să 
restituie contravaloarea acestora.
    (18) La restituirea contravalorii se ia în calcul preţul produsului la data examinării reclamaţiei 
– în cazul în care preţul lui s-a majorat, şi preţul la data procurării – în cazul în care preţul lui s-a 
micşorat. 
    (19) Vînzătorul, prestatorul au aceleaşi obligaţii pentru produsul, serviciul înlocuit ca şi pentru 
produsul vîndut, serviciul prestat iniţial. 
    (20) Reducerea corespunzătoare a preţului sau restituirea contravalorii produsului în cadrul 
termenului de garanţie, în caz de deficienţe care nu sînt imputabile consumatorului, se face 



necondiţionat de către vînzător într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data 
înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit în contract.
    (21) În cazul produselor electrice de uz casnic, vînzătorul este obligat, la înaintarea de către 
consumator a cerinţei întemeiate conform prevederilor alin. (2), să pună la dispoziţia acestuia 
gratuit, în termen de 3 zile, pe perioada remedierii, un produs similar, suportînd cheltuielile de 
transport. 
    (22) În cazul depistării deficienţelor la produse constituite din elemente separate în diverse 
garnituri, seturi, care au termenele lor de garanţie, consumatorul are drepult să înainteze una din 
revendicările stipulate la alin. (2) atît în privinţa întregii garnituri, întregului set, cît şi a unor 
piese defectate.
    [Art.18 în redacția LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 16.03.17]

Articolul 181. Drepturile consumatorului în cazul 
                            neconformităţii  serviciului prestat 
    (1) În cazul serviciilor, remedierea gratuită a deficienţelor apărute care nu sînt imputabile 
consumatorului, înlocuirea gratuită, reducerea corespunzătoare a preţului sau restituirea 
contravalorii se aplică la constatarea deficienţelor în timpul prestării sau recepţionării serviciului 
ori în cadrul termenului de garanţie și se face necondiţionat de către prestator într-un termen de 
cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în 
termenul stabilit în contract.
    (2) Prestatorul asigură toate operaţiunile şi suportă toate cheltuielile necesare pentru 
remedierea deficienţelor constatate la serviciile prestate, înlocuirea produselor utilizate în cadrul 
serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, 
demontarea, montarea şi ambalarea acestora, sau pentru restituirea contravalorii serviciilor 
necorespunzătoare în cadrul termenului de garanţie.
    (3) Consumatorul are dreptul să rezilieze contractul de prestare a serviciului de calitate 
corespunzătoare în orice moment, cu condiţia că achită prestatorului o parte din preţ, 
proporţională cu partea din serviciul prestat pînă la primirea de către prestator a avizului de 
reziliere a contractului, dacă contractul nu prevede altfel.
    [Art.181 introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

Articolul 182. Acţiunea în regres
    Dacă vînzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru neconformitatea rezultată dintr-o 
acţiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui agent economic din acelaşi lanţ 
contractual, vînzătorul are dreptul să intenteze acțiune de regres împotriva celui responsabil de 
neconformitate, în condiţiile legii.
    [Art.182 introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

Articolul 183. Termene
    (1) Răspunderea vînzătorului, conform prevederilor art. 18, este angajată dacă neconformitatea 
apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. În cazul în care producătorul a 
stabilit un termen de garanţie comercială mai mare decît cel de garanție legală de 2 ani, 
răspunderea vînzătorului, conform prevederilor art. 18, este angajată dacă neconformitatea apare 
în cadrul termenului de garanţie comercială oferit.
    (2) Pentru produsele a căror durată de funcţionare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la 
alin. (1) se reduce la această durată.
    (3) În cazul produselor second-hand, consumatorul şi vînzătorul pot conveni reducerea 
termenului prevăzut la alin. (1), dar nu la mai puţin de 1 an de la data livrării produsului. 
    (4) Consumatorul trebuie să informeze vînzătorul despre neconformitate în termen de pînă la 2 
luni de la data la care a constatat-o.
    (5) Pînă la proba contrară, orice neconformitate depistată în termen de 6 luni de la livrarea 
produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care 
prezumţia în cauză este incompatibilă cu natura produsului sau natura neconformităţii.
    (6) La înlăturarea deficienţelor prin înlocuirea unei piese de schimb sau a unei părţi 
componente a produsului, pentru care sînt stabilite termene de garanţie, termenul de garanţie 



pentru noile piese de schimb sau  părţi componente se calculează din ziua eliberării produsului 
reparat către consumator. 
    (7) Pentru produsele de sezon (încălţăminte, articole vestimentare, produse din blană etc.) 
procurate pînă la începerea sezonului respectiv, termenul de garanţie se calculează de la 
începutul sezonului: pentru perioada de iarnă – de la 1 octombrie, pentru perioada de vară – de la 
1 aprilie. 
    (8) Data achiziţionării produsului se stabileşte în baza bonului de casă sau a  oricărui alt 
document care confirmă achiziţionarea produsului ori în baza altor mijloace de probă (inclusiv 
depoziţiile martorilor) care pot permite stabilirea datei şi a locului de achiziţionare.
    (9) Perioada în decursul căreia produsul nu a fost utilizat din cauza remedierii deficienţelor 
prelungeşte, în mod corespunzător, termenul de garanţie. Curgerea termenului de garanție se 
suspendă din momentul sesizării vînzătorului pînă la aducerea produsului în stare de funcţionare 
corespunzătoare. 
    (10) În cazul unor vicii ascunse, apărute după expirarea termenului de garanţie, termenul 
stabilit la art. 18 alin. (7) şi (20) curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate la 
solicitarea consumatorului de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu 
legea. 
    (11) În cazul serviciilor de reparaţie a produselor de folosinţă îndelungată în perioada 
postgaranţie, termenul minim de garanţie constituie 6 luni.

[Art.183 introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

Articolul 184. Garanţii
    (1) Garanţia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile stabilite 
în certificatul de garanţie şi în publicitatea aferentă.
    (2) Certificatul de garanţie cuprinde menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege 
consumatorului şi atestă în mod clar că aceste drepturi nu sînt afectate prin garanţia oferită.
    (3) Certificatul de garanţie precizează conţinutul garanţiei şi elementele esenţiale necesare 
pentru a face reclamaţii în temeiul garanţiei, în special:
    a) elementele de identificare a produsului; 
    b) termenul de garanţie; 
    c) domeniul teritorial al garanţiei;
    d) modalităţile de asigurare a garanţiei – reparare, înlocuire, restituire a contravalorii, 
condiţiile şi termenul de realizare a acestora;
    e) denumirea şi adresa garantului (ale producătorului, vînzătorului şi ale întreprinderii 
specializate în deservire tehnică).
    (4) Certificatul de garanţie se redactează în termeni simpli şi uşor de înţeles, în limba de stat.
    (5) Certificatul de garanţie se oferă pe suport de hîrtie sau pe orice alt suport durabil, 
disponibil şi accesibil consumatorului.
    (6) În cazul în care garanţia nu respectă prevederile alin. (2)–(4), valabilitatea acesteia nu este 
afectată, consumatorul avînd dreptul de a solicita vînzătorului îndeplinirea garanţiei, în condiţiile 
legii.
    (7) Clauzele contractuale sau înţelegerile încheiate între vînzător şi consumator înainte ca 
neconformitatea să fie cunoscută de consumator şi comunicată vînzătorului, care limitează sau 
înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevăzute de prezenta lege, sînt nule de 
drept.
    (8) Drepturile consumatorilor prevăzute la art.18, 181, 183 şi la art. 184 alin. (1)–(7) sînt 
exercitate fără a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform 
prevederilor legale care reglementează răspunderea contractuală sau necontractuală.
    [Art.184 introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

Articolul 185. Modul de depunere şi soluţionare 
                           a reclamaţiilor
    (1) În perioada termenului de garanţie, consumatorii depun reclamaţiile referitoare la 
produsele necorespunzătoare iniţial vînzătorului sau prestatorului. 



    (2) Odată cu depunerea reclamaţiei, consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o 
copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii (inclusiv certificatul de 
garanţie).
    (3) Dacă vînzătorul, prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia consumatorului conform 
prevederilor art. 18 alin. (2) şi art. 181 alin. (1), ei sînt obligaţi să dovedească vina 
consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute la produsul vîndut, serviciul prestat prin 
expertiza tehnică efectuată de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu 
legea, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamației de către 
consumator. În caz contrar, ei sînt obligaţi să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 18 alin. (2) 
şi art. 181 alin. (1) conform opțiunii consumatorului. 
    (4) În cazul refuzului de a satisface reclamaţia consumatorului prin repararea sau înlocuirea 
gratuită, reducerea corespunzătoare a preţului sau restituirea contravalorii pentru produsul 
neconform sau serviciul prestat neconform, vînzătorul, prestatorul prezintă acestuia refuzul în 
scris. Neprezentarea refuzului în termenul stabilit la alin. (3)  se consideră refuz tacit.
    (5) În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei sau în 
cazul refuzului de a satisface reclamația, consumatorul are dreptul să se adreseze organelor 
abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor sau, conform procedurii civile, în instanţa de 
judecată, anexînd la petiţie copia de pe răspunsul vînzătorului sau, în cazul refuzului tacit, 
documentele care confirmă depunerea reclamației în adresa vînzătorului.
    [Art.185 introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    Articolul 19 (14). Înlocuirea produsului de calitate 
                                 corespunzătoare   
    (1) Consumatorul este în drept să ceară vînzătorului, în termen de 14 zile, înlocuirea unui 
produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat dacă acest 
produs nu-i convine ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă nu-l poate utiliza 
conform destinaţiei din alte cauze, cu efectuarea, în cazul diferenţei de preţ, a recalculului 
corespunzător.

[Art.19 al.(1) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (2) Dacă produsul necesar pentru înlocuire lipseşte, consumatorul are dreptul să rezilieze 
contractul, iar vînzătorul este obligat să-i restituie contravaloarea produsului.
    (3) Cererea consumatorului de a i se înlocui produsul sau de a i se restitui contravaloarea lui 
urmează să fie executată dacă produsul nu este utilizat, nu şi-a pierdut calităţile de consum şi 
dacă există probe că a fost cumpărat de la vînzătorul respectiv.
    (4) Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un 
produs similar este prezentată în anexa la prezenta lege.

[Art.19 al.(4) introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

 Articolul 20 (15). Repararea prejudiciului
    (1)  Consumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat de produsele, 
serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu 
vînzătorul, prestatorul.
    (2) Prejudiciul se repară de către vînzător, prestator şi în cazul în care livrarea produsului, 
prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preţ redus ori dacă produsul a fost comercializat 
ca piese de schimb sau distribuit sub altă formă. 
    (3) Prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către vînzător, prestator dacă a fost cauzat pe 
parcursul:
    a) termenului de valabilitate - la produsele pentru care se stabileşte acest termen;
    b) duratei de funcţionare - la produsele de folosinţă îndelungată;
    c) a 2 ani - la produsele pentru care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate sau 
duratei de funcţionare.
    (4) Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către producător, vînzător, prestator prin 
încălcarea drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum şi de alte acte normative, se repară 



în mărimea stabilită de instanţa judecătorească. 
    (5) Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea prejudiciului material cauzat 
consumatorului.
    (6) Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta  trebuie să facă dovada 
prejudiciului.

Capitolul IV
PREVEDERI SPECIFICE  PRIVIND PRESTAREA 
SERVICIILOR (EXECUTAREA LUCRĂRILOR)

    Articolul 21 (16). Obligaţiile prestatorului (executantului) la 
                                 prestarea serviciului (executarea lucrării)
    (1) Prestatorul (executantul) este obligat să asigure prestarea serviciului (executarea lucrării) 
în termenele şi condiţiile stabilite în reglementările specifice în domeniu sau stipulate în 
contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării).
    (2) Dacă prestatorul (executantul) nu a început la timp prestarea serviciului (executarea 
lucrării) sau dacă, în timpul prestării serviciului (executării lucrării), a devenit clar că serviciul 
(lucrarea) nu va fi îndeplinit în termenul stabilit, sau dacă  termenul de prestare a serviciului 
(executare a lucrării) a expirat, consumatorul este în drept, opţional:
    a) să fixeze prestatorului (executantului) un nou termen, în cadrul căruia el trebuie să înceapă 
şi să finalizeze prestarea serviciului (executarea lucrării), şi să ceară reducerea preţului pentru 
serviciu (lucrare);
    b) să rezilieze contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) şi să revendice 
repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea termenelor de începere şi/sau finalizare a prestării 
serviciului (executării lucrării).
    (3) Termenele noi de prestare a serviciului (executare a lucrării) stabilite de consumator se 
stipulează în contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării).
    (4) Reclamaţiile consumatorului privind nerespectarea termenelor de prestare a serviciului 
(executare a lucrării) nu vor fi satisfăcute dacă prestatorul (executantul) va face dovada că 
tergiversarea s-a produs din motive de forţă majoră.
    (5) În momentul finalizării lucrării, prestatorul (executantul) întocmeşte un act de finalizare a 
lucrărilor, ce urmează a fi semnat de consumator cu sau fără rezerve.
  [Art.21 alin.(5) în vigoare din 1 ianuarie 2012]

    (6) Prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocurilor 
locative constituie obligaţia gestionarilor blocurilor respective şi se efectuează conform tarifelor 
stabilite în modul corespunzător.
    [Art.21 alin.(6) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  Articolul 22 (17). Prestarea serviciului (executarea lucrării) 

                                 din materialul prestatorului (executantului)
    (1) Prestatorul (executantul) este obligat să presteze serviciul (să execute lucrarea), conform 
contractului, din materialele şi cu mijloacele proprii dacă consumatorul nu cere prestarea 
(executarea) lui din materialul său.
    (2) Prestatorul (executantul) răspunde pentru calitatea materialului său.
    (3) Materialul prestatorului (executantului), uneltele, mijloacele tehnice şi altele asemenea, 
necesare pentru prestarea serviciului (executarea lucrării), sînt transportate la locul de prestare a 
serviciului (executare a lucrării) de către prestator (executant).
    Articolul 23 (18). Prestarea serviciului (executarea lucrării) 
                                din materialul (cu obiectul) consumatorului
    (1) Dacă serviciul se prestează (lucrarea se execută) integral sau parţial din materialul (cu 
obiectul) consumatorului, prestatorul (executantul) răspunde pentru integritatea acestui material 
(obiect) şi pentru utilizarea lui corectă.
    (2) Prestatorul (executantul) este obligat să prevină consumatorul că materialul (obiectul) 
transmis de acesta conţine defecte sau este necalitativ, fapt ce se consemnează în contract, 
precum şi să prezinte un raport asupra utilizării materialului (obiectului) şi să-i restituie partea 
rămasă.
    (3) În cazul pierderii (deteriorării) totale sau parţiale a materialului (obiectului) preluat de la 



consumator, prestatorul (executantul) este obligat, cu acordul consumatorului, să-l înlocuiască, în 
termen de 10 zile, cu un material (obiect) similar de aceeaşi calitate, iar dacă acesta lipseşte - să 
restituie consumatorului costul dublu al materialului (obiectului), precum şi cheltuielile 
suportate.
    (4) Necunoaşterea de către prestator (executant) a proprietăţilor specifice ale materialului 
(obiectului) nu îl exonerează de răspundere.
    (5) Costul materialului (obiectului) predat prestatorului (executantului) se stabileşte de către 
consumator şi se consemnează în contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) sau 
într-un alt document (chitanţă, comandă).
    (6) Prestatorul (executantul) nu răspunde de pierderea (deteriorarea) totală sau parţială a 
materialului (obiectului) preluat de la consumator dacă acesta a fost prevenit în scris referitor la 
proprietăţile specifice ale materialului (obiectului), care pot determina pierderea (deteriorarea) 
lui totală sau parţială.
    (7) Prestatorul (executantul) este obligat să informeze la timp consumatorul asupra 
circumstanţelor care pot influenţa calitatea serviciului prestat (lucrării executate).
    (8) Prestatorul (executantul) este în drept să rezilieze contractul de prestare a serviciului 
(executare a lucrării) şi să ceară compensarea integrală a cheltuielilor suportate dacă 
consumatorul, deşi a fost informat la timp şi în modul corespunzător, nu va înlocui într-un 
termen rezonabil materialul cu defecte sau necalitativ, nu va modifica indicaţiile privind modul 
de prestare a serviciului (executare a lucrării) sau nu va înlătura alte circumstanţe care pot reduce 
calitatea serviciului prestat (lucrării executate).

Capitolul V
INFORMAREA CONSUMATORILOR

    Articolul 24 (19). Dreptul consumatorilor la informare
    Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra 
caracteristicilor produselor şi serviciilor oferite de către agenţii economici astfel încît să aibă 
posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi 
serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină 
securitate.
  Articolul 25 (20). Obligaţiile agenţilor economici privind 

                                 informarea consumatorilor
    (1) Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizează, în mod 
obligatoriu, prin elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se 
înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucţiunile de 
exploatare ori în alte documente de însoţire a produsului, serviciului, după caz, în funcţie de 
destinaţia acestora. Textul informaţiei va fi lizibil, imprimat cu litere şi caractere distincte pentru 
consumator.

[Art.25 al.(1) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
  [Art.25 alin.(1) în vigoare din 1 ianuarie 2012]

    (2) Se interzice importul şi punerea la dispoziție pe piață a produselor, prestarea serviciilor în 
lipsa informaţiei complete, veridice şi corecte în limba moldovenească sau în limbile 
moldovenească şi rusă.

[Art.25 al.(2) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (3) Producătorul (ambalatorul) trebuie să prezinte informaţii despre denumirea produsului, 
denumirea şi marca producătorului (sau denumirea importatorului), să indice adresa acestuia 
(numărul de telefon, după caz), masa/volumul, principalele caracteristici calitative, compoziţia, 
aditivii folosiţi, eventualele riscuri, modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de 
conservare sau de păstrare, contraindicaţiile, precum şi valoarea energetică la produsele 
alimentare preambalate, ţara producătoare, termenul de garanţie, durata de funcţionare, termenul 
de valabilitate şi data fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele 
naţionale în vigoare.
    (4) Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie, precum 



şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de 
către producătorul nemijlocit.
    (5) Vînzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul de 
vînzare al produsului şi preţul pe unitatea de măsură a produsului (cînd este aplicabil) sau despre 
tariful serviciului prestat, să ofere toate informaţiile specificate la alin. (3), să ofere date despre 
evaluarea conformităţii şi, după caz,  documentele tehnice care trebuie să însoţească produsul ori 
serviciul.
    [Art.25 alin.(5) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    (6) Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite 
consumatorilor, documentele de însoţire, precum şi contractele încheiate, trebuie să fie 
prezentate în limba moldovenească sau în limba moldovenească şi în una din limbile de 
circulaţie internaţională.

[Art.25 al.(6) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (7) Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă, conform reglementărilor 
în vigoare, categoria calitativă respectivă a serviciului, termenul de prestare, termenul de 
garanţie, tarifele, eventualele riscuri şi declaraţia de conformitate sau certificatul de conformitate.
    (8) Agenţii economici sînt obligaţi să demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul 
de utilizare şi funcţionalitatea produselor de folosinţă îndelungată ce urmează a fi vîndute. 
    (9) Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a unor afirmaţii şi caracteristici care nu sînt 
conforme parametrilor reali ce caracterizează produsele, serviciile.
    (10) Preţurile şi tarifele trebuie indicate la vedere într-o formă clară şi explicită. Regulamentul 
privind modul de indicare a preţurilor oferite consumatorilor se aprobă de Guvern.
  [Art.25 alin.(10) în vigoare din 1 ianuarie 2012]

    (11) Vînzătorul, prestatorul sînt obligaţi să comercializeze produse şi să presteze servicii 
numai în locuri şi în spaţii autorizate, conform reglementărilor legale. 
    (12) Vînzătorul, prestatorul sînt obligaţi să afişeze la vedere adresa şi numărul de telefon al 
autorităţii abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, informaţia privind termenul de 
garanţie la produsele, serviciile oferite, precum şi informaţia despre obligativitatea prezenţei 
bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării 
serviciului, la examinarea reclamaţiei. Formatul şi structura unificate ale panoului informativ al 
consumatorului se stabilesc de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi se plasează pe pagina 
web a acesteia.
   [Art.25 alin.(12) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  (13) Vînzătorul, prestatorul, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială în afara 

localului autorizat, sînt obligaţi să afişeze la vedere denumirea lor, licenţa dacă obligativitatea 
acesteia este prevăzută de legislaţie, precum şi să afişeze programul de lucru şi să îl respecte.

[Art.25 al.(13) modificat prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 
19.07.16]
   Articolul 26 (21). Instruirea  în domeniul protecţiei consumatorilor
    (1) Instruirea în domeniul protecţiei consumatorilor se asigură prin instituirea unor sisteme de 
informare a consumatorilor privind drepturile lor, prin realizarea măsurilor necesare pentru 
protecţia acestor drepturi, prin organizarea de seminare, editarea de publicaţii cu tematică 
respectivă şi prin alte acţiuni întreprinse de organele abilitate cu funcţii de protecţie a 
consumatorilor şi de structurile neguvernamentale, precum şi prin mass-media şi alte organe 
interesate.
    (2) Instruirea (educarea) consumatorilor face parte din programa de învăţămînt.
    [Art.26 alin.(2) noţiunea în vigoare din 1 ianuarie 2012, alineatul unic devine alineatul (1)]

Capitolul VI
ORGANELE ABILITATE CU FUNCŢII DE PROTECŢIE 

A CONSUMATORILOR
    Articolul 27 (22).  Autorităţile administraţiei publice centrale 
                                 cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor
  [Titlul art.27 în vigoare din 1 ianuarie 2012]



 (1) Protecţia drepturilor consumatorilor de către stat se realizează prin elaborarea şi 
promovarea la nivel de stat a politicii în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor, 
elaborarea şi aprobarea legilor şi altor acte normative în domeniu, prin organizarea şi exercitarea 
controlului şi supravegherii de stat asupra respectării legislaţiei în domeniu, precum şi a 
cerinţelor prescrise sau declarate referitoare la produse, servicii.
    (2) Organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de elaborarea politicii 
de stat în domeniul protecţiei consumatorilor este Ministerul Economiei, care are următoarele 
atribuţii principale în domeniul protecţiei consumatorilor:
    a) coordonează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) asigură dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul protecţiei consumatorilor, inclusiv prin 
transpunerea directivelor europene relevante în legislaţia naţională;
    c) coordonează activitatea organelor administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a 
consumatorilor specificate la art. 28;
    d) coordonează activităţile de informare şi de educare a cetăţenilor în ceea ce priveşte 
drepturile pe care le au în calitate de consumatori;
    e) organizează activitatea Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi 
supravegherea pieţei (în continuare – Consiliul coordonator), organ consultativ care întruneşte 
reprezentanţi desemnaţi ai autorităților administrației publice centrale, ai autorităţilor de 
supraveghere a pieţei, ai organului vamal, ai asociaţiilor obşteşti de consumatori şi ai asociaţiilor 
profesionale sectoriale;

[Art.27 al.(2), lit.e) în redacția LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    f) reprezintă Republica Moldova în organismele internaţionale de protecţie a consumatorilor.
   [Art.27 alin.(2) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  (3) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor are următoarele atribuţii principale:

    a) implementează politica în domeniul protecţiei consumatorilor în comun cu organele 
centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale cu 
atribuţii în domeniu şi cu asociaţiile obşteşti de consumatori;
    b) examinează şi înaintează propuneri la proiecte de acte legislative sau de alte acte normative 
în domeniul protecţiei consumatorilor referitor la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, 
depozitarea, transportarea, importul şi comercializarea produselor, referitor la prestarea 
serviciilor, astfel încît acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea 
consumatorilor, să nu afecteze drepturile şi interesele lor legitime, precum şi referitor la regulile 
de desfăşurare a activităţilor de comerţ;
    c) participă, în colaborare cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, la realizarea 
programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor în limita 
competenţelor ce îi revin conform legii;
    d) organizează activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor în ceea ce 
priveşte drepturile lor legitime;
    e) colaborează cu asociaţiile obşteşti de consumatori în vederea informării consumatorilor 
asupra drepturilor  lor legitime şi a modalităţii de apărare a acestora;
    f) informează consumatorii asupra produselor şi serviciilor ce prezintă riscuri pentru sănătatea 
şi securitatea lor, precum şi asupra practicilor comerciale incorecte  care le pot afecta interesele 
economice;  
    g) efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei 
consumatorilor, inclusiv al activității în domeniul jocurilor de noroc, controlul respectării 
cerințelor privind siguranța produselor nealimentare, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă 
destinate consumatorilor;
    [Art.27 al.(3), lit.g) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

[Art.27 al.(3), lit.g) în redacția LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]

g1) efectuează supravegherea pieței privind conformitatea produselor nealimentare, introduse 
sau puse la dispoziţie pe piaţă, cu cerinţele esenţiale aplicabile, precum și controlul conformității 
serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate;



    [Art.27 al.(3), lit.g1) introdusă prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în 
vigoare 16.03.17]
    h) efectuează prelevări de probe de produse nealimentare puse la dispoziţie pe piaţă pentru 
analize şi încercări în laboratoare acreditate;

[Art.27 al.(3), lit.h) în redacția LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    i) efectuează supravegherea metrologică a respectării de către persoanele juridice şi/sau fizice 
a prevederilor actelor legislative şi altor acte normative în domeniul metrologiei legale;

[Art.27 al.(3), lit.i) modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în 
vigoare 16.03.17]
  j) prezintă periodic rapoarte şi sinteze Ministerului Economiei şi autorităţilor administraţiei 

publice centrale interesate referitor la activitatea proprie în domeniul protecţiei consumatorilor şi 
referitor la rezultatele supravegherii pieţei;
    k) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni în conformitate 
cu prevederile Codului contravenţional;  
    l)  emite decizii de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii produsului, serviciului 
necorespunzător, de reducere a preţului acestora, conform art. 18, 181 şi 185, ce urmează a fi 
executate în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepţionării de către agentul 
economic;

[Art.27 al.(3), lit.l) modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în 
vigoare 16.03.17]
    m)  emite decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte;
    n)  emite decizii de interzicere a practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost 
aplicate, dar acest lucru este iminent;
    o) solicită informaţii privind măsurile întreprinse de către agenţii economici în vederea 
remedierii neajunsurilor depistate;
    p) sesizează autoritatea de licenţiere în cazul constatării cazurilor de comercializare a 
produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase ori în cazul altor încălcări, în scopul 
suspendării sau retragerii licenţei;

[Art.25 al.(3), lit.p) modificată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în 
vigoare 19.07.16]

p1) suspendă activitatea unităţii comerciale în cazul în care agentul economic comercializează 
produse falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase sau înaintează instanţei de judecată cererea 
de încetare a activităţii unităţii comerciale;
    [Art.25 al.(3), lit.p1) introdusă prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în 
vigoare 19.07.16]
    q) sesizează organismele de evaluare a conformităţii acreditate, în baza constatărilor proprii, 
sesizărilor consumatorilor sau sesizărilor asociaţiilor obşteşti de consumatori, în ceea ce priveşte 
neconformitatea produselor şi serviciilor puse la dispoziție pe piață, însoţite de certificate de 
conformitate;

[Art.27 al.(3), lit.q) modificată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în 
vigoare 16.03.17]
    r) examinează reclamaţiile consumatorilor în vederea protejării drepturilor legitime ale 
acestora;
    s) realizează protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor prin mijloacele 
prevăzute de lege; 
    t) acordă persoanelor fizice şi juridice consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei 
consumatorilor; 
    u) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege în domeniul său de activitate.
   [Art.27(22) alin.(3) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    (4) Regulamentul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor se aprobă de Guvern.

[Art.27 al.(4) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
  [Art.27 alin.(4) în vigoare din 1 ianuarie 2012]



    (5) Pentru coordonarea activităţii de protecţie a consumatorilor se creează, prin hotărîre de 
Guvern, Consiliul coordonator, care:

[Art.27 al.(5) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    a) contribuie la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) participă la elaborarea programelor naţionale de protecţie a consumatorilor pe termen scurt 
şi pe termen lung;
    c) coordonează activităţile desfăşurate în domeniul protecţiei consumatorilor de către 
autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor;
    d) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în 
domeniul protecţiei consumatorilor;
    e) coordonează activitatea de implementare şi realizare a prevederilor legislaţiei în domeniul 
protecţiei consumatorilor;

[Art.27 al.(5), lit.f) abrogată prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în 
vigoare 16.03.17]

 [Art.27 alin.(5) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  Articolul 28 (23). Alte organe ale administraţiei publice abilitate

                                 cu funcţii de protecţie a consumatorilor 
    Organe ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, de 
asemenea, sînt:
    a) în domeniul protecţiei vieţii şi sănătăţii consumatorilor - Ministerul Sănătăţii; 
    b) în domeniul transportului interurban şi internaţional - organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor;
    c) în domeniul construcţiilor - organul administraţiei publice centrale specializat în domeniul 
construcţiilor;
    d) în domeniul turismului - Agenţia Turismului;
    e) în domeniile energetic şi de alimentare cu apă şi de canalizare – organul de stat abilitat cu 
funcţii de reglementare în energetică şi în domeniul de alimentare cu apă şi de canalizare;

[Art.28 lit.e) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    f) în domeniul telecomunicaţiilor - organul de stat abilitat cu funcţii de reglementări în 
telecomunicaţii; 
    g) în domeniul asigurărilor - organul de stat abilitat cu funcţii de supraveghere a asigurărilor;
    h) în domeniul serviciilor bancare - Banca Naţională;
    i) în domeniul produselor alimentare, la toate etapele lanţului alimentar – Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Art.28 lit.i) introdusă prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    Articolul 29 (24). Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice
                                 locale privind protecţia consumatorilor
    În scopul protecţiei consumatorilor, autorităţile administraţiei publice locale, în raza unităţii 
teritorial-administrative respective, în conformitate cu legislaţia, au obligaţia:
    a) să informeze consumatorii şi  să le acorde consultaţii, să examineze, în limita competenţei 
lor, reclamaţiile acestora referitor la:
    - transportul local;
    - serviciile comunale;
    - activităţile pentru care, conform legislaţiei, ele acordă autorizaţii;

[Art.29 lit.a) modificată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 
19.07.16]
    b) să readreseze reclamaţiile către organul abilitat cu funcţii de protecţie a consumatorilor în 
domeniul respectiv în cazul în care obiectul reclamaţiei depăşeşte limita competenţei lor; 
    c) să informeze neîntîrziat autorităţile competente despre cazurile de constatare a produselor, 
serviciilor falsificate (contrafăcute) sau periculoase, precum şi despre alte cazuri de 
necorespundere cerinţelor prescrise sau declarate;

[Art.29 lit.d) abrogată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475;în vigoare 
19.07.16]



    e) să contribuie prin  mijloace posibile la înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor obşteşti de 
consumatori.
  Articolul 30 (25). Asociaţiile obşteşti de consumatori
  [Titlul art.30 în vigoare din 1 ianuarie 2012]
 (1) Cetăţenii sînt în drept de a se organiza benevol în asociaţii obşteşti de consumatori, care îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia.
    (2) Asociaţiile obşteşti de consumatori au dreptul:
    a) să înainteze în instanţe judecătoreşti acţiuni pentru protecţia drepturilor şi intereselor 
legitime ale consumatorilor, fără achitarea taxei de stat;
   [Art.30  alin.(2) lit.a) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  b) să adreseze, atît organelor de control, cît şi organelor procuraturii, propuneri privind 

tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de producerea şi comercializarea produselor, 
prestarea serviciilor care nu corespund cerinţelor prescrise sau declarate, precum şi de 
nerespectarea drepturilor consumatorilor, prevăzute de legislaţie;
    c) să informeze, în baza reclamaţiilor primite de la consumatori, organele abilitate cu funcţii 
de protecţie a consumatorilor despre produsele, serviciile necorespunzătoare; 
    d) să solicite instanţei de contencios administrativ competente anularea în tot sau în parte a 
actelor, emise de autorităţile publice, care lezează drepturile şi interesele legitime ale 
consumatorilor şi care contravin legislaţiei;
    e) să organizeze, în modul stabilit de lege, efectuarea expertizei produselor, serviciilor în ceea 
ce priveşte conformitatea lor cerinţelor prescrise sau declarate;
  [Art.30 alin.(2) lit.e) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  f) să înainteze agenţilor economici şi organelor abilitate cu funcţii de protecţie a 

consumatorilor propuneri privind îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor şi interzicerea 
comercializării produselor necorespunzătoare;
    g) să sesizeze organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor referitor la produsele, 
serviciile necorespunzătoare sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea 
consumatorilor, referitor la clauze abuzive în contracte şi practicile incorecte ale comercianţilor 
în relaţia cu consumatorii;
   [Art.30 alin.(2) lit.g) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
 h) să primească de la organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor informaţii şi 

răspunsuri referitor la propunerile şi sesizările înaintate;
    i) să organizeze chestionarea consumatorilor în scopul elucidării opiniei publice despre 
calitatea produselor comercializate şi preţurile lor;
    j) să informeze consumatorii, prin intermediul mass-media, despre calitatea produselor, 
serviciilor, încălcarea drepturilor şi intereselor lor legitime, despre rezultatele consultării opiniei 
publice;
    k) să întreţină relaţii de colaborare internaţională în domeniul protecţiei consumatorilor;
    l) să înainteze autorităţilor administraţiei publice propuneri pentru modificarea legislaţiei în 
vigoare în domeniul protecţiei consumatorilor;
    m) să efectueze activităţi de informare şi de consiliere în domeniul protecţiei consumatorilor;

 [Art.30 alin.(2) lit.m) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  n) să reprezinte interesele consumatorilor în procedura de mediere la soluţionarea litigiilor 

dintre consumator şi vînzător/prestator.
   [Art.30 alin.(2) lit.n) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    (3) Programele, proiectele şi activităţile de informare a consumatorilor propuse de asociaţiile 
obşteşti de consumatori de utilitate publică pot fi finanţate de stat, conform legii, în cazul în care 
asociaţiile respective:
    a) acţionează exclusiv în numele şi în interesul consumatorilor;
    b) sînt economic independente de producători, importatori, distribuitori şi vînzători.
   [Art.30 alin.(3) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
 (4) Procedura finanţării prevăzută la alin. (3) se stabileşte şi se aprobă de Ministerul 

Economiei, care monitorizează utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru scopuri de 
informare a consumatorilor. Criteriile pentru determinarea volumului de finanţare sînt:



    a) volumul şi numărul de publicaţii diseminate în scopul protecţiei consumatorilor;
    b) periodicitatea campaniilor informaţionale desfăşurate pentru consumatori;
    c) numărul de acţiuni înaintate în instanţele judecătoreşti în scopul protecţiei consumatorilor;
    d) deţinerea unui birou de consultanţă sau a unei linii telefonice directe pentru consultarea 
consumatorilor din cel puţin o treime de unităţi administrative teritoriale.

 [Art.30 alin.(4) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
Capitolul VII

ACŢIUNI PRIVIND PROTECŢIA DREPTURILOR 
CONSUMATORILOR

    Articolul 31 (26). Acţiuni privind protecţia drepturilor 
                                 consumatorilor
    (1) Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instanţa 
judecătorească de către consumatorii înşişi sau reprezentanţii acestora, de către autorităţile 
administraţiei publice abilitate sau de către asociaţiile obşteşti de consumatori.
  [Art.31 alin.(1) în vigoare din 1 ianuarie 2012]

    (2) Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor  se depun la instanţa judecătorească 
în conformitate cu termenele prevăzute de legislaţie. Consumatorii sînt scutiţi de taxa de stat în 
acţiunile privind protecţia drepturilor sale.
  [Art.31 alin.(2) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  (3) Organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor pot reprezenta interesele 

consumatorilor în instanţa de judecată în scopul protecţiei drepturilor consumatorilor.
    (4) Vînzătorul, prestatorul vor fi exoneraţi de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor lor 
sau pentru îndeplinirea lor neconformă, sau pentru cauzarea prejudiciului dacă vor face dovada 
că aceste fapte s-au produs din motive de forţă majoră.
    (5) Pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de protecţia drepturilor consumatorilor, consumatorii şi 
agenţii economici pot iniţia benevol procedura de mediere ca o modalitate alternativă de 
soluţionare.
   [Art.31 alin.(5) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
    (6) Procedura de mediere, în cazul soluţionării litigiilor ce ţin de protecţia drepturilor 
consumatorilor, este reglementată de lege.

 [Art.31 alin.(6) în vigoare din 1 ianuarie 2012]
  Articolul 32 (27). Responsabilitatea vînzătorului, prestatorului 

                                 pentru încălcarea termenelor stabilite 
    (1) Pentru încălcarea termenelor prevăzute la art. 18 alin. (7) şi (20) şi art. 181 alin. (1), 
vînzătorul, prestatorul achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit 
în ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din preţul produsului, serviciului în vigoare la data 
examinării reclamaţiei consumatorului.

[Art.32 al.(1) modificat prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
    (2) În cazul încălcării termenelor stabilite, conform art. 21, de începere şi finalizare a prestării 
serviciului (executării lucrării) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul (executantul) 
achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o 
penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării).
    (3) Prin contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) se poate stabili o penalitate 
mai mare.
    (4) Plata penalităţilor şi repararea prejudiciului nu exonerează vînzătorul, prestatorul 
(executantul) de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin faţă de consumator.
    (5) Pretenţiile consumatorului privind repararea prejudiciului şi achitarea penalităţilor, 
prevăzute de prezenta lege sau de contract, se soluţionează de vînzător, prestator pe cale amiabilă 
sau pe cale judiciară, conform legislaţiei.
    (6)  La efectuarea controlului de către organul abilitat, în baza reclamaţiei consumatorului, 
vînzătorul, prestatorul suportă cheltuielile aferente, inclusiv pentru expertize şi încercări (testări), 
dacă acestea confirmă necorespunderea produsului, serviciului cerinţelor prescrise sau declarate.

Articolul 33 (28). Răspunderea pentru încălcarea prevederilor 



                                 prezentei legi 
  (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.

    (2) Examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea 
prezentei legi se efectuează conform procedurilor şi atribuţiilor stabilite de Codul 
contravenţional.

 [Art.33 alin.(2) în vigoare din 1 ianuarie 2012, alineatul unic devine alineatul (1)]
Capitolul VIII

DISPOZIŢII  FINALE
    Articolul 34 (29).
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 4 luni de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1453-XII din 25 mai 1993 
privind protecţia consumatorilor.

Articolul 341

    Prezenta lege este compatibilă cu prevederile art. 1, 5–9, 11–13 și ale anexei I și parțial 
compatibilă cu prevederile art. 3 și ale anexei II ale Directivei 2005/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE 
a Consiliului, a directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 11 iunie 2005, de asemenea este 
compatibilă cu prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vînzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L171 din 7 iulie 1999.

[Art.341 introdus prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
   Articolul 35
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate 
cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

  PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Eugenia OSTAPCIUC

    Nr.105-XV. Chişinău, 13 martie 2003.

Anexă

LISTA
produselor nealimentare de calitate corespunzătoare 

ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar 
 1. Articole de bijuterie (articole din metale preţioase, cu pietre scumpe, din metale preţioase şi 

montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite). 
    2. Confecţii şi articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de 
ciorăpărie). 
    3. Articole de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate 
de ras manuale sau electrice şi alte articole destinate îngrijirii corpului). 
    4. Articole de parfumerie şi cosmetică. 
    5. Mărfuri textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lînă şi tip lînă, mătase şi tip 
mătase, panglici, bandă de bordură etc.). 
    6. Cabluri (conducte electrice, cabluri, şnururi). 
    7. Materiale de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, 
peliculă, mochetă etc.). 
    8. Produse şi materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele alimentare, inclusiv 



cele jetabile (veselă şi accesorii pentru servitul mesei şi bucătărie), ambalaje, articole pentru 
păstrarea şi transportarea alimentelor (canistre, bidoane, butelii, butoaie). 
    9. Produse chimice de uz casnic, pesticide şi preparate agrochimice. 
    10. Mobilă de menire socială (garnituri şi seturi). 
    11. Autoturisme şi articole moto-velo, remorci şi agregate, mijloace mobile pentru mica 
mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări şi alte mijloace de transport naval de 
menire socială. 
    12. Mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sînt stabilite termene de garanţie 
(aparate electrocasnice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-
chino, aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice, 
echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora). 
    13. Articole pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru 
ocrotirea sănătăţii publice şi pentru igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, 
instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru 
ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice).
    14. Jucării.

[Anexa introdusă prin LP187 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 
16.03.17]
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Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Prezenta lege determină modalitatea de examinare a petiţiilor cetăţenilor Republicii 

Moldova, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor (denumite în 
continuare organe), în scopul asigurării  protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime.

Art.11. - Prezenta lege se extinde asupra modului de examinare a petiţiilor adresate de 
organizaţiile legal constituite în numele colectivelor pe care le reprezintă.



Art.2. - Sub incidenţa prezentei  legi cad cetăţenii străini şi apatrizii, ale căror drepturi şi 
interese legitime au fost  lezate pe teritoriul Republicii Moldova.

Art. 3. - (1) Prezenta lege nu se extinde asupra modului de examinare a petiţiilor, prevăzut de 
legislaţia de procedură penală, de procedură civilă, de procedură de executare, cu privire la 
contravenţiile administrative, precum şi de legislaţia muncii.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP100-XVI din 15.05.08, MO103-105/13.06.08 art.393]
    (2) Modul de examinare a cererilor privind încălcările drepturilor şi libertăţilor ale omului se 
reglementează de Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului 
(Ombudsmanul).

[Art.3 al.(2) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
Art. 4. - (1) Prin petiţie, în sensul prezentei legi, se înţelege orice cerere, reclamaţie, 

propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă 
un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.

(2) Cererea prealabilă se adresează organului emitent. În cazul  în care organul emitent are un 
organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, organului 
emitent  sau organului ierarhic superior.

(3) Petiţionarul, care nu este satisfăcut de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit 
un răspuns în termenul stabilit de lege, este  în drept să sesizeze instanţa de contencios 
administrativ competentă.

Art. 5. - (1) Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă 
limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii 
Moldova.

(2) Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, 
inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.5 modificat prin LP255-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.786; în vigoare 
01.07.08]

Art. 6. - Petiţiile, ce ţin de problemele securităţii naţionale, de drepturile şi interesele legitime 
ale unor grupuri largi de cetăţeni, ori care conţin propuneri privind modificarea legislaţiei, 
deciziilor organelor de stat, se adresează Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi 
Guvernului.

Art. 7. - (1) Petiţiile, în care sînt abordate oricare alte probleme decît cele menţionate la art. 6, 
se adresează organelor sau persoanelor oficiale, de a căror competenţă nemijlocită ţine 
soluţionarea lor.

(2) Petiţiile, în care este atacat un act, o decizie, o acţiune ori inacţiune a unui organ 
administrativ sau persoană oficial, care au lezat drepturile şi interesele legitime ale petiţionarilor, 
se adresează organului ierarhic superior de primă instanţă.

(3) Petiţiile, în care sînt atacate deciziile organizaţiilor care nu au organele lor superioare, 
precum şi deciziile executivelor raionale, primăriilor oraşelor de subordonare republicană, se 
adresează instanţei de contencios administrativ.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP139 din 21.03.03, MO70/15.04.03 art.316]

Art. 8. - (1)  Petiţiile se examinează de către organele corespunzătoare în termen de 30 de zile 
lucrătoare, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întîrziere sau în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (4) şi 
(5).

[Art.8 al.(1) modificat prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP139 din 21.03.03, MO70/15.04.03 art.316]
    (2) Termenul de examinare a petiţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare de 
către conducătorul organului corespunzător, fapt despre care este informat petiţionarul, dacă:
    a) sînt necesare consultări suplimentare pentru întocmirea răspunsului la petiţie;
    b) petiţia se referă la un volum complex de informaţii sau dacă se impune studierea unor 
materiale suplimentare ce urmează a fi selectate şi folosite pentru întocmirea răspunsului.

[Art.8 al.(2) în redacția LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]



(3) Cererea prealabilă  se examinează de către organul emitent  sau ierarhic superior în  termen 
de 30 de zile de la data înregistrării  ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului.
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP139 din 21.03.03, MO70/15.04.03 art.316]

(4) Petiţiile (cererile) prin care se solicită o informaţie oficială se examinează  în termenele 
stabilite în legislaţia privind accesul la informaţie.

(5) Petiţiile care conţin elemente de extraneitate se examinează în termen de pînă la 90 de zile 
lucrătoare, cu condiţia ca, în termen de 30 de zile lucrătoare, petiţionarului să  i se expedieze un 
răspuns prin care să fie informat despre măsurile întreprinse în vederea soluţionării petiţiei sale. 
În cazul în care petiţionarul nu este de acord cu răspunsul primit, el are dreptul să sesizeze 
instanţa de contencios administrativ în modul stabilit.

[Art.8 al.(5) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
Art. 9. - (1) Dacă petiţia ţine de competenţa altui organ, originalul petiţiei se expediază acestui 

organ în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiţiei, fapt despre care este informat 
petiţionarul.

[Art.9 al.(1) modificat prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
(11) În cazul în care petiţionarul adresează aceluiaşi organ sau aceleiaşi persoane oficiale 

concomitent şi/sau consecutiv mai multe petiţii sesizînd aceeaşi problemă, acestea se vor comasa 
şi se vor examina, cu respectarea termenelor  prevăzute la art. 8, petiţionarul urmînd să 
primească un singur răspuns, care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.

[Art.9 al.(11) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
    (12) În cazul în care decizia referitoare la problemele sesizate în petiţie ţine de competenţa mai 
multor organe sau a mai multor persoane oficiale, o copie de pe  aceasta se expediază, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiţiei, organelor şi/sau persoanelor oficiale 
corespunzătoare pentru a se expune pe marginea petiţiei înaintate.

[Art.9 al.(12) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
    (13) Organul sau persoana oficială, concomitent cu remiterea petiţiei pentru examinare altui 
organ şi/sau altei persoane oficiale care are ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, poate, 
după caz, să solicite de la organul sau de la persoana oficială indicată răspunsul cu privire la 
examinarea petiţiei.

[Art.9 al.(13) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
(2) Se interzice remiterea petiţiilor organelor sau persoanelor oficiale, acţiunile ori deciziile 

cărora sînt atacate.
(3) În cazul în care, conform interdicţiei prevăzute la alin. (2), nu este posibilă remiterea 

petiţiei pentru examinare organului sau persoanei oficiale de a cărei competenţă ţine soluţionarea 
problemelor sesizate în petiţie, aceasta se restituie petiţionarului. Răspunsul prin care 
petiţionarului i se restituie petiţia se consideră răspuns la cererea prealabilă şi petiţionarul are 
dreptul să sesizeze instanţa de contencios administrativ în modul stabilit.

[Art.9 al.(3) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
Art. 10. - (1) Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi 

domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul 
şi adresa electronică a petiţionarului.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP255-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.786; în 
vigoare 01.07.08]
    (2) Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră anonime şi nu se 
examinează.

[Art.10 al.(2) modificat prin LP23 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.183]
[Art.10 al.(2) propoziţia „Fac excepţie petiţiile ce conţin informaţii referitoare la securitatea 

naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.” declarată 
neconstituţională prin HCC25 din 17.09.13, MO276-280/29.11.13 art.44; în vigoare 17.09.13]
    [Art.10 al.(2) în redacţia LP73 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.272]

(3) Organul sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petiţiile care conţin un 
limbaj necenzurat sau ofensator, ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi 
sănătatea persoanei oficiale, precum şi a membrilor familiei acesteia.



[Art.10 al.(3) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
    (4) Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi 
sănătatea persoanei oficiale şi a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor 
organe şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se vor remite organelor de drept 
competente.

[Art.10 al.(4) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
    (5) Dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia conţine informaţii 
insuficiente şi neconcludente referitor la problema abordată, petiţia nu se va examina, iar organul 
sau persoana oficială va informa petiţionarul despre motivul neexaminării, în cazul în care 
numele şi adresa indicate pot fi citite.

[Art.10 al.(5) introdus prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
Art. 11. - Petiţionarul are dreptul:
a) să expună  personal argumente organului sau persoanei oficiale care examinează petiţia;
b) să beneficieze de serviciile avocatului;
c) să prezinte organului sau persoanei oficiale care efectuează examinarea materiale 

suplimentare ori să solicite organului sau persoanei oficiale de a cere aceste materiale;
d) să ia cunoştinţă de materialele examinării dacă aceasta nu aduce atingere intereselor, 

drepturilor şi libertăţilor altor persoane;
[Art.11 lit.d) modificată prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
e) să primească răspuns  în scris, oral sau în formă electronică despre  rezultatele examinării 

şi/sau înştiinţarea despre remiterea petiţiei organului sau persoanei oficiale, de competenţa căreia 
ţine soluţionarea chestiunilor abordate.

[Art.11 lit.e) modificată prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
    [Art.11 lit.e) modificată prin LP255-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.786; în 
vigoare 01.07.08]
    f) să ceară repararea pagubei în modul stabilit de legislaţie;

g) să solicite în scris sau în formă electronică sistarea examinării petiţiei.
[Art.11 lit.g) introdusă prin LP21 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.197]
Art. 12. - (1)  Organul sau persoana oficială cărora le-au  fost adresate petiţiile sînt obligate:
a) să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul stabilit de lege;
b) să asigure  restabilirea drepturilor lezate şi recuperarea, în condiţiile legii, a prejudiciului 

cauzat;
c) să asigure  executarea deciziilor adoptate în urma examinării petiţiilor.
(2) Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi, după caz, să 

anuleze sau să modifice actul administrativ.
(3) Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi să 

anuleze actul administrativ, în întregime sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună 
în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să anuleze actul administrativ emis cu acordul său.

Art. 13. - (1) În procesul examinării petiţiei nu se admite divulgarea informaţiilor privind viaţa 
personală a petiţionarului contra voinţei lui sau a altor informaţii, dacă acestea lezează drepturile 
şi interesele lui legitime, precum şi a informaţiilor ce constituie secrete de stat.

(2) Nu se admite elucidarea unor informaţii privind personalitatea petiţionarului, dacă acestea 
nu se referă la conţinutul petiţiei.

Art. 14. - (1) Rezultatul examinării  se aduce  la cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă 
electronică, iar cu consimţămîntul lui - oral.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP255-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.786, în 
vigoare 01.07.08]

(2) Răspunsul  trebuie să fie bazat pe materialele examinării şi să conţină trimiteri la legislaţie.
Art. 15. - În cazul cînd cerinţele expuse în petiţie sînt recunoscute legale, organul sau 

persoana oficială, care au adoptat decizia despre satisfacerea lor, sînt obligate să ia măsuri în 
vederea compensării prejudiciilor materiale, în condiţiile legii, să soluţioneze problema 
responsabilităţii persoanelor vinovate de încălcarea legii.

Art. 16. - (1) Petiţionarii, care consideră că drepturile lor sînt lezate şi nu sînt de acord cu 
deciziile organului sau persoanei oficiale care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa  în 



instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, dacă, 
conform legii, se adresează direct în instanţă, sau de la data primirii răspunsului la cererea 
prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns - din ziua cînd trebuiau 
să-l primească.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP139 din 21.03.03, MO70/15.04.03 art.316]

(2) Petiţionarul depune în instanţa de contencios administrativ, concomitent cu cererea, şi 
răspunsul organului sau persoanei oficiale, care i-au refuzat restabilirea dreptului.

(3) În cazul cînd petiţionarul nu a primit nici  un răspuns  în termenele stabilite, el va menţiona 
acest fapt în cererea depusă, iar instanţa de contencios administrativ va cere răspunsul respectiv.

(4) Instanţa de contencios administrativ examinează cererea conform prevederilor Legii 
contenciosului  administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.

Art. 17. - Încălcarea ordinii oficial stabilite de organizare a lucrului cu petiţiile, precum şi a 
evidenţei sau păstrării lor de către persoanele special desemnate pentru aceasta, atrage după sine 
răspunderea disciplinară. În lipsa persoanelor indicate,  răspunderea disciplinară o  poartă 
conducătorul organului respectiv.

Art. 18. - Refuzul neîntemeiat de a examina petiţia sau tărăgănarea examinării ei, adoptarea 
unor decizii ce contravin legislaţiei, divulgarea informaţiilor privind viaţa personală a 
petiţionarului contra voinţei lui atrage după sine răspundere administrativă.

Art. 19. - Persecutarea petiţionarului în legătură cu înaintarea petiţiei ori cu exprimarea unor 
aprecieri critice ce se conţin în ea, precum şi acţiunile prevăzute la art. 18, dacă acestea au fost 
însoţite de abuz de putere sau abuz de serviciu, exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de 
serviciu, de atitudine neglijentă faţă de  îndatoririle sale din partea persoanelor cu funcţii de 
răspundere, în urma cărora au fost prejudiciate considerabil drepturile petiţionarului, interesele 
de stat şi obşteşti atrage după sine răspundere penală.

Art. 20. - Petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se 
reexaminează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronicăpetiţionarul.
    [Art.20 modificat prin LP255-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.786; în vigoare 
01.07.08]

Art. 21. - (1)  Persoanele de stat de rang  superior primesc petiţionarii  în audienţă în modul 
stabilit de ele, dar nu mai rar de o dată pe lună.

(2) Conducătorii de ministere şi departamente organizează primirea petiţionarilor nu mai rar 
de două ori pe lună, iar conducătorii organelor de autoadministrare locală, întreprinderilor, 
instituţiilor, organizaţiilor - nu mai rar de o dată pe săptămînă.

Art. 22. - Lucrările de secretariat privind examinarea petiţiilor în organe se efectuează în 
modul stabilit de Guvern.

Art. 23. - Organizarea şi controlul asupra lucrului cu petiţiile revin organelor de 
autoadministrare locală, Guvernului şi Parlamentului.
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Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul 1. Obiectul de reglementare al prezentei legi
(1) Prezenta lege reglementează:
a) raporturile dintre furnizorul de informaţii şi persoana fizică si/sau juridică în procesul de

asigurare şi realizare a dreptului constituţional de acces la informaţie;
b) principiile, condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţiile oficiale, aflate

în posesia furnizorilor de informaţii;
    [Art.1 al.(1), lit.c) abrogată prin LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în 
vigoare 16.06.12]

d) drepturile solicitanţilor informaţiei;
[Art.1 al.(1), lit.d) modificată prin LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în

vigoare 16.06.12]
e) obligaţiile furnizorilor de informaţii în procesul asigurării accesului la informaţiile

oficiale;
f) modalitatea apărării dreptului de acces la informaţie.
(2) Nu constituie obiect al prezentei legi raporturile care au legătură tangenţială cu raporturile

enumerate în alineatul (1) al prezentului articol şi se referă la:
a) colectarea, prelucrarea, depozitarea şi garantarea integrităţii informaţiilor;
b) prezentarea obligatorie a informaţiilor prevăzute de lege de către persoane private

autorităţilor publice, instituţiilor publice; 



c) accesul autorităţilor publice, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi/sau juridice, abilitate 
cu gestionarea unor servicii publice, la informaţiile aflate în posesia altor asemenea autorităţi 
publice, instituţii publice, persoane fizice şi/sau juridice;

d) furnizarea informaţiilor referitoare la propria activitate de către persoane fizice şi juridice 
private, partide şi formaţiuni social-politice, fundaţii, asociaţii obşteşti. 

Articolul 2. Obiectivele prezentei legi
Prezenta lege are drept scop:
a) crearea cadrului normativ general al accesului la informaţiile oficiale;
b) eficientizarea procesului de informare a populaţiei şi a controlului efectuat de către 

cetăţeni asupra activităţii autorităţilor publice şi a instituţiilor publice;
c) stimularea formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a 

deciziilor în spirit democratic.
Articolul 3. Legislaţia privind accesul la informaţie
(1) Legislaţia privind accesul la informaţie are la bază Constituţia Republicii Moldova, 

tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege şi 
include prevederile altor acte normative care reglementează raporturile ce ţin de accesul la 
informaţie. 

(2) Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte 
norme decît cele cuprinse în legislaţia naţională, se aplică normele tratatului sau acordului 
internaţional.

Articolul 4. Principiile politicii statului în domeniul
                   accesului la informaţiile oficiale
(1) Oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi de a face 

cunoscute informaţiile oficiale.
(2) Exercitarea drepturilor prevăzute în alineatul (1) al prezentului articol poate fi supusă 

unor restricţii pentru motive specifice, ce corespund principiilor dreptului internaţional, inclusiv 
pentru apărarea securităţii naţionale sau vieţii private a persoanei. 

(3) Exercitarea drepturilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol nu va implica în 
nici un caz discriminarea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau pe origine socială.

Articolul 5. Subiecţii prezentei legi
(1) Subiecţi ai prezentei legi sînt furnizorul de informaţii şi solicitantul informaţiei. 
(2) Furnizori de informaţii, adică posesori ai informaţiilor oficiale, obligaţi să le furnizeze 

solicitanţilor în condiţiile prezentei legi, sînt:
a) autorităţile publice centrale şi locale - autorităţile administraţiei de stat, prevăzute în 

Constituţia Republicii Moldova şi anume: Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, 
Guvernul, administraţia publică, autoritatea judecătorească; 

b) instituţiile publice centrale şi locale - organizaţiile fondate de către stat în persoana 
autorităţilor publice şi finanţate de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atribuţiilor de 
administrare, social-culturale şi altor atribuţii cu caracter necomercial;

c) persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori 
instituţia publică, sînt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, 
păstrează, dispun de informaţii oficiale.

[Art.5 al.(2), lit.c) modificată prin LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în 
vigoare 16.06.12]

(3) Pot solicita informaţii oficiale, în condiţiile prezentei legi: 
a) orice cetăţean al Republicii Moldova;
b) cetăţenii altor state, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
c) apatrizii stabiliţi cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 6. Informaţiile oficiale
(1) În sensul prezentei legi, informaţii oficiale sînt considerate toate informaţiile aflate în 

posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, 
sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în 
condiţiile legii de către alţi subiecţi de drept. 



(2) În sensul prezentei legi, drept documente purtătoare de informaţii sînt considerate:
1) oricare din următoarele (sau o parte din acestea):
a) orice hîrtie sau alt material pe care există un înscris;
b) o hartă, un plan, un desen, o fotografie;
c) orice hîrtie sau alt material pe care sînt marcaje, figuri, simboluri sau perforări care au un 

sens pentru persoanele calificate să le interpreteze;
d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscrisuri cu sau fără 

ajutorul unui alt articol sau mecanism;
e) orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresului tehnic; 
2) orice copie sau reproducere a purtătorilor de informaţii menţionaţi la punctul 1) al 

prezentului alineat;
3) orice parte a unei copii sau reproduceri menţionate la punctul 2) al prezentului alineat.
(3) Informaţiile oficiale nedocumentate, care se află în posesia furnizorilor (persoanelor 

responsabile ale acestora), vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în ordine generală. 
Articolul 7. Informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată
(1) Exercitarea dreptului de acces la informaţie poate fi supusă doar restricţiilor reglementate 

prin lege organică şi care corespund necesităţilor:
a) respectării drepturilor şi reputaţiei altei persoane;
b) protecţiei securităţii naţionale, ordinii publice, ocrotirii sănătăţii sau protecţiei moralei 

societăţii.
(2) În conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, accesul la informaţiile oficiale nu 

poate fi îngrădit, cu excepţia:
a) informaţiilor atribuite la secret de stat, reglementate prin lege organică, a căror divulgare 

neautorizată sau pierdere poate aduce atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;
[Art.7 al.(2), lit.a) în redacţia  LP 66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
b) informaţiilor confidenţiale din domeniul afacerilor, prezentate instituţiilor publice cu titlu 

de confidenţialitate, reglementate de legislaţia privind secretul comercial, şi care ţin de producţie, 
tehnologie, administrare, finanţe, de altă activitate a vieţii economice, a căror divulgare 
(transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor;
    c) informaţiilor cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în 
viaţa privată a persoanei, protejată de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal;

[Art.7 al.(2), lit.c) modificată prin LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în 
vigoare 16.06.12]

d) informaţiilor ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a organelor de resort, dar 
numai în cazurile în care divulgarea acestor informaţii ar putea prejudicia urmărirea penală, 
interveni în desfăşurarea unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o judecare corectă 
şi imparţială a cazului său, ori ar pune în pericol viaţa sau securitatea fizică a oricărei persoane - 
aspecte reglementate de legislaţie;

[Art.7 al.(2), lit.d) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
e) informaţiilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţii ştiinţifice şi 

tehnice şi a căror divulgare privează autorii investigaţiilor de prioritatea de publicare sau 
influenţează negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege. 

(3) Dacă accesul la informaţiile, documentele solicitate este parţial limitat, furnizorii de 
informaţii sînt obligaţi să prezinte solicitanţilor părţile documentului, accesul la care nu conţine 
restricţii conform legislaţiei, indicîndu-se în locurile porţiunilor omise una din următoarele 
sintagme: "secret de stat", "secret comercial", "informaţie confidenţială despre persoană". 
Refuzul accesului la informaţie, la părţile respective ale documentului se întocmeşte cu 
respectarea prevederilor articolului 19 din prezenta lege.

(4) Nu se vor impune restricţii ale libertăţii de informare decît dacă furnizorul de informaţii 
poate demonstra că restricţia este reglementată prin lege organică şi necesară într-o societate 
democratică pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei sau protecţiei 
securităţii naţionale şi că prejudiciul adus acestor drepturi şi interese ar fi mai mare decît 
interesul public în cunoaşterea informaţiei.



(5) Nimeni nu poate fi pedepsit pentru că a făcut publice anumite informaţii cu accesibilitate 
limitată, dacă dezvăluirea informaţiilor nu atinge şi nu poate să atingă un interes legitim legat de 
securitatea naţională sau dacă interesul public de a cunoaşte informaţia depăşeşte atingerea pe 
care ar putea să o aducă dezvăluirea informaţiei. 

Articolul 8. Accesul la informaţia cu caracter personal
    (1) Informaţia cu caracter personal face parte din categoria informaţiei oficiale cu 
accesibilitate limitată şi constă din date referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă, a căror dezvăluire ar constitui o violare a vieţii private, intime şi familiale.
    (2) Accesul la informaţia cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile 
legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

[Art.8 în redacţia LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în vigoare 16.06.12]
Articolul 9.  Accesul la informaţia păstrată în 
                    Fondul Arhivistic al Republicii Moldova
(1) Modalitatea accesului la informaţia păstrată în Fondul Arhivistic al Republicii Moldova 

este reglementată de Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi de prezenta lege. 
(2) În caz de neconcordanţe între prevederile prezentei legi şi cele ale Legii privind Fondul 

Arhivistic al Republicii Moldova, se vor aplica dispoziţiile prezentei legi.
Articolul 10. Drepturile solicitanţilor
(1) Persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de informaţii, personal sau prin 

reprezentanţii săi, orice informaţii aflate în posesia acestora, cu excepţiile stabilite de legislaţie.
(2) Dreptul persoanei de a avea acces la informaţii, inclusiv la informaţiile cu caracter 

personal, nu poate fi îngrădit decît în condiţiile legii.
(3) Orice persoană care solicită acces la informaţii în conformitate cu prezenta lege este 

absolvită de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru informaţiile solicitate.
Articolul 11. Obligaţiile furnizorului de informaţii
(1) Furnizorul de informaţii, în conformitate cu competenţele care îi revin, este obligat:
1) să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor de interes 

public şi asupra problemelor de interes personal;
2) să garanteze liberul acces la informaţie;
3) să respecte limitările accesului la informaţie, prevăzute de legislaţie, în scopul protejării 

informaţiei confidenţiale, vieţii private a persoanei şi securităţii naţionale;
4) să respecte termenele de furnizare a informaţiei, prevăzute de lege;
5) să dea publicităţii propriile acte adoptate în conformitate cu legea;
6) să păstreze, în termenele stabilite de lege, propriile acte, actele instituţiilor, ale căror 

succesoare sînt, actele ce stabilesc statutul lor juridic;
7) să asigure protejarea informaţiilor ce se află la dispoziţia sa de accesul, distrugerea sau 

modificarea nesancţionate;
8) să menţină informaţiile, documentele aflate la dispoziţia sa, în formă actualizată; 
9) să difuzeze de urgenţă pentru publicul larg informaţia care i-a devenit cunoscută în cadrul 

propriei activităţi, dacă această informaţie:
a) poate preîntîmpina sau diminua pericolul pentru viaţa şi sănătatea oamenilor;
b) poate preîntîmpina sau diminua pericolul producerii unor prejudicii de orice natură; 
c) poate opri răspîndirea informaţiei neveridice sau diminua consecinţele negative ale 

răspîndirii acesteia;
d) comportă o deosebită importanţă socială.
(2) în scopul garantării liberului acces la informaţiile oficiale, furnizorul de informaţii: 
a) va asigura un spaţiu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanţilor;
b) va numi şi va instrui funcţionarii responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a 

informaţiilor oficiale;
c) va elabora, în conformitate cu prezenta lege, regulamente cu privire la drepturile şi 

obligaţiile funcţionarilor în procesul de furnizare a documentelor, informaţiilor oficiale;
d) va acorda asistenţa şi sprijinul necesar solicitanţilor pentru căutarea şi identificarea 

informaţiilor; 



e) va asigura accesul efectiv la registrele furnizorilor de informaţii, care vor fi completate în 
conformitate cu legislaţia cu privire la registre;

f) va desfăşura întrunirile şi şedinţele sale în mod public, în conformitate cu legislaţia.
(3) în scopul facilitării liberului acces la informaţie, furnizorul de informaţii va publica sau 

va face în alt mod general şi direct accesibile populaţiei informaţiile ce conţin:
a) descrierea structurii instituţiei şi adresa acesteia;
b) descrierea funcţiilor, direcţiilor şi formelor de activitate ale instituţiei;
c) descrierea subdiviziunilor cu competenţele lor, programului de lucru al acestora, cu 

indicarea zilelor şi orelor de audienţă a funcţionarilor responsabili de furnizarea informaţiilor, 
documentelor oficiale;

d) deciziile finale asupra principalelor probleme examinate.
(4) În conformitate cu prezenta lege, informaţiile arătate la alineatul (3) al prezentului articol 

vor fi făcute publice în afara procedurii de examinare a cererilor privind accesul la informaţie.
(5) În scopul asigurării transparenţei activităţii instituţiilor, eficientizării accesului la 

informaţie, creării condiţiilor pentru căutarea, identificarea operativă a documentelor şi 
informaţiilor, autorităţile publice, instituţiile publice vor edita, cel puţin o dată pe an, îndrumare 
ce vor conţine liste ale dispoziţiilor, hotărîrilor, altor documente oficiale, emise de instituţia 
respectivă, şi domeniile în care poate furniza informaţii, vor pune la dispoziţia reprezentanţilor 
mijloacelor de informare în masă date oficiale despre propria activitate, inclusiv despre 
domeniile în care poate furniza informaţii.

(6) Furnizorul de informaţii va proceda şi la alte forme de informare activă a cetăţenilor şi a 
mijloacelor de informare în masă.

Articolul 12. Solicitarea accesului la informaţiile oficiale
(1) Informaţiile oficiale vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în baza unei cereri scrise sau 

verbale.
(2) Cererea scrisă va conţine:
a) detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (a unei părţi sau 

unor părţi ale acesteia);
b) modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate;
c) date de identificare ale solicitantului.

  [Art.12 al.(3) abrogat prin LP208 din 21.10.11, MO222-226/16.12.11 art.619; în vigoare 
16.06.12]

(4) Cererea poate fi înaintată verbal în cazurile în care este posibil răspunsul pozitiv, cu 
satisfacerea imediată a cererii de furnizare a informaţiei. În cazul în care furnizorul intenţionează 
să refuze accesul la informaţia solicitată, el va informa solicitantul despre aceasta şi despre 
posibilitatea depunerii unei cereri scrise.

(5) Elaborarea şi furnizarea unor informaţii analitice, de sinteză sau inedite pot fi efectuate în 
baza unui contract între solicitant şi furnizorul de informaţii, contra unei plăţi negociabile, dacă 
furnizorul va fi disponibil şi în drept să realizeze o asemenea ofertă.

Articolul 13. Modalităţile accesului la informaţiile oficiale
(1) Modalităţile accesului la informaţiile oficiale sînt:
a) audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală;
b) examinarea documentului (unor părţi ale acestuia) la sediul instituţiei;
c) eliberarea copiei de pe documentul, informaţia solicitate (de pe unele părţi ale acestora);
d) eliberarea copiei traducerii documentului, informaţiei (unor părţi ale acestora) într-o altă 

limbă decît cea a originalului, pentru o plată suplimentară;
e) expedierea prin poştă (inclusiv poşta electronică) a copiei de pe document, informaţie (de 

pe unele părţi ale acestora), copiei de pe traducerea documentului, informaţiei într-o altă limbă, 
la cererea solicitantului, pentru o plată respectivă.

(2) Extrasele din registre, documente, informaţii (unele părţi ale acestora), în conformitate cu 
cererea solicitantului, pot fi puse la dispoziţia persoanei date, într-o formă rezonabilă şi 
acceptabilă pentru aceasta, spre a fi:

a) examinate la sediul instituţiei;



b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate într-o altă modalitate ce ar asigura integritatea 
originalului;

c) înscrise pe un purtător electronic, imprimate pe casete video, audio, alt purtător rezultat 
din progresul tehnic. 

Articolul 14. Limba în care se vor prezenta informaţiile
                     solicitate
(1) Informaţiile, documentele, solicitate în conformitate cu prezenta lege, vor fi puse la 

dispoziţia solicitanţilor în limba de stat sau în limba în care au fost elaborate. 
(2) În cazul în care informaţiile, documentele au fost elaborate într-o altă limbă decît cea de 

stat, furnizorul de informaţii va fi obligat să prezinte, la cererea solicitantului, o copie a traducerii 
autentice a informaţiei, documentului în limba de stat. 

Articolul 15. Examinarea cererilor privind accesul la
                     informaţie 
(1) Cererile scrise cu privire la accesul la informaţie vor fi înregistrate în conformitate cu 

legislaţia cu privire la registre şi petiţionare.
(2) Cererile respective vor fi examinate şi satisfăcute de funcţionarii publici responsabili de 

furnizarea informaţiilor.
(3) Deciziile, luate în conformitate cu prezenta lege, vor fi comunicate solicitantului într-un 

mod ce ar garanta recepţionarea şi conştientizarea acestora.
(4) În cadrul satisfacerii cererii privind accesul la informaţie, furnizorii vor lua toate măsurile 

necesare pentru nedivulgarea informaţiilor cu acces limitat, pentru protecţia integrităţii 
informaţiilor şi excluderea accesului nesancţionat la ele.

Articolul 16. Termenele de satisfacere a cererilor 
                      de acces la informaţie
(1) Informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din momentul 

în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii de acces la informaţie.

(2) Termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare 
de către conducătorul instituţiei publice dacă:

a) cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor;
b) sînt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea.
(3) Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de furnizare a 

informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.
Articolul 17. Readresarea cererilor
Cererea de furnizare a informaţiei poate fi readresată altui furnizor, cu informarea obligatorie 

a solicitantului în decurs de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii cererii şi cu acordul 
solicitantului, în următoarele cazuri:

a) informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului sesizat;
b) informaţia solicitată deţinută de alt furnizor ar satisface mai deplin interesul faţă de 

informaţie al solicitantului. 
Articolul 18. Eliberarea informaţiilor oficiale
Informaţiile oficiale, documentele, părţile acestora, extrasele din registre, copiile traducerilor, 

eliberate conform prezentei legi, vor fi semnate de persoana responsabilă.
Articolul 19. Refuzul accesului la informaţie
(1) Refuzul de a furniza o informaţie, un document oficial va fi făcut în scris, indicîndu-se 

data întocmirii refuzului, numele persoanei responsabile, motivul refuzului, făcîndu-se în mod 
obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, numărul, data adoptării, sursa publicaţiei oficiale), 
pe care se bazează refuzul, precum şi procedura de recurs a refuzului, inclusiv termenul de 
prescripţie.

(2) Furnizorii de informaţii nu pot fi obligaţi să prezinte probe ale inexistenţei informaţiilor 
nedocumentate.

Articolul 20. Plăţi pentru furnizarea informaţiilor oficiale 



(1) Pentru furnizarea informaţiilor oficiale pot fi percepute, în afara excepţiilor prevăzute de 
lege, plăţi în mărimile şi conform procedurii stabilite de organele reprezentative, acestea fiind 
vărsate în bugetul de stat. 

(2) Mărimile plăţilor nu vor depăşi mărimile cheltuielilor suportate de către furnizor pentru 
facerea copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau pentru traducerea, la cererea solicitantului, a 
informaţiei, documentului.

(3) Plăţile pentru furnizarea informaţiilor analitice, de sinteză sau inedite, executate la 
comanda solicitantului, se vor stabili conform contractului dintre solicitant şi furnizorul de 
informaţii.

(4) Vor fi puse, fără plată, la dispoziţia solicitanţilor, informaţiile oficiale care:
a) ating nemijlocit drepturile şi libertăţile solicitantului;
b) sînt expuse oral;
c) sînt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituţiei;
d) prin faptul că au fost furnizate, contribuie la sporirea gradului de transparenţă a activităţii 

instituţiei publice şi corespunde intereselor societăţii.
(5) În cazurile în care informaţia pusă la dispoziţia solicitantului conţine inexactităţi sau date 

incomplete, instituţia publică este obligată să efectueze rectificările şi completările respective 
gratuit, cu excepţia cazurilor în care completarea informaţiei implică eforturi şi cheltuieli 
considerabile care n-au fost prevăzute şi taxate la eliberarea primară a informaţiilor.

(6) Instituţia publică va aduce la cunoştinţa solicitanţilor într-un mod cît mai adecvat şi mai 
amănunţit posibil modalitatea de calculare a plăţilor pentru furnizarea informaţiei.

Articolul 21. Dispoziţii generale privind apărarea 
                     dreptului de acces la informaţie
(1) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim de către furnizorul de 

informaţii poate ataca acţiunile acestuia atît pe cale extrajudiciară, cît şi direct în instanţa de 
contencios administrativ competentă.

[Art.21 al.(1) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
(2) Persoana, de asemenea, se poate adresa pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale 

legitime Avocatului Poporului.
[Art.21 al.(2) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
(3) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim poate ataca orice 

acţiune sau inacţiune a persoanei responsabile pentru primirea şi examinarea cererilor de acces la 
informaţii, dar în special cu privire la:

a) refuzul neîntemeiat de a primi şi înregistra cererea;
b) refuzul de a asigura accesul liber şi necondiţionat la registrele publice aflate la dispoziţia 

furnizorului de informaţii;
c) încălcarea termenelor şi procedurii de soluţionare a cererii de acces la informaţie;
d) neprezentarea sau prezentarea necorespunzătoare a informaţiilor solicitate;
e) refuzul neîntemeiat de a prezenta informaţiile solicitate;
f) atribuirea neîntemeiată a informaţiei la categoria informaţiilor care conţin secrete de stat, 

secrete comerciale sau la categoria altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
[Art.21 al.(3), lit.f) modificată prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
g) secretizarea neîntemeiată a unor informaţii;
h) stabilirea plăţii şi mărimii acesteia pentru informaţiile furnizate;
i) cauzarea unor prejudicii materiale şi/sau morale prin acţiunile ilegale ale furnizorului de 

informaţii.
(4) În cadrul soluţionării litigiilor privind accesul la informaţie, organele competente vor 

întreprinde măsuri pentru protejarea drepturilor tuturor persoanelor ale căror interese pot fi atinse 
prin divulgarea informaţiei, inclusiv se va asigura participarea acestora în cadrul procesului în 
calitate de terţă parte. 

(5) Instanţa de judecată, în cadrul examinării litigiilor privind accesul la informaţie, va 
întreprinde toate măsurile rezonabile şi suficiente de precauţie, inclusiv convocarea şedinţelor 
închise, pentru a evita divulgarea informaţiilor, accesul limitat la care poate fi îndreptăţit.

Articolul 22. Atacarea pe cale extrajudiciară a



                     acţiunilor furnizorilor de informaţii 
(1) În cazul în care persoana consideră că drepturile sau interesele legitime în ceea ce 

priveşte accesul la informaţii i-au fost lezate, ea poate contesta acţiunile sau inacţiunea 
furnizorului de informaţii la conducerea acestuia şi/sau la organul ierarhic superior al 
furnizorului în termen de 30 de zile de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre încălcare.

(2) Conducerea furnizorului de informaţii şi/sau organul ierarhic superior al acestuia va 
examina contestările solicitanţilor de informaţii în decurs de 5 zile lucrătoare şi va informa în 
mod obligatoriu petiţionarul despre rezultatele examinării în decurs de 3 zile lucrătoare.

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

[Art.22 al.(3) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Articolul 23. Atacarea pe cale judiciară a acţiunilor
                     furnizorilor de informaţii
(1) În cazul în care persoana care consideră că drepturile sau interesele legitime în ceea ce 

priveşte accesul la informaţie i-au fost lezate, precum şi în cazul în care nu este satisfăcută de 
soluţia dată de către conducerea furnizorului de informaţii sau de către organul ierarhic superior 
al acestuia, ea poate ataca acţiunile sau inacţiunea furnizorului de informaţii direct în instanţa de 
contencios administrativ competentă.

 [Art.23 al.(1) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
(2) Sesizarea instanţei de judecată se va efectua în termen de o lună de la data primirii 

răspunsului de la furnizorul de informaţii sau, în caz dacă nu a primit răspuns, de la data cînd 
trebuia să-l primească. Dacă solicitantul de informaţii a atacat anterior acţiunile furnizorului de 
informaţii pe cale extrajudiciară, termenul de o lună curge de la data comunicării răspunsului 
conducerii furnizorului de informaţii şi/sau organului ierarhic superior al acestuia sau, în caz 
dacă nu a primit răspuns, de la data cînd trebuia să-l primească.

Articolul 24. Consecinţele prejudicierii dreptului de acces
                     la informaţii
În funcţie de gravitatea efectelor pe care le-a avut refuzul nelegitim al funcţionarului public, 

responsabil pentru furnizarea informaţiilor oficiale, de a asigura accesul la informaţia solicitată, 
instanţa de judecată decide aplicarea unor sancţiuni în conformitate cu legislaţia, repararea 
prejudiciului cauzat prin refuzul nelegitim de a furniza informaţii sau prin alte acţiuni ce 
prejudiciază dreptul de acces la informaţii, precum şi satisfacerea neîntîrziată a cererii 
solicitantului. 

Articolul 25. Dispoziţii finale
Guvernul, în termen de 3 luni:
va înainta Parlamentului propuneri cu privire la aducerea legislaţiei în concordanţă cu 

prezenta lege, inclusiv la stabilirea responsabilităţii pentru acţiunile ce constituie încălcări grave 
ale dreptului de acces la informaţie;

va aduce în corespundere cu prezenta lege actele sale normative şi va elabora, după caz, noi 
acte orientate spre executarea acesteia.

PREŞEDINTELE 
PARLAMENTULUI                                             Dumitru DIACOV

Chişinău, 11 mai 2000. 
Nr. 982-XIV.
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Fişa actului juridic

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 618 
din  05.10.1993 

pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice 
şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de 
secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate 

şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

Publicat : 05.10.1993 în B.Of. Nr. 000 

În scopul perfecţionării lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de 
specialitate şi ale autoadministrării locale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi
Instrucţiunea-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice 
centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republîcii Moldova.

2. Ministerele, departamentele de stat, comitetele executive şi primăriile, în baza Regulilor de
întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi conform Instrucţiunii-tip cu privire la 
ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 
autoadministrării locale ale Republicii Moldova, să elaboreze pe parcursul anilor 1993-1994 şi să 
aprobe, după coordonarea cu Departamentul de Stat al Limbilor şi cu Serviciul de Stat de Arhivă, 
instrucţiuni privind efectuarea lucrărilor de secretariat pentru toate unităţile din subordinea lor.

3. Organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale
Republicii Moldova să asigure ţinerea lucrărilor de secretariat în strictă corespundere cu Regulile 
şi Instrucţiunea-tip nominalizate.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Andrei SANGHELI

APROBAT
Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova 
din 5 octombrie 1993 nr.618

SISTEMUL
UNIFICAT DE DOCUMENTAŢIE ORGANIZATORICĂ ŞI DE 

DISPOZIŢIE 

REGULI DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTELOR 
ORGANIZATORICE ŞI DE DISPOZIŢIE



Prezentele reguli se extind asupra documentaţiei organizatorice şi de dispoziţie ce se 
întocmeşte în procesul de activitate a organelor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 
autoadministrării locale ale Republicii Moldova* şi a unităţilor din subordinea acestora.

____________________
* În continuare, organele administraţiei publice " O.A.P.

1. Elementele constitutive
1.1. La întocmirea documentelor organizatorice şi de dispoziţie se folosesc următoarele 

elemente:
1. " Stema de Stat a Republicii Moldova;
2. " emblema O.A.P., unităţilor;
3. " imprimarea decoraţiilor republicii;
4. " codul organizaţiei conform Clasificatorului întreprinderilor şi organizaţiilor republicane 

(C.Î.O.R.);
5. " codul documentului conform Clasificatorului documentaţiei administrative (C.D.A.);
6. " denumirea O.A.P.;
7.   "   denumirea unităţilor;
8.   "  denumirea unităţilor structurale;
9. " codul poştal, adresa poştală şi telegrafică, numărul de telefon,. telefax, numărul contului 

de decontare;
10. " denumirea tipului documentului;
11. " data;
12. " indicele de înregistrare;
13. " referinţa la indicele de înregistrare şi data documentului intrat
14. " locul întocmirii sau editării;
15. " parafa de limitare a accesului la document;
16. " adresa destinatarului;
17. " parafa de aprobare;
18. " rezoluţia;
19. " titlul textului;
20. " menţiuni cu privire la control;
21. " textul;
22. " menţiuni privind anexele;
23. " semnătura;
24. " parafa de coordonare;
25. " vizele;
26. " ştampila, sigiliul;
27. " menţiuni privind certificarea copiei;
28. " numele de familie al executantului, telefonul;
29. " menţiuni privind rezolvarea documentului şi depunerea la dosar;
30. "   menţiuni  transfer de date pe suport periferic;
31. " menţiuni privind data de intrare a documentului.
1.2. Documentele sînt adresate unităţilor, subunităţilor lor structurale sau unei persoane 

oficiale concrete. De exemplu:
          Fabrica de Bijuterii din Chişinău 
          Secţia aprovizionare şi desfacere
         sau
          Dlui Nicanor Popa
          Economist principal
          Fabrica de Bijuterii din Chişinău
            Secţia  aprovizionare  şi  desfacere
În documentul adresat conducătorului unei organizatii denumirea acesteia e inclusă în 

componenţa denumirii funcţiei destinatarului. De exemplu:
          Dlui Nihai Vodă
          Directorul Fabricii dc Bijuterii 
          din Chişinău  



În documentul expediat în mai multe organizaţii similare destinatarii se indică la general. 
De exemplu:
          Directorilor de întreprinderi şi 
          conducătorilor de organizaţii
Documentul trebuie să fie adresat la cel mult patru destinatari. Nu se indică cuvîntul "Copie" 

înaintea celui de-al doilea, al treilea şi al patrulea adresant.
Dacă documentul se expediază la mai mult de patru destinatari, "este necesar să fie alcătuită 

lista de exptediere, iar pe fiecare document se indică numai un singur destinatar.
Dacă documentul se expediază unei persoane particulare, la început se indică numele de 

familie şi prenumele destinatarului, apoi adresa. 
De exemplu:
          Dlui   Cheorghe   Petrache 277001, Chişinău, 
          str. Hînceşti, 12 bl. 4, ap. 3
În componenţa elementului "Destinatar" poate fi inclusă şi adresa.
1.3. Indicaţiile privind rezolvarea documentului se fixează sub formă de rezoluţie, ce include: 

numele de familie şi prenumele executantului, conţinutul dispoziţiei şi termenul de executare. 
Rezoluţia e însoţită de semnătură şi dată. De exemplu:

          Dlui Leon Botnaru
          Rog să întocmiţi pînă la 12.04.93 planul
          de realizare a prodacţiei
          Revenco 02.04.93
1.4. Parafa de aprobare este constituită din cuvîntul "APROB" (se scrie cu majuscule, fără 

spaţiu între ele, fără ghilimele sau două puncte), denumirea, funcţiei persoanei oficiale ce aprobă 
documentul, semnătura personală, numele, prenumele şi data. De exemplu:

          APROB
          Directorul Institutului
                                                       Semnătura  Nicu   Vasilache
          17.02.93
La aprobarea documentului de către conducătorul unei organizaţii ierarhic superioare sau al 

unei unităţi participante, denumirea funcţiei va fi urmată de denumirea organizaţiei. De exemplu:
          APROB
          Directorul Arhivei Naţionale 
          a Republicii Moldova
                                                       Semnătura  Ion  Cucu
          17.02.93
La aprobarea documentelor prin hotărîre, ordin, proces-verbal, parafa de aprobare este 

compusă din cuvîntul "APROBAT", denumirea documentului la cazul nominativ, data şi numărul 
lui. De exemplu:

          APROBAT
          Ordinul directorului institutului
          20.04.93  nr. 76
  sau
          APROBAT
          Procesul-verbal al adunării 
          colectivului de muncă
          15.03.93  nr. 4
Parafa de aprobare se plasează în partea dreaptă de sus a documentului.
1.5. Datele semnării, aprobării, coordonării documentului, precum şi datele ce se conţin în text 

se scriu în cifre arabe, într-un singur rînd, în următoarea consecutivitate: ziua, luna, anul. De 
exemplu: data de 29 ianuarie 1993 se scrie - 29.01.93.

În textele documentelor ce conţin informaţii cu caracter financiar se admite scrierea datelor în 
litere şi cifre: 29 ianuarie 1993.

1.6. În titlul textului se indică conţinutul succint al documentului. Titlul trebuie să fie concis, 
să redea întocmai sensul textului. El trebuie să coincidă cu denumirea documentului. De exemplu: 



ordin (cu privire la) "Cu privire la crearea întreprinderii"; procesul-verbal (al cui) "al şedinţei 
consiliului ştiinţific".

În documentele întocmite pe hîrtie de formatul A4 (97 X 210 mm) se indică în mod pbligatoriu 
titlul textului.

La documentele de formatul A5 (210 X 148 mm) titlul textului poate fi omis.
1.7. Dacă documentul conţine anexe, ce sînt enumerate în text, menţiunea cu privire la 

prezenţa lor se întocmeşte în modul următor: 
Anexă:   pe   10   file   în   2   ex.
În cazul cînd documentul conţine anexe ce nu sînt enumerate în text denumirea lor se scrie cu 

indicarea numărului de file şi de exemplare în fiecare anexă. De exemplu: 
Anexă:   pe 10 file în   2   ex.
         2. Notă   explicativă la proiectul standardului pe 4 file în 1 ex.
Dacă la document se conexează un alt document ce are anexă, menţiunea despre prezenţa 

anexei se scrie în modul următor:
Anexă: scrisoarea Serviciului de Stat de Arhivă din 17.01.91 nr. 01"4/152 şi anexa la ea, în 

total pe 7 f.
În caz că anexa nu se expediază pe toate adresele, indicate în document, menţiunea despre 

prezenţa acesteia se scrie în modul următor: 
Anexă: pe 6 file în 2 ex. pe prima adresă.
1.8. În componenţa elementului "Semnătura" se include denumirea funcţiei persoanei care 

semnează documentul (completă, dacă documentul nu este întocmit pe blanchetă, şi prescurtată - 
pe documentul întocmit pe blanchetă), semnătura personală, numele, prenumele.

De exemplu:
Rectorul Universităţii
de Stat de Medicină,  Semnătura                         Nicolae   Brînză
Rectorul   Universităţii,  Semnătura                      Nicolae   Brănză
La semnarea documentului de mai multe persoane oficiale, semnăturile lor se plasează una sub 

alta în dependenţă de funcţia pe care o deţine semnatarul. De exemplu:
Directorul uzinei,  Semnătura                      Anatol   Munteanu
Contabil-şef,       Semnătura                       Ion Păduraru
La semnarea documentului de mai multe persoane cu funcţii similare, semnăturile lor se 

plasează la acelaşi nivel. De exemplu:
Ministrul Sănătăţii,                                  Ministrul Ştiinţei şi Invăţămîntulul,
Semnătura Cheorghe Movilă                   Semnătura Ion Mocanu
1.9. Parafa de coordonare o constituie cuvîntul "COORDONAT" (se scrie cu majuscule, fără 

spaţiu între ele, fără ghilimele sau două puncte), denumirea funcţiei persoanei cu care se 
coordonează documentul (inclusiv denumirea unităţii), semnătura persoanei, numele, prenumele şi 
data. De exemplu:

COORDONAT
Şeful Direcţiei resurse materlale
a Ministerului Comerţului şi Resurselor
Materiale
Semnătura  Tudor Ciocanu
12.01.93
Dacă documentul e coordonat de un organ colegial sau prin intermediul scrisorii, parafa de 

coordonare se întocmeşte în felul următor:
COORDONAT
Procesul-verbal al şedinţei comitetului sindical
14.04.93  nr. 25
sau
COORDONAT
Scrisoarea Serviciului de Stat 
de Arhivă al Republicii Moldova
12.05.93  nr. 01 - 4/185



Parafa de coordonare se plasează mai jos de elementul "Semnătura" sau pe  o foaie aparte de 
coordonare.

1.10. Elementele "Semnătura", "Parafa de aprobare" şi "Parafa de coordonare" vor include 
funcţia persoanei ce a semnat, aprobat sau coordonat documentul, precum şi numele de familie, 
prenumele ei şi data.

Nu se admite folosirea prepoziţiei "Pentru" sau a barei înaintea denumirii funcţiei, în caz de 
semnare de către altă persoană, ci se indică fincţia şi numele persoanei care semnează documentul.

1.11. Pe documentele ce adeveresc drepturile persoanelor oficiale, care fixează cheltuirea 
mijloacelor băneşti şi valorilor materiale, precum şi a celor prevăzute în special de acte juridice, 
semnătura persoanei responsabile se autentifică prin ştampila cu stema ţării.

Ştampila se aplică astfel, ca amprenta ei să cuprindă o parte din denumirea funcţiei 
semnatarului.

1.12. Pentru legalizarea copiei documentului, mai jos de elementul "Semnătura", se înscrie 
"Pentru conformitate" sau "Conform cu originalul", precum şi denumirea funcţiei pe care o deţine 
persoana care a legalizat copia, semnătura ei personală, numele, prenumele şi data. De exemplu: 

Pentru conformitate:
Inspectorul  secţiei cadre,                        Semnătura              Dan Sturza
25.04.93
Pe copiile rămase în dosarele documentelor ieşite nu este obligatoriu să se indice data 

legalizării şi funcţia persoanei ce a legalizat copia.
Dacă copia documentului este expediată în alte unităţi sau înmînată personal, semnătura de 

legalizare se confirmă prin ştampilă.
1.13. Viza va include semnătura personală; numele, prenumele, data. În caz de necesitate, se 

indică şi funcţia persoanei care vizează. De exemplu:
          Şeful direcţiei juridice
                                                       Semnătura  Alexandru   Popovici
          29.01.93
1.14.  Numele persoanei care a întocmit  documentul şi numărul ei de telefon se plasează pe 

recto sau, în lipsă de spaţiu, pe verso ultimei file a documentului, în colţul stîng de jos. De 
exemplu: 

Josu  234-351.
1.15. Menţiunea privind rezolvarea documentului şi depunerea lui la dosar trebuie să includă 

următoarele date:
informaţii scurte despre rezolvare, în cazul lipsei documentului ce atestă rezolvarea. Dacă un 

asemenea document există, se face trimitere la numărul şi data lui;
cuvîntul "La dosar";
numărul dosarului, în care se va păstra documentul.
Menţiunea privind rezolvarea documentului şi depunerea lui la dosar este semnată şi dătată de 

executantul documentului sau de conducătorul subunităţii structurale, în care a fost rezolvat 
documentul.

1.16. Menţiunea privind intrarea documentului se plasează în partea de jos a primei file şi 
include denumirea abreviată a unităţii destinatare, data intrării şi indicele lui.

1.17. Indicele de înregistrare a documentelor întocmite şi intrate este constituit din numărul 
curent, care poate fi completat cu indicele nomenclatorului dosarelor.

În documentele întocmite în comun de mai multe organizaţii indicele de înregistrare ale 
autorilor se separă prin bară în ordinea, în care aceştia sînt indicaţi în document (de la stînga la 
dreapta).

Referinţa la indicele de înregistrare şi data documentului intrat se constituie din indicele şi 
data, indicate în documentul la care se răspunde.

1.18. Menţiunea privind trecerea datelor pe purtător mecanic constă din nota "Informaţia e 
trecută pe purtător mecanic, semnătura persoanei responsabile pentru trecerea informaţiei şi data 
trecerii.

2. Cerinţele pentru întocmirea blanchetelor
2.1. Blanchetele documentului trebuie să includă toate elementele necesare în ordinea stabilită 

de prezentele reguli.



2.2. Se stabilesc două tipuri de blanchete: blancheta pentru scrisori şi blancheta generală 
pentru alte documente organizatorice şi de dispoziţie (ordine, dispoziţii, procese-verbale etc.) 
anexele nr. 1-9).

Se imprimă tipografic blanchete numai la acele tipuri de documente, numărul cărora depăşeşte 
cifra de 200 pe an.

2.3. Sînt stabilite două tipuri de blanchete pe hîrtie format A4 (297 X 210 mm) şi A5 (210 X 
148 mm).

Pentru fiecare tip de blanchete se stabilesc 2 variante de amplasare a elementelor: unghiulară şi 
longitudinală. Dimensiunile elementelor şi modul lor de amplasare sînt indicate în anexa nr. 9.

2.4. Blanchetele documentelor cu elemente imprimate tipografic se tipăresc în limba romănă şi 
în limba rusă, iar în localităţile cu populaţie găgăuză " în limbile romănă, găgăuză sau rusă.

Elementele amplasate longitudinal se imprimă în limba romănă în partea stîngă a blanchetei, 
iar în dreapta " în limba găgăuză sau rusă.

Elementele amplasate unghiular se imprimă în limba romănă, iar mai jos - în limbile găgăuză 
sau rusă.

Elementele se plasează în centru (începutul şi sfîrşitul fiecărui rînd al elementului se află la o 
distanţă egală de la marginile spaţiului pentru elemente) sau pe flanc (fiecare rînd al elementului 
începe de la extrema stîngă a spaţiului rezervat pentru elemente).

2.5. Conform Legii cu privire la Stema de Stat a R.S.S.M. din 3 noiembrie 1990, Stema de Stat 
a Republicii Moldova se plasează pe blanchetele documentelor, emise de Preşedintele Republicii 
Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, ministerele şi 
departamentele de stat, de alte organe subordonate Guvernului, de Judecătoria Supremă a 
Republicii Moldova, de judecătoriile populare raionale (orăşeneşti), de comitetele executive 
raionale şi de primării, de birourile Notariatului de Stat, precum şi de întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii care, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova, dispun de ştampile cu imaginea 
Stemei de Stat.

Pe blanchetele cu elementele plasate pe flanc, Stema de Stat se .amplasează în partea de sus, la 
mijloc, deasupra denumirii unităţii, iar pe blanchetele cu elementele plasate pe centru - în centru, 
în partea de sus.

Dimensiunile Stemei de Stat  nu trebuie să depăşească  20  mm.
2.6. Denumirea unităţii (completă, prescurtată sau abreviată) a organelor ierarhic superioare, 

precum şi a subdiviziunilor structurale trebuie să corespundă denumirii atestate în actele juridice 
respective.

2.7. În calitate de emblemă a unităţii se foloseşte marca comercială, înregistrată în modul 
stabilit. Emblema se plasează la acelaşi nivel cu denumirea unitătii.

2.8. Blancheta scrisorii conţine următoarele elemente: "Codul poştal, adresa poştală şi 
telegrafică, numărul de telefon, telefax, telex, numărul contului bancar", "Data", "Indicele", 
"Referinţe la indicile şi data documentului de intrare".

2.9.   Blancheta generală conţine elementele: "Data", "Indicele", "Locul întocmirii sau 
editării".

2.10. Blanchetele se tipăresc cu caractere sau corpuri de literă de la 6 pînă la 16.
Pentru elementul "Denumirea organizaţiei" se admite utilizarea corpului de literă de la 6 pînă 

la 24.
2.11. Blanchetele trebuie să conţină următoarele dimensiuni ale marginilor:
din stînga - 35 mm;
de sus  - nu mai mică de 10 mm;
din dreapta - nu mai mică de 8 mm;
de jos - 10 mm.
Dacă documentul este tipărit pe ambele părţi ale filei, dimensiunea marginii din stînga trebuie 

să fie de cel puţin 8 mm, iar a celei din dreapta - de 35 mm. Dimensiunile marginii de sus şi de jos 
rămîn neschimbate.

2.12. Blanchetele se tipăresc pe hîrtie albă sau pe hîrtie de culoare deschisă, cu vopsea de 
culoare închisă, ce face posibilă multiplicarea documentului cu ajutorul mijloacelor poligrafice 
operative.



2.13. La imprimarea elementelor constituite, baza rîndurilor învecinate se plasează la distanţa 
celui mai mic interval de rînd al maşinii de scris.

2.14. Semnele respective ale marginii şi ale altor elemente se marchează pe formular în formă 
de colţişoare sau alte semne convenţionale. Se permite marcarea semnelor pentru fălţuire şi 
perforare.

3. Regulile de redactare a textelor documentelor
3.1. Textele documentelor organizatorice şi de dispoziţie se întocmesc în formă de chestionar, 

tabele, text coerent, precum şi în formă combinată a acestora.
3.2. La alcătuirea textelor sub formă de chestionar indicii se exprimă prin substantiv la cazul 

nominativ sau prin îmbinări cu verb la persoana a doua, numărul plural, timpul prezent sau trecut 
"au fost", "s-au aflat", "aveţi", "posedaţi". Caracteristicile, exprimate prin cuvinte trebuie să fie 
coordonate cu denumirea indicilor.

3.3. Rubricile şi rîndurile tabelelor trebuie să conţină titluri, exprimate prin substantive la cazul 
nominativ. Subtitlurile rubricilor şi rîndurilor trebuie să fie coordonate cu titlurile.

Dacă tabelul e tipărit pe mai multe pagini, rubricile tabelului se numerotează şi pe paginile 
următoare se tipăresc numai numerele rubricilor.

3.4. Textul continuu coerent, ce conţine mai multe hotărîri sau concluzii, trebuie să fie 
sistematizat pe capitole şi puncte numerotate cu cifre arabe.

3.5. În documentele de dispoziţie ale unităţilor, ce activează în baza principiului conducerii 
unice, precum şi în documentele adresate administraţiei, textul este redactat la persoana întîi, 
numărul singular ("ordon", "propun", "rog").

3.6. În documentele de dispoziţie ale organelor colegiale textul este redactat la persoana a 
treia, numărul singular ("a hotărît", "hotărăşte", "a decis", "decide").

În documentele de dispoziţie întocmite în comun de cîteva unităţi textul se redactează la 
persoana întîi, numărul plural ("am hotărît", "hotărîm", "am decis", "decidem").

Textul procesului-verbal al şedinţei se redactează la persoana a treia numărul singular ("s-a 
examinat", "au luat cuvîntul", "s-a hotărît" sau "s-a decis").

3.7. Documentele ce stabilesc drepturi şi obligaţii (regulament, instrucţiune), precum şi cele ce 
conţin descrierea sau atestarea faptelor (proces-verbal, certificat) sînt redactate la persoana a treia, 
numărul singular sau plural  ("secţia  exercită  funcţiile", "din  componenţa  asociaţiei fac parte", 
"comisia a stabilit").

3.8. Redactarea scrisorilor se face:
La persoana întîi, numărul plural ("expediem spre examinare", "rugăm să ne expediaţi"),
la persoana întîi, numărul singular ("consider necesar", "rog să alocaţi"),
la persoana a treia numărul singular ("ministerul e de acord", "comitetul executiv consideră 

posibil").
4. Cerinţele faţă de documentele întocmite cu ajutorul maşinilor de scris

4.1. Textele documentelor se tipăresc pe blanchete de formatul A4 la interval de 1,5 rînduri, iar 
pe cele de formatul A5 la interval de un rînd.

Se admite tipărirea la intervale de două rînduri a textelor pregătite pentru imprimare 
tipografică.

4.2. Elementele (cu excepţia textului) compuse din cîteva rînduri se tipăresc la interval de un 
rînd. Părţile componente ale elementelor "Destinatarul", "Parafa, aprobării", "Parafa coordonării" 
se tipăresc la intervale de 1,5"2 rînduri. De exemplu:

COORDONAT
1.5 
Rectorul Universităţii de Stat din Moldova
2
Semnătura  Marian Bodrug
4.3. Elementele documentului se tipăresc la intervalul de 2"3 rînduri.
4.4. Denumirea tipului documentului se tipăreşte cu majuscule.
4.5. Numele şi prenumele în elementul "Semnătura" se tipăreşte la nivelul ultimului rînd al 

denumirii funcţiei.
4.6. Lungimea. maximală a elementelor alcătuite din mai multe rînduri este de 28 semne.



În cazul cînd textul depăşeşte 150 semne (5 rînduri) el se prelungeşte pînă la limita marginii 
din dreapta. La sfîrşitul titlului nu se pune punct.

4.7.   La  tipărirea documentelor se folosesc opt poziţii standard ale tabulatorului:
0 - de la extrema marginii din stînga se tipăresc următoarele elemente: "Data", "Locul 

întocmirii sau editării", "Titlu textului", "Textul" (fără alineate), "Menţiuni privind anexele", 
"Numele de familie al executantului şi numărul telefonului", "Menţiune privind rezolvarea 
documentului şi depunerea la dosar", denumirile funcţiei în elementele "Semnătura" şi "Parafa de 
coordonare", semnătura de certificare "Pentru conformitate", precum şi cuvintele "A 
EXAMINAT", "AU LUAT CUVÎNTUL", "S-A"HOTARIT", "ORDON", "PROPUN";

1  - la intervalul de cinci semne de tipar începe alineatul în text;
4 - la intervalul de 32 semne de tipar se plasează elementul "Destinatarul";
5 - la intervalul de 40 semne de tipar se plasează elementul "Parafa de aprobare" şi "Parafa de 

limitare a accesului la document";
6 - la nivelul de 48 de semne de tipar se plasează numele şi prenumele semnatarului.
7 - la nivelul de 56 semne de tipar se tipăreşte codul conform clasificatorului de documente 

respective şi pentru alcătuirea tabelelor.
Poziţiile tabulatorului 2, 3 şi 7 se folosesc pentru întocmirea tabelelor.
4.8. Prezenţa mai multor parafe de aprobare şi coordonare impune, plasarea lor la acelaşi nivel 

în rînduri verticale, începînd de la poziţiile "0" şi "5" ale tabulatorului.
4.9. În cazul cînd textul documentului conţine note sau trimiteri la documentul, în baza căruia 

a fost emis, cuvintele "Notă" şi "În baza" se tipăresc de la poziţia "0" a tabulatorului, iar textul ce 
se referă la ele - la interval de un rînd.

4.10. La întocmirea documentelor pe două şi mai multe pagini cea dea doua, precum şi 
următoarele trebuie numerotate.

Numerele paginilor se scriu cu cifre arabe, se plasează sus, la mijlocul lor, fără cuvîntul 
"Pagină" (p.) şi semne de punctuaţie.

Anexa 1
     SERVICIUL DE STAT     STEMA DE STAT   ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ
           DE ARHIVĂ                                                   СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ 
AL REPUBLICII MOLDOVA                                             МОЛДОВА 
001856  8              001856  8
______________________
_________ Nr. _________
           or. Chişinău
           г. Кишинев
Model de blanchetă generală

Anexa 2
COMITETUL EXECUTIV    STEMA DE STAT    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
CONSILIUL RAIONAL REZINA                       ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
___________________________
___________ Nr. ____________
              or. Chişinău
              г. Кишинев
Model de blanchetă generală

Anexa 3
Serviciul de Stat de Arhivă          STEMA DE STAT   Государственная Архивная
al Republicii Moldova                                                  Служба Республики Молдова
ARHIVA NAŢIONALĂ                                            НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ
A REPUBLICII MOLDOVA                                      РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
___________________________
___________ Nr. ____________
              or. Chişinău

Model de blanchetă generală



Anexa 4
                                                       STEMA DE STAT

       MINISTERUL ECONOMIEI
      AL REPUBLICII MOLDOVA                                        МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
                                                                                                 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

__________________________
___________ Nr. ____________
              or. Chişinău

Model de blanchetă generală
Anexa 5

SERVICIUL DE STAT     STEMA DE STAT      ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ
           DE ARHIVĂ                                               СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ 
AL REPUBLICII MOLDOVA                                         МОЛДОВА 
277028, or. Chişinău,                                                 277028, ă. Кишинев
str. Gh. Asachi, 67-b,                                                 ул. Г. Асаки, 67-б,
t. 72-97-93, c/d 69120622                                        тел.72-97-93, р/с 69120622 оперу
"Banca Socială Moldova"                                           "Молдсоцбанк" г. Кишинев.
or. Chişinău.
001856  8                                                                 001856  8 
_____________ nr. __________
La nr. _________ din _________

Model de blanchetă de scrisoare
Anexa 6
REPUBLICA MOLDOVA   STEMA DE STAT   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL ORĂŞENESC                                 КИШИНЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
CHIŞINĂU                                                           СОВЕТ
PRIMĂRIA                                                           ПРИМЭРИЯ
277612, or. Chişinău,                                             277612, г. Кишинев
Bd. Ştefan cel Mare, 83                                          пр. Штефан чел Маре, 83
Tel.: 22-72-36, 22-23-80                                       Тел.: 22-72-36, 22-23-80
_____________ Nr. __________
La nr. _________ din _________

Model de blanchetă de scrisoare
Anexa 7

REPUBLICA MOLDOVA    STEMA DE STAT    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL ORĂŞENESC                                   КИШИНЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
CHIŞINĂU                                                             СОВЕТ
PRIMĂRIA                                                             ПРИМЭРИЯ
Direcţia dezvoltare                                                   Управление
social-economică                                                     социально-экономического
a comunelor suburbane                                            развития пригородных сел
277012, or. Chişinău,                                              277012, г. Кишинев
Bd. Ştefan cel Mare, 83                                           пр. Штефан чел Маре, 83
Tel.: 22-92-59, 22-13-85                                        Тел.: 22-92-59, 22-13-85
_____________ Nr. __________
La nr. _________ din _________

Model de blanchetă de scrisoare
Anexa 8

                                                    STEMA DE STAT
MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
277012, or. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 7
Teleimprimator 163220  Neva
tel. 22-66-29
277012, г. Кишинев, ул. Космонавтов, 7
Телетайп 163220  Нева
_____________ Nr. __________
La nr. _________ din _________

Model de blanchetă de scrisoare
Anexa 9

Amplasarea elementelor

20

1  2   3    4                                                                           5
6   7    8    9    10

        15    16      17     18
A
11    12
13    14
19

21    22     23
24    25      26     27      28
29 30 31

Notă. Elementele 4 şi 5 în blanchetele de scrisoare se amplasează în spaţiu A.
APROBAT

Hotărîrea Guvernulul 
Republicii Moldova 

din 5 octombrie 1993 nr. 618.
INSTRUCŢIUNI-TIP

cu privire la ţinerea, lucrărilor de secretariat în organele administraţiei 
publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale

   Republicii Moldova
I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele Instrucţiuni determină cerinţele de bază faţă de documentarea activităţii 
administrative şi organizarea lucrului cu documentele în ministere, departamente, direcţii, servicii, 
inspectoratele de stat şi în organele autoadministrării locale ale Republicii Moldova.

1.2. Instrucţiunile se referă la documentele oficiale, cu excepţia celor secrete. Modul de 
întocmire şi păstrare a documentelor secrete se stabileşte prin instrucţiuni speciale.

Notă: În unele chestiuni de interes major O.A.P. pot elabora în conformitate cu prezentele 
instrucţiuni şi alte materiale informative (regulamente, îndrumare etc).

1.3. Documeniele O.A.P. ca şi ale, altor instituţii şi organizaţii de stat constituie proprietatea 
statului şi sînt reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, de documentele 
normative şi metodice ale Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, ale 
Departamentului de Stat al Limbilor al Republicii Moldova, de regulamentele, statutele organelor 
respective.

1.4. O.A.P. organizează tehnica operaţiunilor de secretariat, modul de întocmire şi perfectare a 
documentelor în baza instrucţiunilor şi altor documente normativ-metodice elaborate de sine 
stătător în conformitate cu prezentele Instrucţiuni.

1.5. Instrucţiunile cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în O.A.P. sînt aprobate de 
conducătorul organizaţiei respective după coordonarea acestora cu Serviciul de Stat de Arhivă şi 
Departamentul de Stat al Limbilor.



1.6. Prezentele Instrucţiuni reglementează modul de primire, evidenţă, ordonare, perfectare şi 
multiplicare (tirajare) a documentelor, controlul rezolvării, păstrării şi utilizării acestora.

1.7. Prevederile Instrucţiunilor se aplică atît formelor tradiţionale de ţinere a lucrărilor de 
secretariat, cît şi documentelor mecanolizibile, create cu ajutorul mijloacelor birotice şi tehnice de 
calcul, neţinîndu-se cont de suporţii lor. Tehnologiile de prelucrare automată a informaţiei 
documentare trebuie să corespundă cerinţelor prezentelor Instrucţiuni.

1.8. Asigurarea documentară a administrării, exercitarea controlului asupra respectării 
sistemului unic al lucrărilor de secretariat în subdiviziunile structurale ale O.A.P., dirijarea 
metodică şi instruirea cadrelor în acest domeniu este pusă în sarcina Serviciului secretariat-
administrativ (S.S.A.*) al O.A.P.

__________________________
*Denumirea şi structura  S.S.A. este stabllită  de regulamentele  acestor servicii (Direcţiilor 

administrative, cancelariilor, secretariatelor, secţiilor generale etc.)

1.9. Răspunderea pentru organuzarea şi ţinerea corectă a lucrărilor de secretariat, precum şi 
pentru păstrarea în stare perfectă a documentelor o poartă conducătorii O.A.P. şi ai subdiviziunilor 
structurale ale acestora.

1.10. Conducătorii subdiviziunilor structurale desemnează persoane responsabile pentru 
ţinerea lucrărilor de secretariat, care asigură evidenţa şi circulaţia documentelor în termenele 
stabilite, informează conducerea privitor la rezolvarea acestora, familiarizează personalul cu 
documentele normative şi metodice ce ţin de domeniul dat. Drepturile şi obligaţiunile de serviciu 
ale persoanelor responsabile sînt prevăzute de fişa postului.

1.11. Funcţionarii încadraţi în O.A.P. şi în subdiviziunile structurale 
ale  acestora  poartă  răspundere  personală  pentru  respectarea  cerinţelor instrucţiunilor în cauză, 
pentru  integritatea  documentelor ce se află în posesia lor. Pierderea documentelor este anunţată 
imediat conducerii subdiviziunilor structurale şi S.S.A.

1.12. O.A.P. şi subdiviziunile lor structurale sînt obligate:
- să ia măsuri necesare pentru a reduce volumul corespondenţei oficiale, evitînd emiterea unor 

documente în probleme ce pot fi soluţionate verbal sau direct;
- să controleze periodic starea în care se află lucrările de secretariat şi modul de păstrare a 

documentelor de arhivă atît în aparatul administrativ, cît şi în unităţile din subordine;
- să organizeze instruirea cadrelor responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat;
- să contribuie la raţionalizarea şi automatizarea tehnicii lucrărilor de secretariat;
- să asigure încunoştinţarea noilor angajaţi cu structura aparatului şi cu prezentele Instrucţiuni.
1.13. La  schimbarea conducătorilor subdiviziunilor structurale, primirea-predarea dosarelor şi 

a documentelor în curs de rezolvare se efectuează, prin întocmirea unui proces-verbal, care se 
păstrează la serviciul de secretariat al subdiviziunii.

1.14.  Controlul  general  asupra  modului de organizare şi ţinere a lucrărilor de secretariat şi 
de dirijare metodică este realizat de către Serviciul de Stat de Arhivă şi instituţiile arhivistice 
subordonate acestuia de Departamentul de Stat al Limbilor.

2. Întocmirea, perfectarea şi multiplicarea actelor administrative
La întocmirea şi perfectarea actelor administrative este necesar să se respecte regulile ce 

asigură valabilitatea lor, executarea şi găsirea operativă, posibilitatea prelucrării acestora cu 
ajutorul mijloacelor tehnice de calcul, calitatea întocmirii lor ca purtătoare de informaţie.

Pentru ca actele să fie valabile este necesar ca ele să conţină următoarele elemente obligatorii: 
denumirea organizaţiei - autorul, tipul documentului, data, titlul textului, textul, indicele, 
semnătura.

În procesul întocmirii şi perfectării actelor componenţa elementelor poate fi completată în 
funcţie de destinaţia lor.

Documentele trebuie întocmite şi perfectate în strictă conformitate cu Regulile de întocmire a 
documentelor organizatorice şi de dispoziţie.

2.1. Blanchetele documentelor
2.1.1. Actele oficiale, de regulă, se întocmesc pe blanchete, care contin numărul stabilit de 

elemente obligatorii şi se amplasează într-o ordine determinată de Regulile de întocmire a 
documentelor organizatorice şi de dispoziţie.



2.1.2. "Blanchetele se imprimă pe hîrtie albă de formatul A4 (297 - 210 mm) A5 (210 - 148 
mm). În cazuri excepţionale se admite utilizarea hîrtiei colorate uşor în nuanţe deschise.

Utilizarea blanchetelor cu formă liberă este interzisă.
2.1.3. Actele emise de două sau mai multe organe şi organizaţii nu se întocmesc pe blanchete 

ci pe hîrtie de scris.
2.1.4. La întocmirea documentelor de acelaşi tip ce se folosesc frecvent pot fi utilizate 

formulare (tipizate) imprimate în condiţii tipografice.
2.2. Prezentarea elementelor obligatorii în acte
Elementele obligatorii se plasează pe acte conform Regulilor de întocmire a documentelor 

organizatorice şi de dispoziţie
2.2.1. Stema de Stat a Republicii Moldova
Stema de Stat se plasează în partea de sus a blanchetelor O.A.P., unităţilor şi subunităţilor lor, 

cărora în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova li se acordă dreptul de a avea ştampile cu 
imaginea Stemei de Stat.

2.2.2. Denumirea unităţii " autorul actului
Denumtrea unităţii se indică complet, în corespundere cu regulamentul sau statutul ei. 

Abrevierea denumirii se indică numai după denumirea completă şi numai în caz dacă ea este 
prezentă în textul regulamentului, statutului.

2.2.3. Datarea documentului
Toate documentele se datează obligatoriu. Data documentului se consideră cea a semnării, 

adoptării şi aprobării lui, sau data cînd s-a produs Evenimentul fixat în el. Data o indică persoana 
ce semnează sau aprobă documentul.

Documentele întocmite de cîteva unităţi vor purta data semnării ultimei unităţi.
2.2.4. Semnarea documentului
Pentru a-i atribui documentului un caracter oficial şi a-i da valoare juridică, el trebuie 

certificat. Modalităţile principale de certificare sînt semnarea şi aprobarea.
Documentele expediate în organele ierarhic superioare sînt semnate de către conducătorul 

unităţii, iar în lipsa lui - de către persoana care îl înlocuieşte.
Documentele organelor colegiale sînt semnate de către preşedintele şi secretaral şedinţei în 

cauză.
Dacă lipseşte persoana, semnătura căreia este dactilografiată pe proiectul documentului, el este 

semnat de către adjunct sau de persoana care îl înlocuieşte, indicîndu-şi funcţia şi numele de 
familie. În acest caz, în document se fac la maşina de dactilografiat sau de mînă corectările 
respective.

Pe documentele ce necesită o certificare specială a autenticităţii lor, în afară de semnătură se 
aplică şi ştampila cu imaginea Stemei de Stat. Ea se aplică pe documentele cu caracter economico-
financiar, certificate, adeverinţe, statute, regulamente, carnete de muncă, procese-verbale 
deconstatare, precum şi în alte cazuri necesare.

Amprenta ştampilei trebuie să cuprindă denumirea funcţiei şi semnătura personală.
Dacă documentul e dactilografiat pe blanchetă, denumirea funcţiei semnatarului e redată 

prescurtat. De exemplu:
Director,  Semnătura                                              Tudor Munteanu
Dacă documentul nu este dactilografiat pe blanchetă, denumirea funcţiei semnatarului e redată 

complet. De exemplu:
Directorul uzinei  Semnătura                                   Tudor Munteanu
de tractoare,
La semnarea documentelor elaborate de o comisie nu se indică funcţia persoanelor ce au 

întocmit documentul, ci distribuirea funcţiilor în cadrul comisiei. De exemplu:
Preşedintele Comisiei,    Semnătura                          Ion Merineanu
Membrii   Comisiei:    (semnătura   membrilor   comi-
        siei, prenumele şi numele 
        lor de familie în ordine alfabetică)
2.2.5.   Coordonarea   documentului
Pentru verificarea utilităţii unor documente, corespunderii lor cu legislaţia şi actele juridice în 

vigoare se recurge la coordonarea documentelor.



Coordonarea  documentelor şe efectuează în cadrul O.A.P. cu subdiviziunile lui structurale, cu 
persoane concrete, cît şi în afara lui cu unităţile subordonate şi nesubordonate.

Coordonarea în cadrul O.A.P. se face prin vizarea proiectului de către persoanele oficiale. Viza 
trebuie să conţină semnătura personală, descifrarea ei şi data vizării. Dacă e necesar, se indică 
funcţia semnatarului. Obiecţiile, completările se scriu pe o coală de hîrtie aparte, iar în textul vizei 
se face remarca: "Amendamentele se anexează".

Vizele se aplică pe exemplarele documentelor ce rămîn la O.A.P., pe recto ultimei pagini sub 
elementul "semnătura". Proiectele ordinelor, dispoziţiilor şi hotărîrilor organelor colegiale se 
vizează în primul exemplar pe verso ultimei file a documentului.

Coordonarea documentelor în afara O.A.P. se face prin parafa respectivă pe recto 
documentului, mai jos de elementul "semnătura" cu indicarea cuvîntului "COORDONAT", 
denumirii funcţiei persoanei care coordonează documentul (inclusiv denumirea unităţii), 
semnătura personală, numele, prenumele şi data.

Parafa de coordonare poate fi aplicata pe o foaie de hîrtie aparte, dacă documentul în cauză 
atinge interesele cîtorva unităţi. Pe document se menţionează: "Foaia de coordonare se anexează".

2.2.6.   Aprobarea  documentului
Documentele, care urmează să fie aprobate, capătă valoare juridică în momentul aprobării lor.
De regulă, se aprobă următoarele tipuri de documente: regulamentele, statutele,) dările de 

seamă şi balanţele, unităţilor şi subunităţilor; structura şi personalul scriptic; planurile şi 
programele de perspectivă şi curente; procesele-verbale de constatare, de predare-primire, 
instrucţiunile acestora etc.

Aprobarea documentului se face prin aplicarea parafei de aprobare sau prin emiterea unui 
document de dispoziţie respectivă (decizie, ordin, dispoziţie). Ambele modalităţi de aprobare au 
valoare juridică identică.

În componenţa elementului "APROB" se include denumirea funcţiei persoanei care aprobă 
documentul (completă, dacă documentul nu este întocmit pe blanchetă, şi prescurtată - pe 
documentul întocmit pe blanchetă), semnătura personală, numele, prenumele şi data.

Se recomandă ca documentelei de dispoziţie să fie emise în toate cazurile cînd rezolvarea 
acestora necesită desfăşurarea unor acţiuni suplimentare.

Documentele se aprobă de către conducătorii O.A.P., precum şi de către organele ierarhic 
superioare, în competenţa cărora intră rezolvarea problemelor expuse în documentele aprobate.

2.2.7.   Rezoluţia
În rezoluţie se dau indicaţii privind rezolvarea documentului. Rezoluţia se plasează în partea 

dreaptă, sus, sub elementul "adresat", paralel textului documentului. Dacă locul respectiv nu 
permite, atunci se admite plasarea ei pe orice loc liber, pe recto primei pagini a documentului, cu 
excepţia marginilor.

Plasarea rezoluţiei pe text este interzisă.
Se admite redactarea rezoluţiei pe o filă aparte.
2.2.8.   Adresa   documentului
La expedierea documentelor este necesar să se respecte următoarele cerinţe: documentele sînt 

adresate unităţilor, subunităţilor acestora sau unei persoane oficiale concrete.
Adresa destinatarului cuprinde:
denumirea unităţii căreia îi este destinată scrisoarea s-au numele persoanei destinatare, strada, 

numărul blocului, apartamentul, codul poştal, localitatea.
Dacă documentul este adresat unei unităţi sau subdiviziuni ale acesteia fără a indica o persoană 

oficială concretă, denumirea lor se scrie la cazul nominativ. De exemplu:
          Ministerul Finanţelor   
          al Republicii  Moldova 
          Direcţia administrativă
Dacă documentul este adresat unei persoane oficiale se indică numele de familie şi prenumele 

însoţit de abrevierea dlui sau dnei (domnului, doamnei), denumirea funcţiei la nominativ şi cea a 
unităţii la genetiv. De exemplu:

          Dlui lon Munteanu
          Specialist principal al 
          Direcţiei Economice 



          a Ministerului Finareţelor
3. Documentarea activităţii administrative

3.1. Activitatea O.A.P. este asigurată de un sistem de acte administrative ce constituie baza lui 
documentara.

3.2. Structura documentară este determinată de competenţa O.A.P., de "cercul funcţiilor 
administrative, specificate în regulamentele sau statutele lor, de modul de soluţionare a 
problemelor (unipersonal sau colegial), de proporţiile şi caracterul relaţiilor reciproce dintre 
O.A.P. şi organele ierarhic superioare, unităţile subordonate şi alte organizaţii.

3.3.  În conformitate cu documentele normative în vigoare în activitatea  O.A.P. se emit şi 
se  adoptă următoarele acte administrative de bază:

- în O.A.P. cu forma de conducere unipersonală (ministere, departamente, direcţii, servicii, 
inspectorate de stat) - ordine, directive, instrucţiuni;

Consiliile de conducere aleacestor organe adoptă  hotărîri.
- în organele O.A.P. cu forma de conducere colegială  (consilii locale, comitete executive, 

raionale, primării ale oraşelor, orăşelelor, satelor, preturi)  - decizii, dispoziţii.
În afară de aceasta se întocmesc regulamente, statute, note informative, scrisori, procese-

verbale, delegaţii, avize, rapoarte, adeverinţe, memorii şi alte acte administrative (vezi glosarul 
anexat).

4.  Prescripţii de întocmire şi perfectare a unor tipuri 
de acte administrative

4.1. Ordinul
4.1.1. Textul ordinului este alcătuit, de regulă, din două părţi: de constatare şi de dispoziţie 

(anexa nr. 1). În partea de constatare se expun faptele ce au servit drept motiv pentru emiterea 
ordinului, în partea de dispoziţie se enumeră acţiunile preconizate.

Dacă ordinul se emite în baza unui document respectiv al organului ierarhic superior, în partea 
de constatare trebuie indicate: denumirea, numărul, data şi titlul acestui document.

4.1.2. Partea de dispoziţie a ordinului începe cu cuvîntul "ORDON" care se tipăreşte cu 
majuscule fără a întrerupe textul din alineat la 2 intervale mai jos de textul precedent, după care se 
pun două puncte Acţiunile preconizate se dispun pe puncte, ce se numerotează cu cifre arabe. 
Fiecare punct trebuie început cu indicarea executantului concret: subdiviziunea structurală sau 
persoana oficială.

În continuare se expun acţiunile prevăzute, exprimate printr-un verb la infinitiv, şi se indică 
termenul rezolvării.

4.1.3. Proiectul de ordin se coordonează cu subdiviziunile structurale interesate, iar în cazul 
necesar - cu întreprinderile şi unităţile implicate. Viza de coordonare se aplică pe primul exemplar 
al proiectului.

Pînă la semnara proiectul de ordin se vizează de compartimentul juridic.
În proiectul definitivat rectificări poate face numai conducătorul organului respectiv care 

semnează ordinul şi pune data.
4.1.4. Ordinele se numerotează consecutiv pentru fiecare an calendaristic. La numărul 

ordinului referitor la personal, după titlu se adaugă litera "p".
4.2.   Directiva
4.2.1. Directiva se emite, de regulă, în problemele cu caracter metodico-informativ sau de 

organizare a executării ordinelor, instrucţiunilor şi altor acte administrative. .
4.2.2. Directiva este semnată de către locţiitorii conducătorilor O.A.P. sau conducătorii 

subdiviziunilor structurale în cadrul competenţei acestora.
4.2.3.   Directivele se perfectează la fel ca şi ordinele.
4.2.4. Partea de dispoziţie a directivei începe cu cuvintele "se propune", "se obligă".
4.2.5. Directivele se numerotează consecutiv pentru fiecare an calendaristic.
4.3.   Decisia
4.3.1. La pregătirea proiectelor de decizii e necesar:
- să se studieze şi să se analizeze minuţios toate documentele ce se referă la proiectul de 

decizie care urmează a fi elaborat;
- să se ia cunoştinţă de deciziile anterioare privitoare la chestiunea data;



- să fie antrenaţi, în caz de necesitate, în elaborarea proiectului de decizie specialiştii 
respectivi.

4.3.2. Textul deciziei trebuie să fie laconic, cu formulări clare, să fie alcătuit din două părţi: 
partea de constatare şi cea de decizie (anexa nr. 2).

4.3.3. În partea de constatare se descriu cauzele adoptării deciziei, scopul şi sarcinile acţiunilor 
preconizate. Dacă drept bază pentru adoptarea deciziei a servit un document de dispoziţie al 
organelor ierarhic superioare, atunci în partea de constatare se indică denumirea, numărul, data şi 
tutlul documentului.

Partea de constatare poate să lipsească în cazul cînd acţiunile preconizate nu au nevoie de 
explicare.

4.3.4. Partea de decizie trebuie să înceapă cu cuvintele "Consiliul municipal...", "Primăria...", 
fiind urmate de cuvîntul "A DECIS", "DECIDE", care se tipăreşte cu majuscule fără a întrerupe 
textul.

Partea de decizie se expune pe puncte, dacă decizia preconizează mai multe măsuri cu caracter 
diferit. Acţiunile de acelaşi fel pot fi enumerate într-un singur punct (în alineate aparte).

Punctele deciziei se numerotează cu cifre arabe. În caz de necesitate punctele se despart în 
subpuncte. Numărul punctului trebuie să conţină numărul punctului şi numărul de ordine al 
subpunctului, separate prin punct. De exemplu: 1.1; 1.2; 3.1; 3.2.1.

În calitate de executanţi sînt indicate unităţile. Persoana oficială se indică în calitate de 
executant numai în cazul cînd rezolvarea sarcinii e pusă în seama unei persoane concrete. În 
asemenea cazuri se scrie denumirea completă a funcţiei, numele şi prenumele persoanei în cauză.

În ultimul punct al părţii de decizie se indică organizaţia sau persoana oficială, în seama căreia 
este pus controlul îndeplinirii deciziei.

De exemplu: "Controlul asupra rezolvării prezentei decizii se pune în  sarcina...".
4.3.5. Proiectul de decizie trebuie redactat minuţios, tipărit pe formularul corespunzător, vizat 

de către cel ce l-a întocmit şi de către conducătorul unităţii ce propune spre examinare proiectul în 
cauză şi coordonat cu conducătorii unităţilor ale căror interese sînt vizate de conţinutul proiectului 
de decizie.

Vizele şi parafele coordonării pot fi dispuse pe recto al ultimei file a primului exemplar sau pe 
o filă aparte.

Pînă la semnare proiectul de decizie se vizează de compartimentul juridic.
Deciziile adoptate sînt semnate de către preşedintele Comitetului executiv raional (C.E.R.), 

primar şi secretar.
4.3.6. Proiectele de decizii vizate se prezintă secretarului organului respectiv cu zece zile 

înainte de şedinţă.
4.3.7. Proiectele de decizii, adoptate la şedinţele respective ale organelor autoadministrării 

locale, cu corectările şi completările de rigoare, se transmit persoanelor care au redactat proiectele 
pentru introducerea corectărilor şi completărilor, iar apoi se restituie secretarului pentru perfectare 
finală şi semnare.

La deciziile pregătite pentru semnare executanţii anexează listele unităţilor şi persoanelor, 
cărora urmează să le fie expediate documeniele semnate.

4.3.8. Deciziilor li se atribuie un număr format din numărul procesului-verbal al şedinţei, 
urmat de numărul de rînd al deciziei din ordinea de zi a şedinţei separat prin bară  (de exemplu 
15/3, 16/11).

4.3.9. Se interzice introducerea rectificărilor în textul original al deciziilor adoptate.
În cazul cînd în decizii se atestă greşeli, despre aceasta este informat semnatarul.
4.3.10. Copiile de pe decizii se admit numai cu permisiunea preşedintelui sau a secretarului. 

Chestiunea privind publicarea anumitor decizii ale organelor în cauză ţine de competenţa 
organelor colegiale respective.

4.4.   Dispoziţia
4.4.1. Dispoziţia, de regulă, trebuie să fie alcătuită dintr-o singură parte de dispoziţie.
Partea de constatare este, de fapt partea introductivă a frazei şi începe cu formulări de tipul "în 

conformitate cu", "în scopul", "în vederea realizării". În aşa caz părtea dispozitivă trebuie separată 
de partea de constatare prin alineat.



4.4.2. Partea de bază a dispoziţiei trebuie să înceapă cu indicarea acţiunii preconizate. 
Acţiunea se exprimă printr-un verb la infinitiv: a obliga, a indica, a propune, a aproba etc.

4.4.3. Dispoziţia se semnează de către preşedintele executivului, primar, pretor. Dispoziţiile se 
numerotează consecutiv pentru fiecare an calendaristic (anexa nr. 3).

4.5.   Procesul-verbal
Procesele-verbale sînt de trei feluri: proces-verbal al şedinţei, proces-verbal de constatare, 

proces-verbal de predare-primire. Procesele-verbale, de regulă, se întocmesc pe blanchete generale 
sau formulare tipizate.

Procesele-verbale se numerotează consecutiv pentru fiecare an calendaristic.
4.5.1.   Procesul-verbal   al   şedinţei
4.5.1.1.  Procesul-verbal  al şedinţei se întocmeşte de către secretarii organelor respective sau 

de către persoane însărcinate cu redactarea lor;
4.5.1.2.  Procesul-verbal al şedinţei are următoarea structură: 
-   titlul, cu indicarea felului şedinţei şi data ei; 
-   menţiuni prealabile; 
-   ordinea de zi;
-  redarea discuţiilor, cu indicarea persoanelor care au luat cuvîntul şi ideilor, opiniilor şi 

propunerilor prezentate;
-  deciziile luate; 
-  semnăturile.
4.5.1.3. Titlul procesului-verbal este alcătuit din denumirea organului colegial. De exemplu: 

"...al şedinţei consiliului raional", "...al şedinţei colegiului ministerului", "...al şedinţei consiliului 
direcţiei de cultură" etc.

4.5.1.4. La menţiuni prealabile se indică numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului 
organului colegial; în ordine alfabetică - ale membrilor organului respectiv prezenţi, invitaţilor, cu 
indicarea denumirii unităţii pe care o reprezintă; ordinea de zi, cu enumerarea chestiunilor ce vor 
fi examinate, urmate de numele şi funcţiile raportorilor şi coraportorilor.

Notă:  În cazul cînd numărul invitaţilor depăşeşte cifra 5, la procesul-verbal se anexează  o 
listă a persoanelor prezente la şedinţă.

4.5.1.5. În procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor locale la menţiuni prealabile se indică: 
numărul total al consilierilor, numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, numărul invitaţilor, numele 
şi prenumele persoanei ce conduce şedinţa.

La procesele-verbale se anexează lista membrilor prezenţi, celor absenţi.
4.5.1.6. Ordinea de zi cuprinde totalitatea chestiunilor care urmează să fie discutate în şedinţă, 

numele şi funcţia raportorilor.
4.5.1.7. Textul procesului-verbal al şedinţei se întocmeşte pe baza înregistrărilor (stenografice, 

magnetice ete.), efectuate în timpul şedinţei, precum şi pe baza materialelor (tezelor, rapoartelor, 
cuvîntărilor, proiectelor, deciziilor etc.) prezentate în cadrul şedinţei.

4.5.1.8. Consecutivitatea expunerii problemelor discutate trebuie să coincidă cu cea din 
ordinea de zi.

4.5.1.9. Textul fiecărui compartiment al  procesului-verbal trebuie  să conţină următoarele 
componente: "S-A EXAM1NAT",  "AU  LUAT  CUVINTUL"   "S-A DECIS" sau 
"S-A  HOTĂRIT",  scrise cu majuscule.

4.5.1.10. Înaintea cuvîntului "S-A EXAMINAT" se indică numărul punctului din ordinea de 
zi. În rîndul următor (din alineat) se indică: prenumele, numele şi funcţia raportorului. După 
numele de familie se pune liniuţă şi se expune conţinutul succint al chestiunii în cauză, 
propunerile raportorului.

4.5.1.11. Dacă este prezentat un raport scris, conţinutul raportului nu se expune în procesul-
verbal. În acest caz după numele şi prenumele raportorului se menţionează: "raportul se 
anexează".

Cuvîntul "S-A EXAMINAT" nu se repetă înaintea expunerii textului cuvîntării coraportorului.
4.5.1.12. Compartimentul procesului-verbal "AU LUAT CUVÎNTUL"-se perfectează la fel ca 

şi compartimentul "S-A EXAMINAT",
4.5.1.13. La sfîrşitul expunerii cuvîntărilor se notează decizia sau hotărîrea privind chestiunea 

discutată.



Formula "S-A DECIS" sau "S-A HOTĂRÎT" trebuie să fie scrisă din alineat, la două intervale 
mai jos de textul precedent, după care se pun două puncte. În continuare din alineat se expune 
textul deciziei, hoţărîrii pe puncte.

4.5.1.14. Procesele-verbale ale şedinţelor, de regulă, sînt semnate de preşedintele şi secretarul 
şedinţei (anexa nr. 4).

4.5.1.15. Procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor locale sînt semnate de preşedintele 
şedinţei.

4.5.1.16. Procesele-verbale ale şedinţelor pot fi:
1. Redactate în registre speciale, în prealabil fiind numerotate şi parafate (pentru primării);
2. Dactilografiate pe blanchete generale sau pe hîrtie în 2 exemplare.
Dacă procesul-verbal se perfectează pe hîrtie, se indică în mod obligatoriu următoarele 

elemente: denumirea deplină a O.A.P., titlul actului respectiv cu indicarea ţelului şedinţei, data şi 
locul întocmirii.

3.   Înregistrate pe bandă magnetică.
Dacă mersul şedinţei a fost înregistrat pe bandă magnetică, în baza acesteia se alcătuieşte 

procesul-verbal, se dactilografiază în două exemplare şi se semnează de către preşedintele 
şedinţei.

4.5.2. Procesul-verbal de constatare
4.5.2.1. Textul procesului-verbal este alcătuit din două părţi: introductivă şi de constatare.
În partea introductivă se indică motivul elaborării procesului-verbal şi se enumeră alcătuitorii 

şi cei prezenţi. După cuvîntul "Baza" se indică documentul de dispoziţie sau prescripţia orală.
După cuvîntul "INTOCMIT" se enumeră funcţiile, numele şi prenumele persoanelor care au 

întocmit procesul-verbal.
Dacă procesul-verbal a fost elaborat de o comisie, în acest caz se dactilografiază numele şi 

prenumele preşedintelui. Numele şi prenumele altor membri ai comisiei se dispun în ordine 
alfabetică. După cuvîntul "AU PARTICIPAT" se enumeră funcţiile, numele şi prenumele 
persoanelor care au fost prezente la întocmirea procesului-verbal.

În partea de constatare se expun scopurile şi sarcinile întocmirii procesului-verbal, esenţa şi 
caracterul lucrului efectuat, faptele stabilite, precum şi concluziile şi propunerile.

4.5.2.2. Titlul procesului-verbal trebuie să reflecte laconic conţinutul faptului sau al 
evenimentului ce constituie obiectul procesului-verbal.

4.5.2.3. Locul şi data întocmirii procesului-verbal trebuie să corespundă locului şi datei 
evenimentului ce constituie obiectul procesului-verbal.

4.5.2.4. La sfîrşitul textului (înaintea semnăturilor) se plasează informaţia cu privire la 
numărul de exemplare ale procesului-verbal şi destinaţia fiecăruia.

4.5.2.5. Procesul-verbal este semnat de către toate persoanele care au luat parte la întocmirea 
lui fără indicarea funcţiilor lor.

4.5.2.6. În cazul cînd există diferite opinii ale alcătuitorilor procesului-verbal sau ale 
particiipanţilor la întocmirea lui ele se notează mai jos de semnături sau pe o filă aparte.

4.5.2.7. Procesele-verbale de constatare au un domeniu de aplicare variat: procese-verbale de 
recepţie, de consum, de inventariere, de revizie contabilă sau control financiar, de constatare a 
lipsei unor documente sau a deteriorării irecondiţionabile, cu privire la selecţionarea documentelor 
propuse pentru eliminare etc. (anexa nr. 5).

4.5.3.   Procesul-verbal de predare-primire
4.5.3.1. Procesele-verbale de predare-primire au următoarea structură:
- denumirea unităţii în cadrul căreia se efectuează predarea-primirea;
-   titlul de "proces-verbal de predare-primire"; 
-   data;
- temeiul în baza căruia se face operaţiunea de predare-primire;
- menţiuni în problema caracterului operaţiunii de predare-primire (temporar, concediu de 

odihnă sau medical, sau definitiv);
- numele şi funcţia persoanelor care au participat la operaţiunea de predare-primire;
- lista completă a obiectelor ce fac obiectul predării-primirii. Lista trebuie să descrie starea 

obiectelor predate-primite, gradul de uzare, elementele lipsă, în cazul unor maşini instalaţii, 



mobilier. În situaţia în care lista obiectelor predate-primite este sub formă de anexă în procesul-
verbal se menţionează prezenţa anexei,

- semnăturile precedate de cuvintele "a predat", "a primit", "a asistat".
4.6.   Scrisori   oficiale, telegrame, mesaje telefonice
4.6.1. Scrisorile oficiale se întocmesc în O.A.P. pentru a expune un motiv (o rugăminte), a 

răspunde la o cerere, precum şi pentru a comunica unele informaţii.
Scrisorile de însoţire se întocmesc doar în cazul în care sînt necesare explicaţii privind modul 

de soluţionare a problemelor abordate în document sau redau scopul expedierii documentului 
anexat.

4.6.2. Textul scrisorii se compune, de regulă, din două părţi legate logic între ele. În prima 
parte se prezintă faptele sau evenimentele ce au servit drept motiv pentru întocmirea scrisorii.

În partea a doua se formulează concluziile, propunerile sau rugămintea.
4.6.3. Scrisorile oficiale se elaborează avînd drept subiect o singură problemă şi se 

dactilografiază pe blanchete de scrisori.
4.6.4. Indicarea datei, formularea titlului, notarea adresei, certificarea şi semnarea scrisorii se 

face în conformitate cu Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie.
4.6.5. Telegramele se expediază în cazuri excepţionale şi se redactează în două exemplare, 

adresa fiind notată ca şi la scrisori. Menţiunea despre tipul telegramei (urgenţă, cifrată etc.) se face 
înaintea adresei.

4.6.6. Textul telegramei se expune succint, fără conjuncţii şi prepoziţii (dacă aceasta nu 
denaturează conţinutul), fără trecerea cuvintelor dintr-un rînd în altul şi fără corectări. Semnătura 
se aplică din rînd nou.

4.6.7. Mesajul telefonic se foloseşte pentru transmiterea informaţiilor prin telefon în raza 
oraşului, raionului. La transmiterea mesajului telefonic se indică: destinatarul, funcţia, numele şi 
prenumele semnatarului, data şi ora cînd a fost transmis, numărul de telefon al organizaţiei ce l-a 
transmis.

4.7.   Note   informative  şi  memorii
4.7.1. Textul notei informative şi a memoriului trebuie să fie alcătuit din două părţi. În prima 

parte se expun faptele ce au servit drept motiv pentru elaborarea documentului, iar în a doua " 
concluziile şi propunerile autorului.

4.7.2. Data sau perioada de timp la care se referă faptele, expuse în nota informativă sau în 
memoriu, trebuie inclusă în titlu. De exemplu: "Cu privire la bugetul Primăriei pe anul...".

4.7.3. Notele informative şi memoriile se dactilografiază pe blanchetele generale ale O.A.P., 
sînt semnate de către conducătorii acestora sau de adjuncţii lor.

Notele informative şi memoriile cu caracter intern se dactilografiază pe hîrtie şi se semnează 
de alcătuitori.

5. Organizarea circulaţiei documentelor
5.1.   Regulile generale de organizare a circulaţiei documentelor (O.C.D.).
5.1.1. O.C.D. în O.A.P. trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
- circulaţia documentelor trebuie sa fie exercitată operativ, ca un scop bine determinat şi să se 

realizeze optimal;
- trebuie excluse instanţele şi emiterea de documente ce nu sînt dictate de necesităţi stringente;
5.2. Ordinea circulaţiei şi rezolvării documentelor de întrare
5.2.1. Primirea şi prelucrarea iniţială a corespondenţei intrate în O.A.P. se face în mod 

centralizat în cadrul serviciului secretariat-administrativ, iar în lipsa lor " de către funcţionarii 
desemnaţi în acest scop.

5.2.2. Prelucrarea iniţială a corespondenţei de intrare se reduce la verificarea corectitudinii 
livrării şi integrităţii corespondenţei, la fixarea faptului de intrare a documentului şi la pregătirea ei 
pentru a fi transmisă conform destinaţiei. Corespondenţa expediată greşit se reexpediază la adresa 
destinatarului indicat.

5.2.3. Toate plicurile cu excepţia celor cu menţiunea "personal" şi a scrisorilor sosite la adresa 
deputaţilor, organizaţiilor obşteşti, se deschid. Astfel se controlează completivitatea plicurilor şi 
documentelor conţinute în ele. Dacă se atestă deteriorării, lipsa documentului sau a anexei, precum 
şi necorespunderea numărului indicat pe plic cu numărul documentului, despre aceasta se 



comunică expeditorului. De regulă, plicurile se distrug, cu excepţia cazurilor cînd adresa 
expeditorului sau timpul expedierii şi primirii documentului pot fi stabilite numai în baza plicului.

5.2.4. Pe toate documentele de intrare, în colţul drept de jos pe recto al primei file se aplică 
parafa de înregistrare se fixează data primirii documentului.

5.2.5. Documentele se clasifică de către şeful S.S.A, sau de funcţionarii desemnaţi în acest 
scop, în documente înregistrabile şi neînregistrabile.

5.2.6. Documentele intrate, după înregitrarea lor pe fişe sau registre, fixarea parafei de 
înregistrare, se transmit spre examinare conducerii O.A.P. Documentele adresate unei persoane 
concrete se transmit, de regulă, direct acestei persoane.

5.2.7. Conducătorului O.A.P. i se transmit documentele organizaţiilor guvernamentale, ierarhic 
superioare, care conţin informaţii privind problemele vitale ale activităţii organului respectiv, 
rezolvarea cărora cere decizia conducătorului. Celelalte documente se transmit adjuncţilor sau 
funcţionarilor desemnaţi în acest scop.

5.2.8. Documentele trebuie transmise spre examinare în ziua primirii lor. Telegramele, 
mesajele telefonice şi alte acte urgente se transmit spre examinare şi rezolvare în primul rînd.

Dacă în documentul primit se fac trimiteri la alte documente, ultimele se selectează şi se 
transmit conducerii O.A.P. împreună cu documentele primite sau cu nota informativă respectivă.

5.2.9. Rezultatele examinării documentelor se reflectă în rezoluţiile aplicate, de regulă, pe 
documente pe prima filă deasupra textului în partea dreaptă de sus. Rezoluţia trebuie să conţină 
indicaţii clare şi exhaustive privind modul şi caracterul rezolvării documentelor, nominalizarea 
executantului şi termenul de rezolvare a documentului.

5.2.10. Documentele primite după examinarea lor de către conducerea O.A.P. se restituie 
S.S.A. sau funcţionarilor desemnaţi în acest scop pentru a înregistra textul rezoluţiei în fişa de 
înregistrare şi pentru a fi luate în evidenţă, în caz de necesitate. După aceasta se repartizează 
conform destinaţiei.

5.2.11. Documentele trebuie să conţină o singură rezoluţie. Rezoluţiile ulterioare ale 
conducătorilor sînt necesare cînd ele concretizează ordinea rezolvării documentelor. Examinarea 
documentelor trebuie să se facă într-un termen cît mai scurt, de regulă în ziua primirii 
documentului.

5.2.12. "Responsabil de, rezolvarea documentului este persoana nominalizată prima în 
rezoluţie. Responsabilului de rezolvare i se acordă dreptul de a-i convoca pe coexecutanţi.

5.2.13. Documentele rezolvate se transmit pentru a fi cusute la dosar în acele subdiviziuni sau 
acelor funcţionari, care întocmesc dosarele în problemele respective.

5.3.  Ordinea circulaţiei documentelor de ieşire şi celor interne în procesul pregătirii lor
5.3.1. Ordinea circulaţiei documentelor de ieşire include alcătuirea proiectului documentului, 

elaborarea lui, coordonarea, vizarea (cînd e necesar), semnarea (aprobarea), înregistrarea 
(documentelor înregistrabile) şi expedierea.

5.3.2. În scopul încunoştinţării şi coordonării prealabile, proiectul documentului poate fi 
multiplicat şi transmis concomitent tuturor persoanelor şi unităţilor participante la elaborarea lui.

5.3.3. Pînă la transmiterea documentului pregătit spre semnare executantul trebuie să verifice 
conţinutul lui, corectitudinea perfectării, prezenţa vizelor şi a anexelor. Documentul este prezentat 
spre semnare însoţit de materialele în baza cărora a fost elaborat.

5.3.4. Documentele de ieşire sînt semnate de către conducerea O.A.P., de către şefii 
subdiviziunilor structurale ale acestora. Actele semnate se transmit pentru înregistrare şi expediere 
S.S.A.

5.3.5. Prelucrarea corespondenţei expediate se reduce la: sortarea, adresarea, împachetarea, 
stabilirea costului de expediere, completarea formularelor poştale şi predarea ei la oficiul poştal. 
Pentru corespondenţa recomandată se alcătuieşte un inventar de expediere.

5.3.6. S.S.A. sau funcţionarii desemnaţi în acest scop verifică corectitudinea perfectării 
documentelor, prezenţa anexelor indicate în documentul de bază. Documentele întocmite greşit se 
restituie executanţiior.

Documentele expediate concomitent pe aceeaşi adresă se pun într-un singur plic.
Documentele transmise pentru expediere trebuie prelucrate şi expediate în aceeaşi zi.
5.3.7. Documentele interne se elaborează, se perfectează şi se rezolvă în cadrul O.A.P. şi 

subdiviziunilor lor structurale.



Circulaţia documentelor interne la etapele elaborării şi perfectării lor se organizează în 
corespundere cu regulile generale de circulaţie a documentelor de ieşire, iar la etapa de rezolvare 
(utilizare) - cu cele privind documentele de intrare.

5.3.8. Proiectele documentelor de dispoziţie, după întocmirea şi coordonarea lor cu persoanele 
şi organizaţiile interesate, se transmit spre examinare organului respectiv sau spre semnare 
conducerii O.A.P., subdiviziunilor structurale ale acestora. Fiind semnate, documentele 
menţionate se înregistrează, se multiplică şi se transmit sau se expediază pentru rezolvare.

5.3.9. Specificul circulaţiei proceselor-verbale ale şedinţelor îl constituie lipsa etapelor de 
pregătire a proiectului documentului, de vizare şi coordonare a lui. Procesele-verbale ce conţin 
însărcinări pentru persoane oficiale sau organizaţii din subordine se transmit destinatarilor în 
forma unor exemplare multiplicate sau a unor extrase din procesele-verbale.

5.3.10. Memoriile remise conducerii O.A.P., secţiilor şi serviciilor acestora, notele 
informative, comunicatele şi alte documente interne cu caracter operativ se examinează de către 
persoanele oficiale cărora le-au fost adresate, după care se transmit în modul stabilit pentru 
executare în subdiviziunile corespunzătoare sau se depun la dosarul respectiv.

5.3.11. Distribuirea documentelor în interiorul O.A.P. o efectuează S.S.A. sau persoanele 
responsabile de asigurarea documentară.

5.4.  Ordinea primirii şi remiterii documentelor
5.4.1. Primirea şi remiterea documentelor de intrare, ieşire şi a celor interne, la toate etapele 

circulaţiei se face cu menţiuni speciale în fişa, în registrul de înregistrare sau în alte fişe de 
evidenţă. Sub semnatură se pot remite documentele luate la control sau alte documente importante.

5.4.2. Remiterea documentelor în cadrul subdiviziunii structurale trebuie să se facă prin 
intermediul secretarului (persoanei responsabile) care face menţiunea respectivă în fişa sau 
registrul de înregistrare. Circulaţia documentului dintr-un compartiment în altul se face prin 
intermediul S.S.A. sau a funcţionarului responsabil în cauză. În fişa sau registrul de înregistrare se 
face menţiunea respectivă privind transmiterea documentului.

6.  Înregistrarea documentelor şi constituirea aparatului informativ
6.1.  Regulile generale de înregistrare a documentelor
6.1.1. Fiecare document se înregistrează doar o singură dată. Documentele de intrare se 

înregistrează în ziua primirii, iar cele de ieşire şi cele interne " în ziua semnării.
Nici un act din cele înregistrabile nu poate fi remis spre rezolvare fără a fi înregistrat.
La transmiterea documentelor înregistrate dintr-un compartiment în altul, ele nu sînt supuse 

înregistrării repetate.
6.1.2. Înregistrarea documentelor se face în mod centralizat în cadrul S.S.A.
6.1.3. Înregistrarea documentelor se face în dependenţă de tipul documentelor, conţinutul 

acestora şi de autori. De exemplu se înregistrează separat documentele guvernamentale, ordinele şi 
dispoziţiile conducătorilor privind activitatea de bază, personalul scriptic, hotărîrile colegilor 
O.A.P., deciziile consiliilor locale etc.

6.1.4. Se înregistrează în mod obligatoriu documentele primite de la organele ierarhic 
superioare sau cele expediate pe adresa lor, documentele interne de importanţă majoră (hotărîri, 
dispoziţii, ordine, procese-verbale, memorii etc.), precum şi propunerile, cererile şi sesizările 
cetăţenilor.

Documentele primite de la alte organizaţii sau expediate pe adresa lor se înregistrează numai 
dacă ele cer soluţionare sau răspuns.

6.1.5. O.A.P. trebuie să aibă la dispoziţie lista documentelor ce nu se înregistrează (anexa 
nr.6).  Lista unor asemenea documente este aprobată de şefii S.S.A. ale O.A.P.

6.1.6. Indicele documentului de intrare, de ieşire şi a celui intern constă, de regulă, din indicele 
dosarului conform nomenclatorului şi din numărul curent de înregistrare.

Drept indice al documentelor de dispoziţie şi al proceselor-verbale se prezintă numerele lor de 
înregistrare, care se atribuie în limitele fiecărui tip de document.

6.2. Înregistrarea documentelor şi regulile de completare ale acestora
6.2.1. Documentele pot fi înregistrate pe fişe, în registre sau pe suporţii intermediari.
6.2.2. Pentru înregistrarea documentelor în registre se folosesc registre de două feluri:
-   registre de intrare (anexa nr.7)
-   registre de ieşire (anexa nr.8).



De regulă, registrele se tipărese  în condiţii tipografice
6.2.3.  Pentru  înregistrarea documentelor pe  fişe se folosesc  fişe tipărite în condiţii 

tipografice de formatul A5  (210 X 148) sau de forma - A6  (148 X 105) (anexa nr. 9).
6.2.4. Completarea elementelor pe fişele de înregistrare
6.2.4.1. La rubrica "Corespondent" se înscrie denumirea unităţii expeditor sau a unităţii 

destinatar. La înregistrarea propunerilor, cererilor şi sesizărilor cetăţenilor se înscrie numele de 
familie, locul de lucru sau adresa de la domiciliu.

6.2.4.2. La rubrica "Termen de rezolvare" se indică data la care documentul trebuie să fie 
rezolvat.

6.2.4.3. La rubrica "Numărul filelor" se indică numărul de file ale documentului de bază şi ale 
celui anexat.

6.2.4.4. La rubrica "Data intrării şi indicele documentului" se indică data primirii 
documentului şi indicele care i se atribuie în unitatea în care se înregistrează.

6.2.4.5. La rubrica "Data şi indicele documentului" se înscrie data şi indicele atribuit acestuia 
de unitatea care l-a elaborat.

6.2.4.6. La rubrica "Tipul documentului şi conţinutul succint" se indică tipul documentului, 
titlul şi continutul acestuia pe scurt.

6.2.4.7. La înregistrarea scrisorilor, tipul documentului nu se indică. 
6.2.4.8.  La înregistrarea  pe fişă a  conţinutului rezoluţiei  se indică autorul ei şi data.
6.2.4.9.  Nota cu privire la  rezolvarea documentului  trebuie să  reflecte soluţionarea în esenţă 

a chestiunii, data şi indicele documentului de răspuns. Dacă nu se cere un răspuns scris, se indică 
data, autorul şi modul de soluţionare a problemei abordate în documentul de iniţiativă.

6.2.4.10. La rubrica "Menţiuni privind controlul se fixează notele vizînd controlul termenelor 
de rezolvare a documentului, în care se indică data efectuării controlului şi cauzele concrete ale 
tărăgănării rezolvării documentului. Rubrica poate fi folosită pentru note privind circulaţia 
documentului.

6.2.4.11. Rubricile fişei de înregistrare "Fondul nr.", "Inventarul nr." "Dosarul nr." se 
completează în arhivă.

6.2.4.12. Pentru atribuirea numerelor de înregistrare curentă a documentelor de iniţiativă, de 
intrare şi ieşire se foloseşte baremul unic (anexa nr. 10).

7.  Controlul rezolvării documentelor
7.1.  Sarcinile controlului rezolvării documentelor
7.1.1. Scopul controlului este de a asigura rezolvarea calitativă şi în termenele stabilite a 

documentelor şi însărcinărilor fixate în ele.
7.1.2. Controlul asupra rezolvării documentelor este realizat de către conducătorii O.A.P. şi ai 

subdiviziunilor acestora. Controlul asupra termenelor de rezolvare a documentelor se pune în 
sarcina S.S.A. sau a funcţionarilor desemnaţi în acest scop.

7.2.   Termenele de rezolvare a documentelor
7.2.1. Termenele rezolvării documentelor pot fi termene tip şi  termene individuale.
7.2.2. Termenele tip de rezolvare se stabilesc, de regulă, pentru categoriile de masă ale 

documentelor ce urmează să fie luate la control în corespundere cu Lista-model (anexa nr. 11).
În celelalte cazuri termenele de rezolvare a documentelor nu vor depăşi 10 zile. Un termen mai 

îndelungat poate fi stabilit pentru rezolvarea documentelor dificile prin caracterul rezolvării 
acestora.

7.2.3. Termenele individuale de rezolvare se stabilesc pentru documentele de importanţă 
majoră de către conducătorii O.A.P. şi ai subdiviziunilor acestora sau se indică direct în document.

La stabilirea termenului de rezolvare se ţine cont de complexitatea conţinutului documentului 
şi de posibilităţile practice ale unităţii.Termenele individuale se fixează în rezoluţia 
conducătorului. Dacă termenul individual de rezolvare a documentului se deosebeşte de termenul-
tip, stabilit pentru categoria respectivă de documente, timpul rezolvării se consideră termenul 
individual.

7.2.4. Dacă în documentul de intrare este indicat termenul care presupune primirea 
răspunsului, acest termen trebuie respectat.

7.2.5. Termenul de rezolvare a documentului intrat se calculează din momentul primirii lui în 
O.A.P.



7.2.6. Termenul de rezolvare a documentului poate fi prelungit numai de către persoana sau 
unitatea care 1-a stabilit. Prelungirea termenului de rezolvare trebuie efectuată odată cu primirea 
documentului sau cu cel puţin 2-3 zile înainte de expirarea termenului de rezolvare, dacă pe 
parcursul rezolvării se constată imposibilitatea respectării termenului indicat. În caz contrar se 
consideră că documentul nu a fost rezolvat în termen.

7.2.7. Controlul asupra desfăşurării rezolvării documentului se realizează din momentul 
primirii lui. În cazul reţinerii rezolvării documentului, conducătorii O.A.P. şi ai subdiviziunilor 
acestora sînt obligaţi să ia măsuri pentru a elucida şi a înlătura cauzele reţinerii şi pentru a 
asigura  rezolvarea în termen a documentului.

7.3.   Efectuarea controlului asupra rezolvării documentelor
7.3.1. Controlul asupra rezolvării documentelor se face după fişele şi registrele de înregistrare.
Controlul asupra rezolvării însărcinărilor din documentele de dispoziţie internă se face, 

deasemenea, cu ajutorul fişelor sau registrelor. Fişele de control se elaborează şi pentru 
însărcinările conducerii O.A.P. şi ale subdiviziunilor ei exprimate oral.

7.3.2. Pe fişele şi documentele de control, în locul stabilit de Regulile pentru întocmirea 
documentelor organizatorice şi de dispoziţie, se fixează simbolul controlului - "C" sau parafa 
"Control".

În registre menţiunea de control se fixează în rubrica "Note cu privire la rezolvarea 
documentului".

7.3.3. Controlul asupra rezolvării propunerilor, cererilor şi sesizărilor cetăţenilor se face după 
fişierul scrisorilor sau registrul de înregistrare a acestora.

7.3.4. Documentul se consideră rezolvat numai atunci cînd sînt soluţionate problemele 
abordate în el şi autorului i s-a expediat răspunsul. Dacă rezolvarea nu a fost documentată, 
nemijlocit pe document, pe fişa de control sau în registru se face menţiunea respectivă.

7.3.5. După rezolvare documentele se scot de la control. A scoate documentele de la control 
poate numai cel organ sau persoană oficială care l-a luat la control. În asemenea situaţii pe 
document, pe fişă sau în registru se face menţiunea respectivă.

7.3.6. Datele privind rezolvarea documentelor luate la control se generalizează conform 
situaţiei de la ziua întîi a fiecărei luni şi se raportează conducerii O.A.P. şi a subdiviziunilor 
acestora.

În O.A.P. se fac bilanţuri lunare privind rezolvarea documentelor ce urmează a fi luate la 
control (anexa nr. 12).

8. Întocmirea nomenclatorului dosarelor şi constituirea dosarelor
8.1. Întocmirea nomenclatorului dosarelor
8.1.1. Nomenclatorul dosarelor reprezintă o listă a tuturor dosarelor care se constituie în 

O.A.P. pe baza indicatorului termenelor de păstrare, sub forma unui tabel, în care se înscriu, pe 
compartimente de muncă, grupele de documente create de acestea în raport cu problemele la care 
se referă, cu indicarea termenelor de păstrare.

În nomenclator se includ şi registrele, condicile, fişierele şi alte materiale preconstituite.
8.1.2. Nomenclatorul dosarelor serveşte: la repartizarea şi clasificarea documentelor rezolvate 

în dosare, ca idicator al indicilor documentelor şi al termenului de păstrare a dosarelor, în calitate 
de schemă pentru alcătuirea catalogului informativ al documentelor rezolvate şi pentru întocmirea 
inventarelor dosarelor cu termen permanent şi temporar (pînă la 10 ani) de păstrare în arhiva 
Q.A.P.

8.1.3. Există 3 feluri de nomenclatoare: tip, model şi nomenclatorul organizaţiei concrete.
Nomenclatorul-tip şi model se întocmesc de către serviciile secretariat-administrativ ale 

O.A.P. pentru organizaţiile subordonate şi se aprobă de către şefii lor.
Pînă la aprobare ele se coordonează cu comisia centrală de expertiză (C.C.E ) a organului 

respectiv şi Serviciul de Stat de Arhivă.
Nomenclatorul-tip  se întocmeşte pentru organizaţiile cu structură şi activitate omogenă. El 

determină componenţa tipică a dosarelor cu un sistem unic de indexare şi, serveste drept act 
normativ.

Nomenclatorul dosarelor-model determină componenţa şi indexarea aproximativă (model) a 
dosarelor organizaţiilor omogene după activitate, dar cu structură diferită.

Ele au un caracter recomandabil.



8.1.4. Nomenelatoarele dosarelor O.A.P, se întocmesc de către S.S.A. sau de funcţionarii 
desemnaţi în acest scop pe baza nomenclatoarelor subdiviziunilor structurale şi cu ajutorul 
metodic al arhivei O.A.P.

Nomenclatoarele dosarelor se întocmesc dupa o formă prestabilită, se coordonează cu arhiva 
de stat respectivă, se aprobă de către conducerea O.A.P. şi se pune în aplicare începînd cu 1 
ianuarie al fiecărui an nou (anexa nr. 13).

8.1.5. Nomenclatorul dosarelor nu se modifica anual, ci numai în cazul cînd au loc schimbări 
în structura unităţii. Dacă se înfiinţeaza noi compartimente de muncă sau subdiviziuni în cadrul 
lor, nomenclatorul se completează cu denumirea acestora şi grupele de dosare pe care le 
constituie. În acest scop în fiecare compartiment al nomenclatorului se lasă numere de rezervă. 
Dacă asemenea modificări nu au avut loc, nomenclatorul la sfîrşitul fiecărui an, se precizează şi se 
redactilografiază. Exemplarul anual al nomenclatorului este un document ce se păstrează şi se 
include în compartimentul nomenclatorului S.S.A. respectiv.

8.1.6. După aprobarea nomenclatorului dosarelor O.A.P. subdiviziunile structurale ale acestuia 
primesc extrase din compartimentele corespunzătoare pentru organizarea corectă a lucrărilor de 
secretariat.

8.1.7. În nomenclatoarele dosarelor O.A.P. şi ale subdiviziunilor acestora se include toată 
documentaţia atît cea proprie, cît şi cea primită din afară.

În nomenclatorul dosarelor nu se includ, de regulă, publicaţiile Parlamentului şi ale 
Guvernului Republicii Moldova, broşurile, îndrumarele, buletinele şi alte publicaţii similare.

8.1.8. Nomenclatorul dosarelor se alcătuieşte pe scheme structurale (dacă există o structură 
bine definită) sau pe direcţiile de activitate (în subdiviziunile fără structură).

La alcătuirea nomenclatorului dosarelor pe scheme structurale, în calitate de compartimente 
figurează denumirile subdiviziunilor structurale, amplasate în conformitate cu schema de 
încadrare. Drept compartimente ale nomenclatoarelor dosarelor în subdiviziunile fără structură-
figurează subdiviziunile sau direcţiile de activitate.

8.1.9. Indicele dosarelor O.A.P. sau ale subdiviziunilor acestora constau din marcarea 
subdiviziunilor structurală sau a direcţiilor de activitate şi din numărul de ordine al dosarelor în 
cadrul subdiviziunii sau direcţiei de activitate respective. Indicii dosarelor se notează prin cifre 
arabe. De exemplu: 12-05, unde 12 indică subdiviziunea structurală, iar 05 - numărul de ordine al 
titlului dosarului, conform nomenclatorului.

În nomenclatorul dosarelor se recomandă să se păstreze aceiaşi indici pentru dosarele similare 
din cadrul diferitor subdiviziuni structurale şi pentru dosarele transmisibile.

În secţiile fără structură ale O.A.P. şi cu un număr mic de documente indicii dosarelor sînt 
numerele de ordine ale acestora conform nomenclatorului.

8.1.10. Titlurile dosarelor se înscriu în compartimentele respective ale nomenclatorului în 
funcţie de gradul de importanţă al documentelor.

La început se înscriu titlurile dosarelor ce conţin documente cu caracter organiziatoric şi de 
dispoziţie. În continuare se înscriu titlurile dosarelor care conţin documente de planificare şi 
evidenţă, corespondenţă etc.  

Titlurile dosarelor se stabilesc în dependenţă de conţinutul documentelor grupate în dosare, 
indicîndu-se tipul documentului (hotărîre, dispoziţie, proces-verbal), precum şi alte date care 
precizează conţinutul dosarului, informaţii privitor la autor, unele detalii ale evenimentelor 
descrise, indicaţii cu privire la autenticitate sau prezenţa copiilor.

8.1.11. Rubrica a treia a nomenclatorului dosarelar se completează la sfîrşitul anului 
calendaristic.

8.1.12. La rubrica "Note" se înscriu denumirile indicatoarelor termenelor de păstrare utilizate 
pentru determinarea termenului de păstrare a dosarului, se fac menţiuni privitor la alcătuirea 
dosarelor transmisibile, selectarea dosarelor pentru eliminare, responsabilii de gruparea dosarelor, 
transmiterea lor în altă unitate pentru a fi continuate etc.

8.1.13. La sfîrşitul anului, nomenclatorul se încheie cu o notă de totalizare privind numărul 
dosarelor la momentul respectiv.

8.1.14. În obligaţiunile O.A.P. intră şi întocmirea indicatoarelor termenelor de păstrare a 
documentelor precum şi ale unitaţilor subordonate lor, care se aprobă de Serviciul de Stat, de 
Arhivă al Republicii Moldova.



8.2.   Constituirea   dosarelor
8.2.1. Constituirea dosarelor înseamnă gruparea documentelor rezolvate în dosare, conform 

nomenclatorului.
8.2.2. Gruparea documentelor în dosare se efectuează de către S.S.A. sau persoanele 

responsabile pentru ţinerea lacrărilor de secretarit la sfîrşitul fiecărui an calendaristic. La gruparea 
dosarelor se va ţine cont de următoarele: se grupează numai documentele rezolvate, documentele 
care vizează aceleaşi probleme şi au acelaşi termen de păstrare. Documentele din dosar se 
ordonează cronologic, în ordinea numerelor de intrare sau a datei începînd co numărul cel mai 
mic, astfel încît actele mai vechi " din ianuarie să fie la începutul dosarului, iar cele mai noi - din 
decembrie - la sfîrşitul dosarului. Se înlătură documentele nefolositoare, respectiv dubletele, 
maculatoarele, documentele din alt domeniu, de asemenea acele, agrafele, clamele metalice şi 
filele nescrise.

8.2.3. Documentele cu termen permanent şi temporar da păstrare se clasifică în dosare 
separate.

8.2.4. Actele de dispoziţie şi decizie se grupează împreună cu anexele. Anexele de volum mic 
se conexează la documentele la care se referă. Anexele de volum mare trebuie păstrate în dosare 
aparte.  

Statutele, regulamentele, instrucţiunile, aprobate prin documente de dispoziţie, se consideră 
anexe ale acestora şi se unese. Dacă au fost aprobate ca documente aparte, atunci se grupează 
separat.

8.2.5. Procesele-verbale se grupează în ordine cronologică pe numere. Materialele la 
procesele-verbale se grupează în dosare în dependenţă de volumul lor - împreună cu procesul-
verbal sau, aparte şi se sistematizează în ordinea numerelor proceselor-verbale.

8.2.6. Ordinele, dispoziţiile referiteare la activitatea de bază se grupează separat de cele 
referitoare la personalul scriptic.

8.2.7. În dosarele personale documentele se coasă în ordinea intrării lor. Fişele conturilor 
analitice ale funcţionarilor şi alte documente similare se grupează în dosare separate în ordinea 
alfabetică a numelor de familie.

8.2.8. Propunerile, cererile şi sesizările cetăţenilor se grupează separat: a) propuneri şi cereri 
privind perfecţionarea activităţii O.A.P. şi b) cereri şi sesizări cu caracter personal. În aceste 
dosare documentele se clasifică în ordine cronologică sau alfabetică.

Fiecare cerere (sesizare) şi documentele ce ţin de examinarea ei formează un grup aparte. În 
cazul cînd se primeşte o cerere (sesizare) repetată sau apar documente suplimentare (pe parcursul 
anului calendaristic), acestea se conexeaza la grupul dat  de documente.

8.2.9. Corespondenţa se clasifică în dosare pe perioada anului calendaristic şi include toate 
documentele ce apar în procesul soluţionării problemei. Corespondenţa se sistematizează în 
consecutivitate cronologică: documentul-răspuns se ataşează la documentul-cerere.

La reluarea corespondenţei într-o anumită problemă documentele se includ în dosarul anului în 
curs, cu indicarea indicelui dosarului din anul precedent.

8.2.10. Indicaţiile metodice şi controlul asupra corectitudinii grupării dosarelor intră în 
obligaţiunile S.S.A. sau ale funcţionarilor desemnaţi semnaţi în acest scop.

8.2.11. În procesul clasificării documentelor se verifică corectitudinea perfectării lor (prezenţa 
semnăturilor, a datelor, indicilor, certificatului).

Documentele neperfectate sau perfectate greşit se restituie executantului spre finisare.
9. Pregătirea documentelor pentru păstrare de stat şi 

 valorificarea lor ulterioară
9.1.    Expertiza valorii documentelor
9.1.1. Expertiza valorii documentelor constă în stabilirea valorii nominale a documentelor în 

scopul selectării lor pentru păstrare de stat şi stabilirea termenelor de păstrare.
9.1.2. În scopul organizării şi efectuării expertizei valorii documentelor şi selectării lor pentru 

păstrare permanentă, precum şi pentru controlul şi acordarea ajutorului metodic în ministerele, 
departamentele de stat se constituie comisii centrale de expertiză (C.C.E.), iar în organizaţiile 
subordonate acestora şi în consiliile locale - comisii de expertiză (C.E.)



9.1.3. Funcţiile şi drepturile comisiilor de expertiză sînt determinate în regulamentele lor, 
confirmate de conducerea organelor respective în baza Regulamentului-model (anexa nr. 14) 
aprobat de Serviciul de Stat de Arhivă.

9.1.4. Expertiza valorii documentelor se efectuează anual. Selecţionarea documentelor pentru 
păstrare permanentă se face în baza Indicatorului termenelor de păstrare, a nomenclatorului 
dosarelor, răsfoind fiecare filă în parte.

9.1.5. În procesul expertizei valorii documentelor se selectează documentele cu termen 
permanent şi temporar de păstrare (peste 10 ani) pentru depunere în arhiva departamentală; 
documentele cu termen temporar ce vor rămîne în continuare în compartimentele de muncă şi 
documentele al căror termen de păstrare a expirat.

9.1.6.. Ca rezultat al expertizei valorii documentelor se întocmesc inventare ale dosarelor cu 
termen permanent şi temporar (peste 10 ani) de păstrare, ale personalului scriptic, precum şi 
procese-verbale de eliminare a documentelor, al căror termen de păstrare a expirat.

9.1.7. Registrele, condicele şi alte scripte preconstituite se trec în inventar după dosare.
9.2.   Perfectarea   dosarelor
9.2.1. La finele fiecărui an organele administraţiei publice sînt obligate să pregătească 

documentele pentru predare la arhiva departamentală. În scopul acesta se efectuează definitivarea 
şi perfectarea dosarelor constituite în cursul anului, care constă în:

- numerotarea filelor dosarelor, care începe cu numărul 1. Ele se numerotează în colţul din 
dreapta, sus, cu creion negru. În dosarele compuse din mai multe volume filele fiecărui volum se 
numerotează separat.

Fiecare dosar trebuie să conţină cel mult 250 de file (o grosime de 30 - 40 mm);
- certificarea dosarului: pe o filă nescrisă, adăugată la sfîrşitul dosarului sau pe ultima pagină 

rămasă nescrisă a registrelor şi condicelor se face următoarea certificare: "Prezentul dosar 
(registru, condică etc.) conţine... file (în cifre şi, în paranteze, în litere)". Se indică data cînd a fost 
efectuată certificarea şi semnătura executantului;

- coaserea sau legarea dosarelor trebuie să asigure citirea completă a textului, datelor şi 
rezoluţiilor;

- completarea datelor pe prima copertă a dosarului (anexa nr. 15);
- verificarea conformităţii titlurilor dosarelor cu componenţa documentelor incluse în el. În 

cazurile necesare, în titlul dosarului se pot face rectificări (indicînd numerele ordinelor, 
proceselor-verbale, modificările denumirilor etc.).

9.2.2. În dosare se clasifică documentele acumulate pe parcursul unui an. Fac excepţie dosarele 
transmisibile.

9.2.3. Dosarele cu termen temporar de păstrare nu sînt supuse perfectării.
9.3.   Întocmirea inventarelor dosarelor
9.3.1. La finele fiecărui an se face, inventarierea dosarelor închise, ce conţin documente cu 

termen permanent şi temporar (peste 10 ani) de păstrare şi cele ale personalului, care au fost 
supuse expertizei, grupate şi definitivate conform prezentei Instrucţiuni.

9.3.2. Inventarul dosarului este un ghid arhivistic, un document de evidenţă ce reprezintă o 
listă sistematizată a titlurilor dosarelor, a componenţei şi conţinutului documentelor cuprinse în el.

9.3.3. Inventarele se întocmesc separat pentru:
-   dosarele cu termen permanent de păstrare;
-   dosarele cu termen temporar de pastrare (peste 10 ani);
-   dosarele personalului;
-   dosarele cu un anumit specific (registre de gospodărie, acţiuni de notariat, registre 

cadastrale etc.).
9.3.4. Pentru dosarele cu termen temporar de păstrare (pînă la 10 ani) inventare nu se 

întocmesc.
9.3.5. În compartimentele de muncă ale O.A.P. anual de către persoanele responsabile de 

arhivă se întocmesc inventare ale dosarelor cu termen permanent de păstrare, care la timpul 
respectiv se predau arhivei departamentale a O.A.P. În viitor aceste inventare vor servi drept bază 
pentru întocmirea inventarelor centralizatoare ale O.A.P. Acestea sînt întocmite de către arhiva 
organului respectiv, fiind apoi predate la păstrare de stat.

9.3.6. La întocmirea inventarelor se respectă următoarele cerinţe:



-  în inventar se includ doar dosarele închise (scoase din lucrările de secretariat);
- titlurile dosarelor se ordonează pe compartimente, în ordinea în care acestea figurează în 

nomenclator;
- fiecare dosar este inclus în inventar sub un număr aparte. Dacă dosarul este compus din 2"3 

volume, fiecare volum se numerotează separat.
- numerotarea dosarelor în inventar se efectuează în modul stabilit pentru cîţiva ani;
- dacă în inventar sînt incluse cîteva dosare cu acelaşi titlu, se scrie deplin doar titlul primului 

dosar, restul poartă menţiunea "idem". Celelalte date se completează deplin.
- dosarele transmisibile se includ în inventar în anul încheierii lor;
- ordinea confirmării numerelor la inventarele compartimentelor de muncă se coordonează cu 

arhiva O.A.P.;
- rubrica "Note" din inventar se foloseşte pentru indicarea stării fizice a dosarului, 

documentelor, datelor privitoare la primirea sau transmiterea acestora altor compartimente de 
muncă, prezenţa copiilor etc.

Compartimentele anuale ale inventarelor se întocmesc conform formei stabilite (anexa nr. 16): 
pentru dosarele cu termen permanent de păstrare în patru exemplare, pentru cele cu termen 
temporar de păstrare şi cele privind personalul - trei exemplare.

9.3.7. Inventarele semnate, verificate şi certificate se expediază spre aprobare instituţiei 
arhivistice respective.

9.3.8. Inventarele unităţilor ce păstrează permanent documentele Fondului Arhivistic de Stat şi 
ale Fondului Arhivistic Obştesc sînt examinate de către acestea de sine stătător, conform 
"Instrucţiunii cu privire la eliminarea documentelor organizaţiilor obşteşti, ministerelor, 
departamentelor ce le păstrează permanent".

9.4.  Păstrarea provizorie a documentelor
9.4.1. Din momentul deschiderii dosarelor şi pînă la predarea lor în arhiva departamentală ele 

se păstrează în încăperile compartimentelor de muncă.
9.4.2. Dosarele se păstrează în birourile de lucru sau în încăperi amenajate special pentru 

arhivă, dotate cu mijloace adecvate de păstrare, pentru a preveni degradarea, distrugerea sau 
sustragerea documentelor.

9.4.3. Dosarele se păstrează în dulapuri de cancelarie ce se încuie, pentru a le proteja de praf şi 
raze solare şi a asigura integritatea acestora.

9.4.4. Conducătorii compartimentelor de muncă şi persoanele responsabile de lucrările de 
secretariat poartă răspundere pentru păstrarea documentelor.

9.4.5. Constituirea şi păstrarea dosarelor conform nomenclatorului permite găsirea cu uşurinţă 
şi utilizarea acestora. Extrasul din nomenclator se afişează pe uşa dinăuntrul dulapului, pe 
cotoarele dosarelor se notează indicativele din nomenclator.

9.4.6. Ridicarea şi eliberarea unor anumite documente din dosarele cu termen permanent de 
păstrare este interzisă. În cazuri excepţionale (de exemplu, la solicitarea organelor judiciare) o 
asemenea ridicare se poate face cu permisiunea şefului organului respectiv, lăsînd o copie exactă a 
documentului ridicat şi un proces-verbal privind cauzele ridicării originalului.

9.4.7. În cazul desfiinţării sau comasării O.A.P. sau a compartimentelor de muncă ale acestora 
documentele de arhivă se predau persoanei care a preluat activitatea.

9.4.8.  Remiterea  dosarelor funcţionarilor, altor compartimente de muncă, în interes de 
serviciu, se face numai cu permisiunea şefului în baza unui registru sau fişe speciale unde se 
indică subdiviziunea, indicativul dosarului, data eliberării şi restituirii, persoana căreia i-a fost 
eliberat   documentul, semnătura de primire şi restituire.

9.5. Depunerea documentelor spre păstrare la arhiva departamentală
9.5.1. Documentele constituite în activitatea organelor administraţiei publice, care au 

însemnătate istorică, social-culturală, ştiinţifică, economică şi politică, fac parte din Fondul 
Arhivistic al Republicii Moldova. Indiferent de apartenenţa departamentală, timpul şi locul 
emiterii, mijloacele de fixare a informaţiei, aceste documente urmează să fie depuse la păstrare de 
stat.

9.5.2. În scopul păstrării documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova şi a 
documentelor cu termen temporar de păstrare şi de însemnătate practică (inclusiv documentele 



personalului), ţinerii evidenţei, utilizării, selectării şi pregătirii acestora pentru depunere la păstrare 
de stat, O.A.P. constituie arhive departamentale.

9.5.3. În activitatea lor arhivele departamentale se călăuzesc de legislaşia în vigoare a 
Republicii Moldova, de ordinele şi dispoziţiile O.A.P., de documentele normative şi metodice ale 
Serviciului de Stat de Arhivă şi instituţiilor subordonate lui, de regulamentul arhivei O.A.P. în 
cauză.

9.5.4. În arhiva departamentală se depun dosarele cu termen permanent şi temporar (peste 10 
ani) de păstrare şi cele ale personalului scriptic în baza inventarelor. Celelalte dosare nu se depun 
în arhivă, ci se păstrează în compartimentul de muncă, iar după expirarea termenului de păstrare 
fixat se elimină în mondul stabilit.

9.5.5. Predarea dosarelor din compartimentele de muncă la arhiva departamentală se face 
conform graficului stabilit, întocmit de arhivă, coordonat cu conducerea acestora şi confirmat de 
şeful S.S.A.

9.5.6. Procesul pregătirii în compartimentele de muncă a documentelor şi dosarelor pentru 
păstrare în arhiva departamentală este controlat de şeful (responsabilul) arhivei. Toate neajunsurile 
constatate se înlătură de compartimentele de muncă în cauză.

9.5.7. Primirea documentelor se face de către şeful (responsabilul) arhivei în prezenţa 
lucrătorului din compartimentul de muncă respectiv. În ambele exemplare ale inventarelor, în 
dreptul fiecărui dosar, se menţionează prezenţa sau lipsa acestora. La sfîrşitul inventarului se 
indică în cifre şi litere numărul dosarelor primite spre păstrare, numerele dosarelor lipsă, data 
primirii şi semnăturile celor ce au predat-primit documentele.

9.5.8. Şeful (responsabilul) arhivei este obligat să ţină evidenţa inventarelor documentelor şi a 
circulaţiei acestora pe parcursul păstrării lor în arhiva departamentală.

9.5.9. Documentele pot fi scoase din evidenţa arhivei în cazul selectării, deteriorării 
irecondiţionabile, cînd sînt predate la păstrare de stat sau cînd se constată lipsa acestora.

În toate cazurile menţionate mai sus, lucrătorul care răspunde de arhivă este obligat să 
întocmească procesul-verbal, care va fi prezentat conducerii O.A.P. spre aprobare, fiind coordonat 
cu instituţia arhivistică respectivă.

9.5.10. Dacă unitatea nu are compartimente de muncă, ordonarea dosarelor se face numai pe 
ani, avîndu-se în vedere că dosarele care cuprind documente din mai mulţi ani să fie ordonate la 
anul de început.

9.5.11. După expirarea termenelor-limită de păstrare provizorie a documentelor O.A.P., 
stabilite de Regulamentul cu privire la Fondul arhivistic de Stat, ele se depun la păstrare 
permanentă în arhivele de stat.

9.5.12. Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova stabileşte categoriile unităţilor 
subordonate O.A.P., de la care se primesc sau nu se primesc documente în arhivele de stat, şi 
indică categoriile de documente ce urmează să fie depuse la păstrare de stat.

Anexa 1
la p.4.1.1.

MINISTERUL ECONOMIEI    STEMA DE STAT  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
AL REPUBLICII MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
              ORDIN
                                                                                                  ПРИКАЗ
____________________ 199___        Nr. ______
          or. Chişinău
Cu privire la asigurarea
păstrării reglementare
a documentelor de arhivă
În rezultatul verificării prezenţei dosarelor s-a constatat pierderea a 10 dosare cu termen 

permanent de păstrare pe anii 1980"1985, pierdere cauzată de lipsa încăperii cu condiţii 
corespunzătoare pentru păstrarea documentelor şi de atitudinea iresponsabilă a şefului arhivei 
ministerului dl lon Munteanu faţă de păstrarea şi integritatea acestora.

În scopul prevenirii pierderii documentelor şi asigurării condiţiilor respective de păstrare a lor,
ORDON:

1. A avertiza şeful arhivei ministerului dl. lon Munteanu pentru deficienţele depistate.



2. A se repartiza spaţiu separat pentru păstrarea documentelor de arhivă, amenajîndu-1 în 
corespundere cu cerinţele la zi.

3. ...
Ministru,         Semnătura    Numele, prenumele 
Model de ordin

Anexa 2
la p.4.3.2.

REPUBLICA MOLDOVA     STEMA DE STAT    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL ORĂŞENESC                                    КИШИНЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
CHIŞINĂU                                                              СОВЕТ
PRIMĂRIA                                                              ПРИМЭРИЯ
D E C I Z I E
                                                                                 Р Е Ш Е Н И Е
_________________ 199___            Nr. ______
                  or. Chişinău
Cu privire la programul de 
Activitate al Primăriei oraşului
Chişinău pe trimestrul II al anului 1993
Primăria oraşului Chişinău

DECIDE:
Se aprobă programul de activitate al Primăriei oraşului Chişinău pe trimestrul II al anului 1993 

(se anexează).
Primar,       Semnătura    Numele, prenumele
Secretar,      Semnătura    Numele, prenumele
Model de decizie a Primăriei

Anexa 3
la p.4.4.3.

REPUBLICA MOLDOVA     STEMA DE STAT    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL ORĂŞENESC                                    КИШИНЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
CHIŞINĂU                                                               СОВЕТ
PRIMĂRIA                                                               ПРИМЭРИЯ
D I S P O Z I Ţ I E                                                    Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
____________________ 199___        Nr. ______
or. Chişinău
Cu privire la constituirea 
comisiei de expertiză
În scopul efectuării expertizei valorii documentelor create în activitatea Primăriei or. Chişinău 

şi selectării acestora pentru păstrarea permanentă şi pentru a fi propuse spre eliminare.
1. A constitui comisia de expertiză (C.E.) în următoarea componenţă: preşedintele comisiei dl 

Ion Pîntea - secretarul Primăriei; membrii comisiei: dna Maria Tănase - şeful arhivei Primăriei; dl 
Nicolae Sîrbu - şeful secţiei generale.

În activitatea sa comisia se va călăuzi de Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de 
secretariat în O.A.P., Indicatorului termenelor de păstrare şi de nomenclatorul-tip al dosarelor.

Primar,       Semnătura    Numele, prenumele
Model de dispoziţie a Primăriei

Anexa 4
la p.4.5.1.14

REPUBLICA MOLDOVA   STEMA DE STAT   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL ORĂŞENESC                                 КИШИНЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
CHIŞINĂU                                                          СОВЕТ
PRIMĂRIA                                                           ПРИМЭРИЯ
____Proces-Verbal__ ___
       23.03.1993 nr.14       
        or. Chişinău
         г. Кишинев



al şedinţei Consiliului 
orăşenesc Chişinău
Total membrii ai Consiliului _____________, din ei prezenţi _____________

(în cifre)                 (în cifre)
(lista se anexează).
Invitaţi ___________ (lista se anexează)
Preşedintele şedinţei ___________________________________________
        (numele, prenumele, denumirea funcţiei)
Ordinea de zi:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
    (denumirea chestiunii, numele, prenumele raportorilor)
1. S-A EXAMINAT: __________________________________________
             (denumirea chestiunii)
___________________________________________________________
       (numele, prenumele, funcţia raportorului - conţinutul raportorului)
AU LUAT CUVÎNTUL: _______________________________________
        (numele, prenumele, funcţia, redarea succintă
__________________________________________________________
        a opiniilor, propunerilor)
S-A DECIS:
(textul deciziei)
2. S-A EXAMINAT:
AU LUAT CUVÎNTUL:
S-A DECIS:
Denumirea funcţiei      Semnătura    Numele, prenumele
preşedintele şedinţei

Anexa 5
la p.4.5.2.7

     SERVICIUL DE STAT    STEMA DE STAT   ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ
      DE ARHIVĂ                                                   СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ 
     AL REPUBLICII MOLDOVA                         МОЛДОВА 
     001856  8                                                         001856  8
____Proces-Verbal__ ___           APROB          
       23.03.1993 nr.14 
        or. Chişinău
         г. Кишинев            _____________________

(denumirea funcţiei conducătorului
                  O.A.P.)

Semnătura (numele, prenumele)
                Data
Cu privire la selecţionarea 
documentelor propuse pentru 
eliminare ca nefolositoare în 
_____________________
    (denumirea O.A.P.)
Baza: (referinţă la documentele de dispoziţie sau prescripţia orală)
Întocmit de către Comisia Centrală de Expertiză:
Preşedintele Comisiei ___________________________________
        (numele, prenumele, funcţia)
Membrii Comisiei: ______________________________________
____________________________________________________
                            (numele, prenumele, funcţia)
Comisia în baza ________________________________________
____________________________________________________



  (denumirea Indicatorului termenelor de păstrare, nomenclatorului)
a selectat pentru eliminare ca nefolositoare, fiind lipsite de importanţă istorico-documentară şi 

utilitate practică, cu termen de păstrare expirat următoarele dosare şi documentele ale 
____________________________________________________
       (denumirea O.A.P.)

Nr. 
crt.

Titlul 
dosarului

Datele extreme 
ale dosarului

Numărul dosarului 
(volumului)

Termenul de păstrare a 
dosarului, nr. articolului după 
Indicator

Note

1 2 3 4 5 6

În total ________________________________________
          (în cifre şi litere)
dosare pentru anii ________________________________
Denumirea funcţiei alcătuitorului     semnătura    Numele, prenumele
procesului verbal
Preşedintele comisiei,       semnătura     Numele prenumele
Membrii comisiei:            semnăura     Numele prenumele
Parafa coordonării cu instituţia 
arhivistică respectivă

Anexa 6
la p. 6.1.5.

LISTA MODEL
a documentelor ce nu vor fi înregistrate de către 

Serviciul secretariat-administrativ al O.A.P.
1. Documente de contabilitate 
2. Scrisori expediate în copie pentru informare
3. Comunicări privitoare la şedinţe, consfătuiri şi oridinele de zi
4. Grafice, comenzi
5. Informaţii expediate pentru a se lua act
6. anunţuri publicitare, placarde, programe ale conferinţelor 
7. Norme de consum de materiale 
8. Scrisori de felicitare, vederi, telegrame
9. Bilete de invitaţie
10. Publicaţii periodice (ziare, reviste)
11. Dări de seamă trimestriale, semestriale
12. Formulare de evidenţă statistică
13. Documente ale comisiilor electorale
14. Documente ale comisiilor permanente ale comisiilor locale
15. Telegrame, scrisori, privind deplasările, concediile
16. Programe de studiu
17. Cataloage de preţuri (copii)
___________________
Notă: Documentele în p.1, 4, 10 şi 12 se iau în evidenţă în compartimentele de muncă 

respective ale O.A.P.
Anexa 7

la p. 6.2.2.
_________________________________________________
(denumirea O.A.P.)
REGISTRUL
documentelor de intrare pe anii _____________



Nr. crt. de 
înregistrare

Data 
înregistrării

Nr. şi data documentului 
intrat/nr.anexelor

De la cine 
provine 
documentul

Conţinutul succint 
al documentului

1 2 3 4 5

Nr. 
filelor

Rezoluţia conducerii, compartimentul 
de muncă, căruia i s-a repartizat 
documentul

Confirmarea de 
primire a 
documentului

Nota cu privire la 
rezolvarea 
documentului

6 7 8 9

Model de registru al documentelor de intrare
Anexa 8

la p. 6.2.2.
_________________________________________________
(denumirea O.A.P.)

REGISTRUL
documentelor ieşite pe anii _____________

Nr. crt. de 
înregistrare

Data 
înregistrării Destinatarul Conţinutul succint al 

documentului
Nota cu privire la 
recepţionarea răspunsului

1 2 3 4 5

Model de registru al documentelor ieşite
Anexa 9

la p. 6.2.3.

Corespondent Termen de rezolvare
Numărul filelor documentului

Data intrării şi indicele 
documentului

Data şi indicele 
documentului de bază anexat

Tipul documentului şi conţinutul succint 
Rezoluţia sau cui i s-a transmis documentului

Confirmarea de primire a documentului Nota cu privire la rezolvarea 
documentului

          recto

Menţiuni privind controlul
Fond nr. Inventar nr. Dosar nr.

          verso
Model de fişă de înregistrare

Anexa 10
la p.6.2.4.12

01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
03 13 23 33 43 53 63 73 83 93



04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Model de barem unic
Anexa   11 

la   p.   7.2.2.
LISTA-MODEL

a documentelor luate la control cu indicarea termenelor 
de rezolvare

1. Legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlanientului şi Prezidiului Parlamentului, decretele 
şi ordonanţele Preşedintelui Republicii Moldova: hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului Republicii 
Moldova:

- în conformitate cu termenul stabilit în ele sau pe parcursul unei luni din momentul semnării;
2. Indicaţiile, însărcinările şi scrisorile Preşedintelui Republicii Moldova şi ale Guvernului 

Republicii:
- în conformitate cu termenul stabilit sau pe parcursul unei luni din momentul semnării, iar 

cele cu parafa "urgent" - 5 zile;
3. Deciziile şi dispoziţiile organelor autoadministrării locale:
- în conformitate cu termenul stabilit sau pe parcursul unei luni din momentul semnării; 
4. Interpelările, cererile şi scrisorile deputaţilor poporului Republicii Moldova şi consilierilor 

organelor autoadministrării locale ce vizează activitatea lor:
- fără amînare la scrisorile deputaţilor poporului Republicii Moldova şi consilierilor organelor 

autoadministrării locale, dacă nu necesită studiere şi control suplimentar;
- pînă la 30 zile - la scrisorile ce, implică studiere suplimentară;
5. Ordinele conducătorilor organelor administraţiei publice şi ale subdiviziunilor acestora: 
- în conformitate cu termenul stabilit;
6. Hotărîrile organelor colegiale ale O.A.P,:
- la data indicată în ele;
7. Scrisorile-interpelări şi scrisorile-însărcinări ale organelor ierarhic superioare, precum şi 

scrisorile altor unităţi cu rezoluţia conducerii O.A.P.
- în conformitate cu termenul stabilit; 
- 10 zile;
8. Documentele de iniţiativă cu privire la activitatea de bază:
-   la data indicată în ele; 
9. Propunerile, cererile şi sesizările cetăţenilor:
- fără amînare (dacă nu implică studiere şi control suplimentar), dar nu mai tîrziu de 15 zile de 

la data primirii lor;
- pînă la o lună, dacă e nevoie de un control special, verificare suplimentară a unor materiale 

etc;
10. Telegrame (radiograme) şi telefonograme:
- de la 2 pînă la 5 zile.

Anexa 12
la p.7.3.6.

Cu privire la rezolvarea documentelor luate 
la control individual

la data de ___________________ 19___

Nr. 
crt.

Denumirea 
subdiviziunii

Documente la 
control Din ele



în 
total

primite 
luna 
trecută

rezolvate rezolvate în 
termen

cu termen 
prelungit de 
rezolvare

nerezolvate
în 
total

termen 
prelungit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Şeful serviciului     Semnătura    Numele, prenumele
secretariat administrativ
Data

Anexa 13
la p.8.1.4.

________________________________________________
(denumirea ministerului, departamentului, consiliului local)
NOMENCLATORUL  DOSARELOR      APROB
_________________________    ______________________________
  (locul întocmirii)      (denumirea funcţiei conducătorului OAP)
pe anul 19___        ___________    ____________
            (semnătura)                numele, prenumele 
            ___________
            (data)

Indicele 
dosarului

Titlul dosarului 
(volumului)

Numărul dosarului 
(volumului)

Termenul de păstrare al dosarului 
şi nr.articolelor indicatorului Note

1 2 3 4 5

(Denumirea compartimentului)
Denumirea funcţiei conducătorului    Semnătura    Numele, prenumele 
Serviciului secretariat-administrativ
_______________
     data
Viza şefului de arhivă
(persoanei responsabile)      Semnătura    Numele prenumele
Parafa de coordonare a instituţiei 
arhivistice respective
Prelungire la anexa 13
Înscrierea de totalizare cu privire la categoriile şi numărul dosarelor, întocmite în 
________________ în anul 19 ____.
(denumirea instituţiei)

Conform termenelor de păstrare Total
Inclusiv
transmisibile cu menţiunea (C.E.C.)

1 2 3 4
Permanent
Cu termenul peste 10 ani
În total

Datele de totalizare sînt transmise în arhiva ___________________________
                (denumirea instituţiei)
Denumirea funcţiei conducătorului Serviciului 
secretariat administrativ      Semnătura    Numele, prenumele 



Anexa 14
la p.9.1.3.

SERVICIUL DE STAT           STEMA DE STAT     ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           DE ARHIVĂ                                                  АРХИВНАЯ СЛУЖБА
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
001856  8                                                                             001856  8
   REGULAMENTUL -TIP  
______________ Nr. ________
  or. Chişinău
  г. Кишинев
al Comisiei centrale de expertiză
(C.C.E.) a ministerului 
departamentului*
___________________
* Prezentul Regulament îşi extinde acţiunea asupra C.C.E. ale ministerelor, departamentelor, 

serviciilor, Inspectoratelor de stat (în continuare " ministerele) ce dispun de unităţi subordonate.
I. Dispoziţii generale

1.1. Pentru organizarea şi realizarea activităţii metodice şi practice în vederea expertizei valorii 
nominale şi pregătirii pentru predarea în arhivă a documentelor, inclusiv a celor administrative, 
tehnico-ştiinţifice, filmo-foto-fono şi a altei documentaţii speciale, precum şi în scopul dirijării şi 
coordonării activităţii comisiilor de expertiză (C.E.) ale subdiviziunilor structurale ale ministerului 
şi unităţilor subordonate se creează Comisia centrală de expertiză.

1.2. Comisia centrală de expertiză este un organ consultativ. Hotărîrile ei intră în vigoare după 
ce sînt aprobate de conducerea ministerului, iar în caz de necesitate de conducerea instituţiei 
arhivistice corespunzătoare.

1.3. Comisia centrală de expertiză este desemnată prin ordinul conducerii ministerului şi este 
constituită din cei mai calificaţi specialişti din subdiviziunile structurale de bază, sub preşedinţia 
unui lucrător de conducere. Din componenţa Comisiei fac parte din oficiu şeful arhivei 
ministerului respectiv şi reprezentantul Arhivei Naţionale. În componenţa C.C.E. pot fi incluşi şi 
reprezentanţi ai unităţilor din subordine.

1.4. În activitatea sa C.C.E. se călăuzeşte de Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii 
Moldova, de Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova, de normativele 
privind asigurarea documentară a conducerii, de ordinele şi directivele ce acţionează în sistemul 
dat, normele, instrucţiunile şi indicaţiile Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, de 
indicatoare-tip şi departamentale ale termenelor de păstrare a documentelor, de actele metodico-
normative ale organizaţiilor, instituţiilor arhivistice, de Regulamentul-tip al C.C.E. al ministerului 
în cauză.

1.5. În conformitate cu prezentul Regulament-tip, ministerul elaborează regulamentul propriu 
al C.C.E., care se aprobă de conducerea ministerului, fiind, totodată, coordonat cu organul 
arhivistic de stat.

II. Funcţiile Comisiei centrale de expertiză
Comisia centrală de expertiză exercită următoarele funcţii:
2.1. Formulează propuneri şi recomandaţii asupra problemelor legate de optimizarea structurii 

documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, elaborate în perioada de activitate a 
ministerului şi unităţilor subordonate lui.

2.2. Examinează şi prezintă spre aprobare Arhivei Naţionale listele unităţilor din subordinea 
lor nemijlocită, cele care constituie şi nu constituie surse de completare, proiectele de instrucţiuni 
privind lucrările de secretariat, indicatoarele termenelor de păstrare a documentelor ce urmează să 
fie predate în arhivele de stat, regulamentele comisiilor de expertiză ale subdiviziunilor structurale 
din ministere şi unităţile din subordine, precum şi proiectele altor documente metodico-normative 
privind modul de ţinere a lucrărilor de secretariat, de expertizare a valorii şi de pregătire a 
documentelor pentru păstrarea în arhivă.

2.3. Examinează şi elaborează recomandări privind problemele metodice şi practice de 
expertiză a valorii documentelor, modul de ţinere a lucrărilor de secretariat (clasificarea 
documentelor, întocmirea nomenclatoarelor şi aplicarea lor în activitatea practică a ministerului, 



unităţilor din subordonarea lui nemijlocită, constituirea documentelor în procesul de ţinere a 
lucrărilor de secretariat şi pregătirea lor pentru păstrare în arhivă) şi prezintă aceste recomandări 
spre examinare Comisiei de expertiză şi control (C.E.C.) a instituţiei arhivistice corespunzătoare,

2.4. Determină, de comun acord cu arhiva şi serviciul secretariat-administrativ din cadrul 
ministerului, modul de organizare şi selectare a documentelor pentru păstrare şi eliminare din 
subdiviziunile structurale ale ministerului şi din unităţile subordonate lui.

2.5. Examinează şi ia decizii privind acceptarea şi înaintarea pentru aprobare în modul stabilit:
graficele de pregătire şi predare a documentelor în arhiva de stat;
inventarele anuale ale dosarelor cu termen de păstrare permanent şi de lungă durată (mai mult 

de 10 ani);
listele, proiectele, problemele (temele) documentaţiei tehnico-ştiinţifice cu termen de păstrare 

permanent;
procesele-verbale privind selecţionarea documentelor propuse pentru eliminare în legătură cu 

expirarea termenului de păstrare.
2.6. Cu acordul instituţiei respective de arhivă, poate adopta hotărîri pentru acordarea C.E. a 

subdiviziunilor structurale din minister şi unităţile subordonate lui a dreptului de a elimina în mod 
independent documentele cu termene expirate de păstrare, conform modului stabilit, după 
examinarea inventarelor dosarelor cu termen de păstrare permanent şi de lungă durată pentru 
perioada de timp corespunzătoare.

2.7. Examinează propunerile privind stabilirea termenelor de păstrare a documentelor, 
neprevăzute de listele în vigoare şi schimbarea termenelor de păstrare a unor documente şi în 
modul stabilit, înaintează instituţiei arhivistice propunerile de rigoare spre examinare.

2.8. Efectuează dirijarea metodică şi exercită controlul asupra activităţii comisiilor de 
expertiză ale unităţilor din subordinea ministerului, ia în dezbatere, periodic, în şedintele sale 
rezultatele controalelor activităţii comisiilor de expertiză, rapoartele şi comunicările preşedinţilor 
acestor comisii.

2.9. Organizează instructaje şi consultaţii pentru membrii comisiilor de expertiză ale unităţilor 
subordonate ministerului.

Participă, cu concursul arhivei departamentale a ministerului şi serviciilor de ţinere a lucrărilor 
de secretariat, la pregătirea şi organizarea acţiunilor în vederea ridicării calificării profesionale a 
lucrătorilor serviciilor de secretariat şi ai arhivelor, membrilor C.E. ale organizaţiilor subordonate.

2.10. Acordă ajutor, metodic şi practic unităţilor subordonate, ce nu se află în evidenţa 
instituţiilor arhivistice, în prablemele elaborării,. examinării şi coordonării nomenclatoarelor 
dosarelor, întocmirii îndrumarelor privind organizarea, păstrarea şi evidenţa documentelor.

III.  Drepturile Comisiei centrale de expertiză
Comisia centrală de expertiză are următoarele drepturi:
3.1. În conformitate cu normele stabilite dă recomandări subdiviziunilor structurale ale 

ministerului şi unităţilor subordonate lui în problemele de expertiză a valorii documentelor, 
precum şi la căutarea dosarelor cu termen de păstrare permanent şi de lungă durată ce lipsesc, 
solicită explicaţii în scris privind cauzele lipsei dosarelor şi documentelor.

3.2. Pune în dezbatere în şedinţele sale informaţiile conducătorilor subdiviziunilor structurale, 
ai serviciilor de secretariat şi ai arhivelor unităţilor subordonate despre calitatea întocmirii 
documentelor şi grupării dosarelor în activitatea de secretariat, starea evidenţei şi păstrării 
dosarelor cu termen de păstrare permanent şi de lungă durată.

3.3. Solicită subdiviziunilor structurale ale ministerului şi unităţilor subordonate lui concluzii 
şi alte materiale necesare pentru determinarea termenelor de păstrare a documentelor.

3.4. Invită la şedinţele C.C.E., în calitate de consultanţi şi experţi, specialişti din subdiviziunile 
structurale ale ministerului şi unităţilor din subordinea lui, iar în caz de necesitate, lucrători ai 
instituţiilor arhivistice respective.

3.5. Participă la organizarea controalelor şi trecerea în revistă a stării lucrărilor, de secretariat 
şi a arhivelor unităţilor subordonate ministerului.

3.6. Informează conducerea ministerului şi a unităţilor subordonate lui despre activitatea 
C.C.E. şi C.E. din subdiviziunile şi C.E. din unităţile subordonate.

IV.  Organizarea activităţii Comisiei centrale de expertiză



4.1. Comisia centrală de expertiză activează în comun cu Comisia de expertiză şi control a 
instituţiei arhivistice corespunzătoare şi primeşte de la acestea indicaţiile organizatorice şi 
metodice necesare.

4.2. C.C.E. activează conform planului aprobat de conducerea ministerului şi prezintă acesteia 
dări de seamă cu privire la rezultatele activităţii sale.

4.3. Problemele de competenţa C.C.E. se examinează la şedinţele ei ce se ţin în funcţie de 
necesităţi, dar nu mai rar de două ori pe an.

4.4. Hotărîrile C.C.E. se adoptă prin majoritate simplă de voturi. Şedinţele C.C.E. se 
consemnează în procese-verbale.

4.5. Lucrările de secretariat ale C.C.E. şi păstrarea documentelor ei sînt atribuţiile secretarului 
comisiei.

Anexa 15
 la p.9.2.1

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
              (denumirea OAP şi a subdiviziunii structurale)
                Fond _______
                Nr. Inv _________
                Dosar  ______

Dosar nr.________ vol nr.________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
        (titlul dosarului)*
Fond _______      Data începerii __________
Nr. Inv _________      Data încheierii __________
Dosar  ______      File ___________
          Termen de păstrare ______
___________
* Se va menţiona indicativul din nomenclator
Modelul copertei dosarului

Anexa 16
la p. 9.3.6.

_______________________________________________
(denumirea ministerului, departamentului, consiliul local)
_______________________________________________
(denumirea compartimentului de muncă)
Parafa de aprobare a inventarului
de către instituţia arhivistică respectivă
Fondul nr. ______________
Inventarul nr. ____________
al dosarelor cu termen permanent
de păstrare pe anii ____________

Nr. 
crt.

Indicativul dosarului conform 
nomenclatorului

Conţinutul dosarului 
(volumului)

Datele 
extreme

Nr. 
filelor Observaţii

1 2 3 4 5 6

Prezentul inventar format din __________ file ___________
dosare de la nr. ___________ pînă la nr. _________ inclusiv:
clasificarea alfanumerică : (exp: 72 "a", 81 "a", 81 "b" ...)  ___



_______________________________________________
Inventarul a fost întocmit:
___________________
  (denumirea funcţiei)     Semnătura    Numele, prenumele 
Data 
Certific
Preşedintele C.C.E.      Semnătura    Numele, prenumele 
Model al compartimentului anual al inventarului dosarelor cu termen permanent de păstrare

Glosar
1 . Delegaţie " act care atestă o misiune sau însărcinare specială dată unei persoane sau unui 

grup de persoane împuternicite cu rezolvarea unei anumite probleme sau grup de probleme pe o 
perioadă determinată.

În afara elementelor obişnuite ale oricărui act administrativ (antet, număr, dată, semnătură, 
ştampilă) ca elemente obligatorii specifice delegaţiei apar: titlul "Delegaţie", obiectul delegaţiei, 
actul de indentitate, perioada de valabilitate a delegaţiei,

2.   Circulara
Circulara este documentul prin care O.A.P. transmite unităţilor din subordine, concomitent şi 

cu acelaşi conţinut, dispoziţii sau îndrumări.
Circulara, spre deosebire de ordin, decizie, scrisoare, are un caracter general de îndrumare şi 

conţinutul ei se referă la atribuţiile specifice unităţilor cărora le este adresată. În concluzie, orice 
scrisoare cu conţinut identic, adresată mai multor destinatari, este o circulară.

3.   Minuta
Minuta este un act oficial ca şi procesul-verbal, care consemnează anumite lucruri.
Minuta administrativă este folosită de O.A.P. pentru rezolvarea problemelor în următoarele 

situaţii:
- ca document preliminar de înţelegere între delegaţii unităţilor cu ocazia încercării acestora de 

a rezolva probleme de interes comun;
- ca document cu scopul de a constata discuţiile şi înţelegerile între delegaţii unităţilor cu 

ocazia încheierii unui contract economic;
- ca document întocmit la recepţionarea parţială a unor lucrări şi servicii.
4.   Raportul
Raportul cuprinde, de obicei, o expunere făcută de un membru al unui organ de control cu 

privire la întreprinderea unei sarcini sau a atribuţiilor de serviciu, semnalarea unor stări de lucrări, 
prezentarea situaţiei activităţii în compartimentul de muncă respectiv.

Raportul se întocmeşte din oficiu sau ca urmare a dispoziţiei date de organul care îl solicită, 
sau în temeiul unor prevederi ale unor acte normative.

5.   Instrucţiunea
Instrucţiunea este actul administrativ care conţine norme emise de O.A.P. în domeniul lor de 

cornpetenţă pentru subdiviziunile structurale ale acestuia.
Instrucţiunile sînt, în general, acte complementare, explicative, de detaliere a unor acte cu 

caracter normativ (legi, hotărîri, decizii) şi au acelaşi caracter normativ.
6.   Cererea
Cererea este un document prin care se solicită un drept legal. Cererea poate fi adresată atît de 

persoane juridice, cît şi de persoane fizice.
7.   Adeverinţa
Adeverinţa este un document emis la cererea unei persoarre fizice prin care se atestă un drept, 

un fapt, o situaţie.
Adeverinţa se eliberează pe baza unor acte, registre etc., în care sînt consemnate elementele 

care fac obiectul adeverinţei. Elementele adeverinţei sînt: antetul, numărul şi data; titlul 
"adeverinţă"; atestarea dreptului sau faptului respectiv; indicarea scopului ("prezenta a fost 
eliberată pentru a-i servi la..."); semnătura, ştampila unităţii emitente.

8.   Certificatul
Act oficial prin care se confirmă exactitatea unui fapt ori autenticitatea unui înscris.
Certificatul este un document eliberat de un organ de stat specializat, prin care se atestă 

drepturi sau fapte deosebite: certificat de căsătorie, de studii, de deces etc.



Certificatele sînt documente tipizate, cu rubricaţie specifică pentru faptele care se atestă şi care 
sînt extrase în general din registre ca: registre de stare civilă, registre matricole, şcolare etc.

9.   Aviz
Înştiinţare scrisă cu caracter oficial. Părere, apreciere competenţă emisă de cineva din afară, de 

organizaţia ierarhic superioară asupra unei probleme; rezoluţie a unei autorităţi competente.
10.   Statut, regulament
Act sau ansamblu de dispoziţii cu caracter oficial, prin care se reglementează scopul, structura 

şi modul de funcţionare al unei organizaţii, asociaţii etc.
11.   Dareade seamă
Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, 

într-o anumită etapă.
Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului în adunarea generală, în 

şedinţe, care se ţin periodic. Se întocmeşte pe baza rapoartelor de activitate, prezentate de 
compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere.

Notă. Actele enumerate se întocmesc şi perfectează în strictă conformitate cu Regulile de 
întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie. 
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pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat
referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor 

de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova
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MODIFICAT
HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008
HG441 din 27.04.04, MO73-76/07.05.04 art.582

[Titlul hotărîrii modificat prin HG1004 din 28.08.08,MO167-168/05.09.08 art.1008]
[Titlul modificat prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]

    Întru executarea Legii Republicii Moldova nr. 190-XII  din 19 iulie 1994 "Cu privire la 
petiţionare", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile
persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor Republicii Moldova (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]

2. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale se obligă să asigure ţinerea lucrărilor de
seretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, în toate organele din subordine şi 
cele amplasate pe teritoriul lor, în conformitate cu Instrucţiunile aprobate prin prezenta hotărîre.

[Pct.2 modificat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
[Pct.1-2 modificate prin HG441 din 27.04.04, MO73-76/07.05.04 art.582]
3. Se abrogă Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.41 din 5 februarie

1982 "Cu privire la aprobarea Insrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de seretariat legate de 
propunerile, cererile şi plîngerile cetăţenilor la ministerele, comitetele de stat, departamentele, 
comitetele executive ale Sovietelor de deputaţi ai norodului, întreprinderile, în instituţiile şi 
organizaţiile R.S.S.Moldovenească" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. 
Moldoveneşti, 1982, nr.3, art.27).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA ANDREI SANGHELI



    Chişinău, 31 martie 1995.
    Nr. 208.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr.208
din  31  martie 1995

I N S T R U C Ţ I U N I
privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, 

organizaţiilor legal constituite,adresate organelor de stat, întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova

[Titlul modificat prin HG441 din 27.04.04, MO73-76/07.05.04 art.582]
I. Dispoziţii generale

    . Prezentele Instrucţiuni stabilesc modul unic de ţinere a lucrărilor de secretariat privind 
evidenţa şi examinarea petiţiilor persoanelor fizice şi juridice în numele colectivelor pe care le 
reprezintă depuse în scris sau în formă electronică, precum şi efectuarea controlului asupra 
examinării şi primirii  în audienţă a petiţionarilor în organele de stat, întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii  (în continuare - organe).
    Prezentele Instrucţiuni nu se extind asupra ţinerii lucrărilor de secretariat aferente petiţiilor, 
modul de examinare al cărora este prevăzut de legislaţia de procedură penală, de procedură 
civilă, de procedura de executare legislaţia cu privire la contravenţiile administrative şi de 
legislaţia muncii.
    [Pct.1 modificat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]

[Pct.1 al.1) modificat prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]
2. Lucrările de secretariat aferente petiţiilor, adresate de persoanele  fizice organelor, se ţin

separat de alte lucrări de secretariat.
    Conducătorii organelor, subdiviziunilor interioare şi lucrătorii  aparatului de conducere al 
acestora sînt obligaţi să ia măsuri de rigoare pentru respectarea prezentelor Instrucţiuni. 
    In caz de necesitate, efectuează controale asupra modului de ţinere a lucrărilor de secretariat, 
întreprind măsuri în vederea perfecţionării acestei activităţi.

3. Evidenţa, înregistrarea, examinarea petiţiilor, efectuarea controlului asupra soluţionării şi
păstrării petiţiilor, organizarea audienţei petiţionarilor în organe sînt puse în sarcina cancelariei, 
subdiviziunilor interioare, secretarului sau persoanei desemnate pentru  aceasta (în continuare - 
cancelaria).

4. La concedierea persoanelor responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat aferente
petiţiilor, dosarele cu petiţii şi materialele respective se transmit pe bază de act. 
    Persoanele nou angajate  trebuie să cunoască prevederile Legii Republicii  Moldova nr.190-
XII  din 19  iulie 1994  "Cu privire la petiţionare" şi ale prezentelor Instrucţiuni.

II. Evidenţa Petiţiilor
5. Petiţiile primite de organe se înregistrează centralizat în aceeaşi zi de către cancelarie pe

fişele de evidenţă  şi control , formatul A5 şi A6 (anexele nr.1, nr.2 şi nr.3).
    Informaţia referitoare la petiţiile primite se introduce în banca de date a computerului conform 
machetei fişei de evidenţă şi control a ecranului, în corespundere cu numărul de înregistrare, 
acolo unde este utilizat computerul, iar versiunea electronică parvenită se înregistrează în arhiva 
electronică a organului.
    Plicurile în care s-au aflat petiţiile se păstrează,  în cazurile cînd pot fi utilizate la stabilirea 
adresei expeditorului sau cînd ştampila poştală este necesară  pentru confirmarea datei de 
expediere şi primire a petiţiei.
    Pentru petiţiile primite în timpul audienţei se stabileşte aceeaşi ordine de înregistrare, iar 
suportul electronic al petiţiei se păstrează 3 ani în baza de date a arhivei electronice a organului 
în versiunea înaintată de autor pe suport electronic.

Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, 
inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Petiţia în formă electronică conţine informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa 



electronică a petiţionarului.
    [Pct.5 modificat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    6. La înregistrarea petiţiilor, pe prima pagină se aplică ştampila de înregistrare (anexa nr.4), în 
care se indică  data primirii petiţiei şi indicele de înregistrare.
    Indicele de înregistrare constă din litera iniţială a numelui petiţionarului, numărul şi anul de 
înregistrare a petiţiei (de exemplu: D - 404/04).Indicele de înregistrare poate fi constituit ori 
completat cu alte semne distinctive care asigură  sistematizarea  şi integritatea petiţiilor, 
facilitează selectarea şi analiza acestora.

[Pct.6 al.2 modificat prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]
    7. Petiţiilor  repetate, de regulă, li se atribuie indicele de înregistrare  de rînd, iar în rubrica 
respectivă a fişei  de evidenţă şi control se indică indicele de înregistrare al primei petiţii. În 
colţul drept de sus al petiţiilor repetate şi pe fişele de evidenţă şi control se face inscripţia 
"Repetată" şi se selectează corespondenţa precedentă.
    Repetate se consideră petiţiile care sînt înaintate de  una şi aceeaşi persoană, abordează una şi 
aceeaşi problemă, în cazul în care de la data  înregistrării primei petiţii a expirat termenul de 
examinare stabilit de legislaţie şi petiţionarul  nu a primit răspuns sau nu este de acord cu 
răspunsul primit.
    8.  Petiţiile unei persoane în care se abordează una şi aceeaşi problemă, expediate către diferiţi 
adresanţi şi primite pentru examinare în una şi aceeaşi organizaţie, se înregistrează cu indicele 
primei petiţii, adăugîndu-se numărul de ordine, scris prin bară (de exemplu, D-401/1, D-401/2, 
D-401/3).
    9. Pentru fiecare petiţie se completează manual fişa de evidenţă şi control în două exemplare. 
Primul exemplar se plasează în fişierul informaţional în ordine alfabetică sau conform tematicii 
petiţiilor, iar al doilea exemplar se plasează în fişierul de control conform datelor de soluţionare.

[Pct.9  al.1) în redacţia HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    Dacă fişele de evidenţă şi control se plasează  în  fişierul informaţional conform tematicii  
problemelor abordate în petiţii, se recomandă a utiliza suplimentar fişele alfabetice (anexa  nr.5), 
care urmează a fi aranjate în fişier în ordine alfabetică. Pentru a facilita selectarea fişelor, poate fi 
utilizat indicele alfabetic. 

II. Procesul de examinare şi termenele de soluţionare a petiţiilor
    10. Petiţiile  înregistrate se transmit spre examinare conducerii organului în ziua în care au fost 
primite.
    Rezoluţia conducerii, numele de familie al  autorului rezoluţiei şi termenul de soluţionare se 
trec în mod obligatoriu în fişele de evidenţă şi control.
    În cazul  în care în  rezoluţie sînt  indicaţi  cîţiva 
executori,  responsabilitatea  pentru  soluţionarea corectă şi în termen o poartă în măsură egală 
toţi executorii indicaţi.
    Primul  executor dintre cei indicaţi în rezoluţie este responsabil pentru convocarea celorlalţi 
coexecutori şi organizarea soluţionării tuturor problemelor abordate în petiţie.
    Transmiterea petiţiilor spre soluţionare se efectuează exclusiv prin  intermediul persoanei 
responsabile, cu indicarea numelor de familie ale executorilor în fişele de evidenţă şi control, iar 
petiţiile parvenite în formă electronică se copiază în fişierul de arhivă cu indicarea datei şi orei de 
recepţie şi se transmit spre executare în aceeaşi zi executorului desemnat de conducător în forma 
accesibilă de informare a acestuia.

[Pct.10 al.5) modificat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    Transmiterea petiţiilor spre soluţionare dintr-o subdiviziune  interioară  în alta se 
efectuează  numai cu autorizaţia conducătorului organului şi cu notarea obligatorie a acestui fapt 
în fişele de evidenţă şi control.
    11. În scopul respectării termenelor de soluţionare a petiţiilor, în scrisorile-aviz  se indică 
în  mod obligatoriu termenul presupus de primire a răspunsului. 
    12. Lipsa executorului nemijlocit (incapacitatea temporară de muncă, aflare în delegaţie, 
concediu etc.) nu  scuteşte organizaţia sau subdiviziunea sa de examinarea  în  termen şi adecvată 
a petiţiilor.



    13.  Dacă executorul nu poate examina petiţia în termenul stabilit, se adresează în scris 
conducerii organizaţiei cu rugăminte argumentată privind prelungirea termenului.

[Pct.13 modificat prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]
    131. Petiţiile colective se examinează, de regulă, în prezenţa autorilor.

 [Pct.131 introdus prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]
    14. Toate datele privind desfăşurarea examinării petiţiei (permisiunea de amînare a 
termenelor, interpelarea suplimentară, înştiinţarea executorului, cui i s-a dat răspunsul, data şi 
indicele răspunsului etc.) trebuie incluse în rubricile respective ale fişei de evidenţă şi control, 
inclusiv în fişierele de control ale petiţiilor în formă electronică.

[Pct.14 modificat prin HG1004 din 28.098.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
IV. Controlul asupra examinării petiţiilor

[Titlul modificat prin HG441/27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]
    15. Controlul asupra examinării în termen a petiţiilor în organe se pune în sarcina 
funcţionarilor special desemnaţi, care sînt obligaţi să asigure examinarea exhaustivă, 
reglementară şi în termen a petiţiilor şi executarea deciziilor luate în legătură cu acestea.
    16. Petiţiile primite prin intermediul altor organe, la care se  solicită comunicarea rezultatelor, 
se iau sub un control special. În aceste cazuri, în colţul de sus din dreapta al tuturor exemplarelor 
fişei de evidenţă şi control se aplică  ştampila "Control" sau semnul controlului "C".
    161 . Petiţiile parvenite în formă electronică se iau sub un control special. În acest caz, în 
colţul de sus din dreapta al fişei de evidenţă şi control se face menţiunea “Forma electronică” sau 
se aplică marcajul “F.E.
    [Pct.161 introdus prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    17.  Fişele  de evidenţă şi control ale petiţiilor luate sub control sînt aranjate într-un fişier 
aparte conform  datelor de executare.
    18.  Controlul  asupra executării documentelor se efectuează cu ajutorul  computerului sau 
verificînd  zilnic fişierul de control.
    Persoanele  responsabile sînt obligate să avertizeze executorii, cu o săptămînă înaintea 
expirării termenului, despre prezentarea rezultatelor.
    19. Dacă la petiţie se dă un răspuns intermediar, aceasta continuă să fie sub control. Controlul 
se consideră încheiat numai după adoptarea deciziei şi luarea de măsuri eficiente în vederea 
soluţionării tuturor chestiunilor abordate în petiţie şi expedierea răspunsului conform legislaţiei 
în vigoare. Decizia privind suspendarea controlului asupra rezolvării petiţiilor o adoptă 
conducătorii sau alte persoane oficiale din organe, responsabile de examinarea în termen a 
petiţiilor.
    Data expedierii răspunsului este considerată data suspendării controlului asupra soluţionării 
petiţiei, iar data executării petiţiei electronice este considerată data expedierii răspunsului, la 
adresa electronică, a autorului petiţiei..

[Pct.19 modificat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    20. Persoanele responsabile de efectuarea controlului comunică săptămînal conducerii 
organului date privind  nerespectarea termenelor de examinare a petiţiilor, conform  formularului 
stabilit (anexa nr.6).

V. Perfectarea răspunsurilor la petiţiişi constituirea dosarelor
    21. Răspunsurile la petiţii se perfectează în scris sau în formă electronică pe blanchete format 
A4 (297x210mm) şi A5 (148x210mm) care să corespundă Regulilor de întocmire a 
documentelor organizatorice şi de dispoziţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  Republicii 
Moldova nr.618 din 5 octombrie 1993 şi cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv faţă de 
aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.21 modificat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    22.  La expedierea spre examinare în număr mare a petiţiilor către destinari, pot fi utilizate 
formulare-şablon.
    23. În răspunsul expediat petiţionarului se indică mai  întîi numele de familie şi prenumele 
acestuia, apoi adresa.
    De exemplu                    Dlui Bujor Alexandru,
                                          277001, or. Chişinău,



                                          bd. Doina, 10, bl.5, ap.15
Răspunsul la petiţii se aduce la cunoştinţa petiţionarului în scris şi este semnat de conducătorul 

organului sau de o altă persoană autorizată ori în formă electronică, cu aplicarea semnăturii 
digitale. Cu consimţămîntul petiţionarului, răspunsul poate fi comunicat acestuia pe suport de 
hîrtie sau în formă verbală.

[Pct.23 al.2) în redacţia HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    24. Răspunsul la petiţie este expediat, de regulă, de către cancelaria organului.
    Indicele  răspunsului constă din indicele de înregistrare al petiţiei şi, în caz de necesitate, poate 
fi completat cu numărul dosarului  (conform  nomenclatorului),  în care se acumulează 
corespondenţa în cauză.

În cazul petiţiilor primite în formă electronică, se constituie dosarul electronic care se 
păstrează în arhiva electronică a petiţiilor în modul stabilit de organul respectiv.”

[Pct.24 modiifcat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    241. În cazul în care rezultatele examinării petiţiei urmează a fi comunicate şi organului 
ierarhic superior, acestuia i se expediază o informaţie amplă despre rezultatele examinării şi 
copia de răspuns prezentat petiţionarulu.

[Pct.241 introdus prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]
    25. Persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de secretariat verifică corectitudinea 
perfectării răspunsurilor (semnătura, data, indicele, adresantul, vizele etc.) şi  fac consemnări 
necesare în fişele de evidenţă şi control. 
    26. Petiţiile examinate, toate materialele necesare pentru constituirea dosarelor se restituie 
persoanelor responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat, cel tîrziu a doua zi după examinare. 
Constituirea şi păstrarea dosarelor de către executori este interzisă.
    După examinarea şi soluţionarea  definitivă, pe fiecare petiţie  trebuie să fie operată menţiunea 
"La dosar" şi aplicată semnătura persoanei responsabile de efectuarea controlului.
    Originalele actelor (carnetul de muncă, buletinul de identitate, certificatul de sănătate etc.) se 
restituie petiţionarului.

[Pct.26 modificat prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]
    27. Petiţiile, copiile de pe răspunsurile la acestea şi documentele cu privire la examinarea 
petiţiilor, precum şi documentele privind audienţa petiţionarilor se constituie în dosare conform 
nomenclatorului dosarelor aprobat de organul respectiv.
    În dosare documentele se aranjează în ordine cronologică ori alfabetică. Fiecare petiţie şi toate 
documentele privind examinarea ei constituie în dosar o grupă aparte. În cazul primirii unei 
petiţii repetate sau prezentării unor documente suplimentare, acestea se cos la grupa respectivă 
de documente. 
    28.  La constituirea dosarelor, se verifică corectitudinea ordonării documentelor în  dosar, 
deplinătatea  lor. Petiţiile neexaminate şi documentele perfectate incorect nu se pun în dosar.
    Coperta dosarului se completează conform modelului prevăzut de Instrucţiunile-tip cu privire 
la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 
autoadministrării locale ale Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr.618 din 18 octombrie 1993.
    29. Conducătorii organelor, subdiviziunilor interioare şi lucrătorii  aparatului de conducere 
sînt obligaţi să asigure integritatea documentelor cu privire la examinarea petiţiilor.
    30.  Dosarele cu petiţiile şi documentele respective, precum şi informaţia în bazele de date ale 
sistemului informaţional automatizat se păstrează timp de 3 ani.

[Pct.30 modiifcat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    31.  Documentele cu privire la petiţii, precum şi informaţia din bazele de date ale sistemului 
informaţional automatizat se nimicesc în modul stabilit, la expirarea termenelor de păstrare.

[Pct.31 modiifcat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
VI. Organizarea audienţei petiţionarilor

    32. Programul de audienţă a petiţionarilor este coordonat cu conducătorul organului, 
întocmit  în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul 
Republicii Moldova şi afişat într-un loc accesibil petiţionarilor.



    33.  Evidenţa audienţelor, acordate în organe sau la locul de trai al petiţionarilor, şi a cererilor, 
expuse verbal de aceştia, se ţine pe fişele de evidenţă şi control (anexele nr.1, nr.2 şi nr.3) şi în 
cadrul sistemului informaţional automatizat respectiv.
    În procesul audienţei, petiţionarilor li se dau explicaţiile respective.
    Petiţiile prezentate în audienţă sînt  examinate  în  modul stabilit  de Legea cu privire la 
petiţionare şi de prezentele Instrucţiuni.

[Pct.33 modiifcat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
VII. Analiza lucrului cu petiţiile şi a audienţelor acordate 

    34. Conducătorii organelor analizează sistematic tematica petiţiilor, generalizează rezultatele 
examinării acestora, iau măsuri în vederea înlăturării cauzelor şi condiţiilor care generează 
petiţii  întemeiate. Operaţiile nominalizate pot fi efectuate şi de alte persoane oficiale, desemnate 
în aceste scopuri.
    Persoanele responsabile deţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţii pregătesc 
materialele pentru analiză şi generalizare, le sistematizează sub formă de informaţii analitice, pe 
care le prezintă conducătorilor organelor de două ori pe an (nu mai tîrziu de 20 iulie şi 20 
ianuarie).
    35. Ministerele, departamentele, instituţiile de stat, autorităţile administraţiei publice locale 
organizează şi controlează sistematic lucrul cu petiţiile şi  acordarea audienţei  petiţionarilor  în 
organele din subordine sau amplasate în teritoriu, adoptă decizii vizînd înlăturarea neajunsurilor 
şi îmbunătăţirea acestei activităţi.

[Pct.35 modificat prin HG441 din 27.04.04,MO73-76/07.05.04 art.582]

Anexa nr.1

5
FIŞA DE EVIDENŢĂ ŞI CONTROL 9

  Petiţionarul      (Numele, prenumele, domiciliul, adresa electronică, telefonul)   15
  Petiţii anterioare                        nr.                    din                       nr. 9
  Tipul petiţiei                               pe                        file 9
  Autorul, data      indicele scrisorii de însoţire      12
  Data, nr.de intrare                                                Indicele tematic 9
  Conţinutul succint  24
  Executantul   9
  Rezoluţia       24
     Autorul rezoluţiei 9
     Termenul de rezolvare     9

5

    Observaţie: Cifrele din partea dreaptă a formei indică lăţimea cîmpului.
    [Anexa nr.1 p.1 modiifcată prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]

Anexa nr.1, p.2

5
  M E R S U L   R E A L I Z Ă R I I    9
Data predării spre 
rezolvare Executantul Note privind răspunsurile intermediare sau 

interpelările suplimentare   
Note  privind 
controlul 16

9
9
9
9



9
9
9

Data, indicele de rezolvare (răspunsul)    9
Adresantul            23
Conţinutul              9
Scos de sub control                                                         Semnătura       9
Dosarul           
Vol.                     file  fondul inv. dosar     5

Observaţie: Lăţimea formei - 148 mm, lungimea- 210 mm.

Anexa nr.2

3
FIŞA DE EVIDENŢĂ ŞI CONTROL 6

    Petiţionarul     (Numele, prenumele, domiciliul, adresa electronică, telefonul)            12
    Petiţii anterioare                      nr.                  din                       nr. 6
    Tipul petiţiei                                              pe                       file   6
    Autorul, data , indicele scrisorii de însoţire      9
    Data, nr. de intrare                                      Indicele tematic    6
    Conţinutul succint      18
    Executantul       6
    Rezoluţia     18
   Autorul rezoluţiei       6
   Termenul de rezolvare         6

3
    [Anexa nr.2 p.1 modiifcată prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]

Anexa nr.2 p.2

3
M E R S U L   R E A L I Z Ă R I I    16
Data predării spre 
rezolvare  Executantul Note privind răspunsurile  intermediare sau 

interpelările suplimentare    
Note   privind 
controlul 12

6
6
6
6
6
6

Data, indicele de rezolvare (răspunsul)             6
Adresantul        7
Conţinutul        20
Scos de sub control                                                                   Semnătura   6
Dosarul             Vol.               
file        fondul inv.dosar         6

3
    Observaţie: Lungimea - 148 mm, lăţimea- 105 mm.

Anexa nr.3



I N D I C A Ţ I I
privind completarea fişei de evidenţă şi control

Recto fişei de evidenţă şi control

    Petiţionarul  -  numele, prenumele, domiciliul, adresa electronică, telefonul;  pe petiţiile 
anonime se aplică menţiunea "anonimă".

[Al.1 modiifcat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    Petiţiile anterioare  - datele şi indicii de înregistrare  a petiţiilor anterioare.
    Tipul petiţiei  - petiţie primită prin poştă în formă electronică sau  prezentată în timpul 
audienţei, numărul de file.
    [Al.3 modiifcat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    Petiţionarul,  data,indicele scrisorii  de  însoţire  - denumirea organului care a expediat petiţia.
    Data, indicele de intrare  - data primirii petiţiei (prin poştă în formă electronică sau în timpul 
audienţei) şi indicele de înregistrare.
    [Al.5 modiifcat prin HG1004 din 28.08.08, MO167-168/05.09.08 art.1008]
    Conţinutul succint al petiţiei. Executantul - denumirea organului  sau a subdiviziunii interioare 
responsabile de examinarea petiţiei.
    Rezoluţia - se transcrie din document sau se  înscrie  în timpul audienţei.
    Autorul rezoluţiei  -  funcţia, numele şi  prenumele conducătorului, autorului primei rezoluţii.
    Termenul de rezolvare - se  indică conform rezoluţiei sau termenelor de rezolvare stabilite de 
legislaţie. Menţiunea privind modificarea termenelor se face în coloana următoare,  cu 
indicarea  noului  termen,precum şi funcţiei, numelui de familie al conducătorului care a decis 
prelungirea termenelor.
    În colţul drept de sus se aplică ştampila "Repetată", dacă se înregistrează o petiţie repetată, şi 
se înscrie şi indicele petiţiei precedente.
    Verso fişei de evidenţă şi control
    Mersul realizării - coloana "Data predării spre rezolvare" - se înscrie data remiterii 
documentului executantului.
    Coloana  "Executantul"  - numele, prenumele şi telefonul executantului (coloanele se 
completează la fiecare transmitere a documentului).
    Coloana   "Note privind  răspunsurile  intermediare sau interpelările suplimentare" 
-  adresantul, data, indicele, conţinutul  succint al răspunsului intermediar sau al interpelării.
    Coloana   "Note privind controlul"  - menţiuni  privind avertizările, mersul rezolvării etc.
    Data, indicele de rezolvare (răspunsul) - data şi  indicele de înregistrare a documentului ce 
conţine hotărîrea definitivă.
    Adresantul  - se indică  toţi  adresanţii  cărora li  s-a expediat documentul cu hotărîrea 
definitivă.
    Conţinutul  -  titlul  documentului  de răspuns cu indicarea deciziei luate (satisfăcut, refuzat, 
explicat).
    Scos de sub control  - funcţia  numele  şi  prenumele conducătorului sau al altei persoane 
autorizate pentru scoaterea de sub control a petiţiei.
    Semnătura  -  semnătura  responsabilului  de  control asupra lucrului cu petiţiile.
    Dosarul_______,  vol._______,  file  __________  -  indicele dosarului conform 
nomenclatorului, numărul volumului, numărul de file (se înscriu după încheierea examinării şi 
coaserea  în dosar).
    Fondul _______, inv. _________, dosar _________ - se înscriu după predarea dosarelor la 
arhivă.
    Dimensiunile recomandate ale fişelor de evidenţă şi control: A5 (148 x 210 mm) şi A6 (105 x 
148mm).

Anexa nr.4

                   Denumirea organului



                   Data ______________
                   Indicele __________
                   (Dimensiunea 15 x 41 mm)

Anexa nr.5
                   Numele
                   Prenumele
                   Termenul de rezolvare
                   Indicele

Anexa nr.6

L I S T A
petiţiilor persoanelor fizice, luate sub control

    spre rezolvare în ______________________________
    la data de _____________________________199_____

Nr. 
d/o

Tipul petiţiei, petiţionarul, data 
primirii, numărul, conţinutul 
succint     

Rezoluţia Termenul de   
rezolvare

Executorul, 
mersul     rezolvării Note

1 2 3 4 5 6

    Semnătura persoanei autorizate pentru controlul asupra rezolvării.
Anexa nr.7

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(denimirea organului şi a subdiviziunii structurale)
                                                    Fond._______________________
                                                    Nr.Inv.______________________
                                                    Dosar_______________________

DOSAR nr.__________ vol.    nr._______

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(titlul dosarului)*

    Fond.________________                    Data începerii__________________
    Nr.Inv._______________                    Date încheierii__________________
    Dosar________________                    File__________________________
                                          Termen de păstrare______________
___________________
* Se va menţiona indicativul din nomenclator
Modelul copertei dosarului 
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    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
Articolul 1. Scopul contenciosului administrativ 

    (1) Contenciosul administrativ ca instituţie juridică are drept scop contracararea abuzurilor şi 
exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, 
ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept. 
    (2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către 
o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei 
cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine anularea 
actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 

Articolul 2. Semnificaţia unor termeni 
    În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

 litigiu de contencios administrativ - litigiu pasibil de soluţionare de către instanţa de 
contencios administrativ competentă, generat fie de un act administrativ, fie de nesoluţionarea în 
termenul legal a unei cereri privind recunoaşterea unui drept recunoscut de lege, în care cel puţin 
una dintre părţi este o autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi; 

instanţă de contencios administrativ - judecătorii desemnaţi din judecătorii, colegiile sau 
completele de contencios administrativ ale curţilor de apel, colegiul de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie, abilitate prin lege cu înfăptuirea controlului judecătoresc al 
legalităţii actelor administrative emise de autorităţile publice în activitatea de organizare a 
executării şi de executare în concret a legii, precum şi de gestionare a domeniului public; 

autoritate publică - orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un 
act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui 
interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele de drept 
privat care exercită atribuţii de putere publică sau utilizează domeniul public, fiind împuternicite 
prin lege să presteze un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care prestează servicii 
notariale; 

act administrativ - manifestare juridică unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau 
individual, din partea unei autorităţi publice în vederea organizării executării sau executării în 
concret a legii. Actului administrativ, în sensul prezentei legi, este asimilat contractul 
administrativ, precum şi nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri; 

contract administrativ - contract încheiat de autoritatea publică, în virtutea prerogativelor de 



putere publică, avînd ca obiect administrarea şi folosirea bunurilor proprietate publică, 
executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea funcţionarilor 
publici care reiese din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al acestora; 

act administrativ-jurisdicţional - act juridic emis de o autoritate administrativ-jurisdicţională 
în scopul soluţionării unui conflict conform unei proceduri stabilite de lege; 
autoritate administrativ-jurisdicţională - organ administrativ sau subdiviziune a unui organ 
administrativ, învestite prin lege cu atribuţii jurisdicţionale; 

act exclusiv politic - act referitor la raporturile dintre Parlament, Preşedintele Republicii 
Moldova şi Guvern, actele de numire şi de destituire din funcţiile publice exclusiv politice, 
precum şi declaraţiile, apelurile, moţiunile, mesajele, scrisorile şi alte acte de acest gen ale 
autorităţilor publice, care nu produc efecte juridice; 

act de comandament cu caracter militar - act administrativ referitor la problemele strict 
militare ale activităţii din cadrul forţelor armate; 

nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - refuzul de a primi o cerere sau faptul de a nu 
răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de către o autoritate 
publică, în cazul în care legea nu dispune altfel; 

persoană vătămată într-un drept al său - orice persoană fizică sau juridică care se consideră 
vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri; 

cerere prealabilă - cerere prin care autorităţii emitente sau organului ierarhic superior i se 
solicită reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ; 

serviciu public - activitate de interes public organizată sau autorizată de o autoritate a 
administraţiei publice; 

funcţionar public - persoană numită sau aleasă într-o funcţie de decizie sau de execuţie din 
structura unei autorităţi publice, precum şi altă persoană de drept privat asimilată autorităţilor 
publice în sensul prezentei legi; 

interes public - interes apărat prin normele care reglementează organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor publice şi a altor persoane de drept public. 

Capitolul II 
OBIECTUL ŞI SUBIECTUL ACŢIUNII ÎN 

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
    Articolul 3. Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ 
    (1) Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu 
caracter normativ şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei 
persoane, inclusiv al unui terţ, emise de: 
    a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul prezentei legi; 
    b) subdiviziunile autorităţilor publice; 
    c) funcţionarii din structurile specificate la lit.a) şi b). 
    (2) Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ poate fi şi nesoluţionarea în termenul legal 
a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege. 
    Articolul 4. Actele exceptate de la controlul judecătoresc 
    Nu pot fi atacate în instanţele de contencios administrativ: 
    a) actele exclusiv politice ale Parlamentului, Preşedintelui  Republicii Moldova şi Guvernului, 
precum şi actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele 
Republicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele 
constituţionale sau legislative,  ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice cu 
responsabilităţi de protecţie a intereselor generale ale statului sau ale instituţiilor publice a 
persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, conform listei 
prezentate în anexă, parte integrantă a prezentei legi;

[Art.4 lit.a) în redacţia LP95 din 21.05.10, MO98-99/15.06.10 art.295]
    b) actele administrative cu caracter diplomatic referitoare la politica externă a Republicii 
Moldova; 
    c) legile, decretele Preşedintelui Republicii Moldova cu caracter normativ, ordonanţele şi 
hotărîrile Guvernului cu caracter normativ, tratatele internaţionale la care Republica Moldova 



este parte, care sînt supuse controlului de constituţionalitate; 
    d) actele de comandament cu caracter militar; 

[Art.4 lit.e) abrogat prin LP96 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.263]
[Art.4 lit.e) declarată neconstituțională prin HCC5 din 11.02.14, MO104-109/06.05.14 art.16; 

în vigoare 11.02.14]
    f) actele administrativ-jurisdicţionale de sancţionare contravenţională şi alte acte 
administrative pentru a căror desfiinţare sau modificare legea prevede o altă procedură judiciară; 
    g) actele de gestiune emise de autoritatea publică în calitate de persoană juridică, în legătură 
cu administrarea şi folosirea bunurilor ce aparţin domeniului său privat; 
    h) actele administrative emise pentru executarea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile. 

Articolul 5. Subiecţii cu drept de sesizare în contenciosul 
                      administrativ 
    Subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul administrativ sînt: 
    a) persoana, inclusiv funcţionarul public, militarul, persoana cu statut militar, care se consideră 
vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - în condiţiile art.14 al 
prezentei legi; 
    b) Guvernul, Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, preşedintele raionului 
şi primarul- în condiţiile Legii privind administraţia publică locală; 

[Art.5 lit.b) modificată prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    c) procurorul care, în condiţiile Codului de procedură civilă, atacă actele emise de autorităţile 
publice; 

[Art.5 lit.c) modificată prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 
01.08.16]
    d) Avocatul Poporului sau, după caz, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, care, la 
sesizarea persoanei vătămate într-un drept al său, atacă actele administrative - în condiţiile Legii 
nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul); 

[Art.5 lit.d) modificată prin LP166 din 31.07.15, MO276-273/02.10.15 art.508]
    d1) Autoritatea Națională de Integritate – în condiţiile Legii nr.  132 din 17 iunie 2016 cu 
privire la Autoritatea Națională de Integritate;

[Art.5 lit.d1) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 
01.08.16]

[Art.5 lit.d1) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    e) instanţele de drept comun şi cele specializate, în cazul ridicării excepţiei de ilegalitate - în 
condiţiile art.13 al prezentei legi; 
    f) alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Capitolul III 
COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ ÎN 

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
    Articolul 6. Competenţa jurisdicţională 
    (1) Competenţă de judecare a acţiunilor în contenciosul administrativ au: 
    a) judecătoriile; 
    b) curţile de apel; 
    c) Curtea Supremă de Justiţie. 
    (2) Pentru judecarea acţiunilor în contenciosul administrativ, la curţile de apel şi la Curtea 
Supremă de Justiţie se instituie colegii specializate. 
    (3) În curţile de apel unde nu pot fi instituite colegii de contencios administrativ, acţiunile în 
contenciosul administrativ sînt judecate de complete de judecată sau de judecători desemnaţi de 
preşedintele instanţei respective. 
    (4) În judecătorii, acţiunile în contenciosul administrativ sînt judecate de judecători desemnaţi 
de preşedintele instanţei respective. 
    Articolul 7. Competenţa judecătoriilor 
    (1) Judecătoriile examinează litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de 
verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sînt 



constituite şi activează pe teritoriul satului, comunei sau oraşului pentru promovarea intereselor 
şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale, de serviciile publice descentralizate organizate 
în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de funcţionarii publici din cadrul 
organelor şi serviciilor menţionate şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv, care 
prestează servicii publice. 
    (2) În baza legislaţiei cu privire la administraţia publică locală, judecătoriile soluţionează 
cererile privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local. 
    (3) În baza legislaţiei electorale, judecătoriile soluţionează contestaţiile în materie electorală, 
cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe judecătoreşti. 
    (4) Judecătoriile judecă litigiile cu privire la refuzul organelor notariale de a îndeplini anumite 
acte notariale, precum şi verifică legalitatea actelor notariale îndeplinite, cu excepţia cazurilor 
cînd între persoanele interesate apare un litigiu de drept privat ce decurge din actul notarial 
contestat, situaţie în care cauza se examinează în ordinea acţiunii civile. 

Articolul 8. Competenţa curţilor de apel 
    (1) Curţile de apel examinează în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul 
legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de 
autorităţile publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului, unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea 
problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, de serviciile publice descentralizate 
organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de serviciile publice 
desconcentrate, de funcţionarii publici din cadrul organelor şi serviciilor menţionate, precum şi 
de persoanele de drept privat de nivelul respectiv asimilate autorităţilor publice, care prestează 
servicii publice. 
    (2) În baza legislaţiei cu privire la administraţia publică locală, curţile de apel soluţionează 
cererile privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului 
raional. 
    (3) În afară de litigiile enumerate în alin.(1) şi (2), Curtea de Apel Chişinău, ca instanţă de 
contencios administrativ, judecă în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul 
legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de 
autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile publice autonome 
constituite de către autorităţile publice centrale şi de funcţionarii publici din cadrul acestor 
organe. 
    (4) În condiţiile Codului electoral, Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea hotărîrilor 
Comisiei Electorale Centrale cu privire la încălcarea legislaţiei electorale. 
    (5) Verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice 
centrale ale Găgăuziei ţine de competenţa Curţii de Apel Comrat. 
    (6) Prin lege, curţilor de apel li se pot atribui spre judecare în primă instanţă şi alte categorii de 
cauze. 
    (7) Ca instanţe de recurs, curţile de apel judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor 
pronunţate de judecătorii. 
    Articolul 9. - exclus.
    Articolul 10. Competenţa Curţii Supreme de Justiţie 
    (1) Curtea Supremă de Justiţie, în primă instanţă: 
    a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual adoptate 
şi/sau emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, prin care sînt lezate 
drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în afara actelor exceptate de la 
controlul judecătoresc; 
    b) verifică legalitatea hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile prevăzute de 
lege. 
    (2) Prin lege, Curţii Supreme de Justiţie i se pot atribui spre judecare în primă instanţă şi alte 
categorii de cauze. 
    (3) Ca instanţă de recurs, Curtea Supremă de Justiţie judecă recursurile declarate împotriva 
hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de curţile de apel, precum şi alte recursuri date prin lege 
în competenţa sa. 



Articolul 11. Competenţa jurisdicţională teritorială 
    Acţiunile de contencios administrativ se înaintează în judecătoriile sau curţile de apel în a 
căror rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul sau îşi are sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor 
cînd prin lege este stabilită o altă competenţă. 

Articolul 12. Declinarea competenţei. Conflictul de competenţă 
    (1) Dacă, în cadrul judecării pricinii, se stabileşte că litigiul este de competenţa unei alte 
instanţe judecătoreşti, instanţa de contencios administrativ îşi declină competenţa şi strămută 
pricina în instanţa competentă. 
    (2) În cazul în care se constată că, într-o pricină ce se judecă în instanţa de contencios 
administrativ, una din pretenţii este de drept comun, cu excepţia cazurilor cînd prin emiterea 
actului administrativ contestat s-a cauzat o pagubă materială, instanţa de contencios administrativ 
emite o încheiere, fără drept de atac, de separare a pretenţiei de drept comun şi de strămutare a 
acesteia în instanţa competentă. 
    (3) Conflictul de competenţă dintre judecătorii şi colegiile sau completele de contencios 
administrativ ale curţilor de apel se soluţionează de Colegiul civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie. 

Articolul 13. Excepţia de ilegalitate 
    (1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter normativ, emis de o autoritate publică poate 
fi cercetată oricînd în cadrul unui proces într-o pricină de drept comun, pe cale de excepţie, din 
oficiu sau la cererea părţii interesate. 
    (2) Încheierea prin care se ridică excepţia de ilegalitate în faţa instanţei de contencios 
administrativ se întocmeşte în condiţiile Codului de procedură civilă. 
    (3) În cazul în care instanţa constată că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului în 
fond, ea sesizează, prin încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ competentă şi 
suspendă cauza. 
    (4) Instanţa de contencios administrativ examinează excepţia de ilegalitate în termen de 10 
zile, pronunţînd hotărîrea corespunzătoare în numele legii. 
    (5) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu recurs în termen de 5 
zile. 
    (6) Recursul declarat împotriva hotărîrii pronunţate asupra excepţiei de ilegalitate se judecă în 
termen de 10 zile. 
    (7) După examinarea excepţiei de ilegalitate, instanţa de contencios administrativ restituie 
dosarul cu hotărîrea sa irevocabilă instanţei care a ridicat excepţia de ilegalitate. 
    (8) Actele administrative sau unele prevederi ale acestora declarate ilegale îşi pierd puterea 
juridică la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de contencios administrativ şi nu pot fi 
aplicate pe viitor. 
    (9) Consecinţele juridice ale actului administrativ cu caracter normativ declarat ilegal sînt 
înlăturate de către organul de autoritate care l-a adoptat sau l-a emis. 

Capitolul IV 
PROCEDURA EXAMINĂRII ACŢIUNII ÎN 

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 
    Articolul 14. Cererea prealabilă 
    (1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act 
administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care 
legea nu dispune altfel. 
    (2) În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi 
adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dacă 
legislaţia nu prevede altfel. 
    (3) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) nu se extinde asupra actului administrativ cu 
caracter normativ. 
    Articolul 15. Procedura de examinare a cererii prealabile 
    (1) Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen 
de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului 



dacă legislaţia nu prevede altfel. 
    (2) Organul emitent este în drept: 
    a) să respingă cererea prealabilă; 
    b) să admită cererea prealabilă şi, după caz, să revoce sau să modifice actul administrativ.
    (3) Organul ierarhic superior este în drept: 
    a) să respingă cererea prealabilă; 
    b) să admită cererea prealabilă şi să anuleze actul administrativ în tot sau în parte, să oblige 
organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să revoce actul 
administrativ emis cu acordul său. 

Articolul 16. Depunerea cererii de chemare în instanţa 
                         de contencios administrativ 
    (1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act 
administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici 
un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios 
administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte a actului respectiv şi repararea 
pagubei cauzate. 
    (2) Acţiunea poate fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ în cazurile 
expres prevăzute de lege şi în cazurile în care persoana se consideră vătămată într-un drept al său 
prin nesoluţionarea în termen legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaşterea 
dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate. 
    (3) Reclamanţii, în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ, sînt scutiţi de 
plata taxei de stat. 

Articolul 17. Termenele de adresare în instanţa de contencios 
                          administrativ 
    (1) Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului 
pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile, în cazul în care legea nu dispune altfel. Acest 
termen curge de la: 
    a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege 
pentru soluţionarea acesteia; 
    b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea 
dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de 
cereri; 
    c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura 
prealabilă. 
    (2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru 
drepturile copilului sesizează instanţa de contencios administrativ în termenele prevăzute de 
legile organice cu privire la activitatea acestora. 

[Art.17 al.(2) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO276-273/02.10.15 art.508]
[Art.17 al.(2) modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]

    (3) Actele administrative cu caracter normativ considerate ilegale pot fi atacate oricînd. 
    (4) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) este termen de prescripţie, iar termenul de 6 
luni specificat la alin. (6) este termen de decădere. 

[Art.17 al.(4) modificat prin LP108 din 19.06.14, MO238-246/15.08.14 art.539]
    (5) Persoana care, din motive temeinic justificate, a omis termenul de prescripţie poate fi 
repusă în termen în condiţiile Codului de procedură civilă. 
    (6) Pentru motive temeinice, în cazul actelor cu caracter individual ale Băncii Naţionale a 
Moldovei, precum și al actelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cererea prin care se 
solicită anularea actului administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată şi 
peste termenul specificat la alin. (1), dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data comunicării actului.

[Art.17 al.(6) modificat prin LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404]
[Art.17 al.(6) introdus prin LP108 din 19.06.14, MO238-246/15.08.14 art.539]
Articolul 18. Termenul de prescripţie pentru despăgubiri 

    (1) În cazul în care persoana vătămată într-un drept al său a cerut anularea actului 
administrativ fără a cere şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubiri 



curge de la data la care persoana în cauză a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. 
    (2) În cazul în care adjudecarea pagubei nu a fost solicitată concomitent cu anularea actului 
administrativ, cererea de despăgubiri este adresată instanţei de drept comun competente în 
termenul general de prescripţie, prevăzut de Codul civil. 

Articolul 19. Forma şi conţinutul cererii de chemare 
                          în instanţa de contencios administrativ 
    (1) Cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ se depune în scris în condiţiile 
Codului de procedură civilă. 
    (2) Reclamantul va depune, o dată cu cererea de chemare în instanţa de contencios 
administrativ, copia cererii prealabile cu dovada expedierii sau primirii acesteia de către organul 
respectiv, actul administrativ contestat ori, după caz, răspunsul autorităţii publice sau avizul de 
respingere a cererii prealabile. 
    Articolul 20. Introducerea în proces a funcţionarului public 
    (1) Cererea de chemare în judecată poate fi formulată şi împotriva funcţionarului public al 
autorităţii publice pîrîte care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refuzat să 
soluţioneze cererea în cazul în care se solicită despăgubiri. 
    (2) În cazul în care acţiunea se admite, funcţionarul public poate fi obligat să plătească 
despăgubirile solidar cu autoritatea publică respectivă. 
    (3) Funcţionarul public acţionat astfel în justiţie poate chema în garanţie superiorul său 
ierarhic care i-a ordonat să elaboreze actul administrativ sau să refuze soluţionarea cererii, acesta 
fiind introdus în proces ca terţă persoană. 
    Articolul 21. Suspendarea executării actului administrativ 
                          contestat 
    (1) Suspendarea executării actului administrativ contestat poate fi solicitată de către reclamant 
instanţei de contencios administrativ concomitent cu înaintarea acţiunii, dacă legea nu prevede 
altfel.

[Art.21 al.(1) modificat prin LP343 din 24.12.13, MO17-23/24.01.14 art.54]
    (2) În cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube iminente, instanţa poate 
dispune suspendarea actului administrativ şi din oficiu. 
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu 
poate fi suspendată executarea actelor administrative prevăzute la art. 241, precum şi executarea 
actelor Băncii Naţionale a Moldovei referitoare la retragerea licenţei băncii şi la măsurile impuse 
de Banca Naţională a Moldovei în procesul de lichidare a băncii, fiind aplicabile prevederile art. 
38 alin. (7) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.

[Art.21 al.(3) modificat prin LP96 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.263]
[Art.21 al.(3) în redacţia LP343 din 24.12.13, MO17-23/24.01.14 art.54]
[Art.21 al.(3) declarat neconstituţional cu excepţia prevederilor referitoare la retragerea 

licenţei băncii şi la actele impuse de Banca Naţională a Moldovei în procesul de lichidare a 
băncii prin HCC31 din 01.10.13, MO252-257/08.11.13 art.38; în vigoare 01.10.13]
    [Art.21 al.(3) în redacţia LP31 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.223]

[Art.21 al.(3) prevederile declarate neconstituţionale prin HCC18 din 11.12.12, 
MO6-9/11.01.13 art.1; în vigoare 11.12.12]

[Art.21 al.(3) modificat prin LP147 din 02.07.10, MO135-137/03.07.10 art.478]
[Art.21 al.(3) introdus prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418]
(4) Cererile cu privire la suspendarea executării actelor Băncii Naţionale se examinează în 

condiţiile Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
[Art.21 al.(4) introdus prin LP343 din 24.12.13, MO17-23/24.01.14 art.54]
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), cererea de suspendare a executării deciziilor 

Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau 
tranzacţiei suspecte se examinează în condiţiile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 [Art.21 al.(5) introdus prin LP179 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.537]
    Articolul 22. Actele judecătorului după primirea cererii 
    (1) Judecătorul decide primirea cererii de chemare în judecată sau respingerea acesteia în 



termen de 3 zile de la data depunerii, în condiţiile Codului de procedură civilă. 
    (2) În cazul punerii cererii pe rol, judecătorul dispune: 
    a) înmînarea copiei cererii de chemare în judecată şi a copiilor actelor anexate la cerere 
pîrîtului; 
    b) prezentarea de către pîrît a actului administrativ contestat şi a documentaţiei care a stat la 
baza emiterii acestuia, a înscrisurilor sau a altor date pe care instanţa le consideră necesare în 
judecarea pricinii; 
    c) citarea părţilor pentru ziua primei înfăţişări, care trebuie fixată în cel mult 10 zile de la data 
punerii cererii pe rol. 
    (3) Pîrîtul este obligat să prezinte instanţei documentele solicitate la prima zi de înfăţişare, în 
caz contrar i se aplică o amendă judiciară în mărime de pînă la 10 salarii minime pentru fiecare zi 
de întîrziere nejustificată. Aplicarea amenzii judiciare nu scuteşte pîrîtul de obligaţia de a 
prezenta documentele solicitate. 

Articolul 23. Fixarea termenului pentru examinarea 
                          cererii 
    (1) Instanţa de contencios administrativ poate judeca pricina în fond în prima zi de înfăţişare 
dacă părţile declară că sînt pregătite pentru dezbaterile judiciare. 
    (2) În celelalte cazuri, instanţa fixează data judecării pricinii în fond în termen rezonabil, dacă 
legea organică nu dispune altfel.
    (3) Cererile de chemare în judecată împotriva actelor prevăzute la art. 11 alin. (9) din Legea 
nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei se examinează în termen 
de 3 luni de la data depunerii.

[Art.23 al.(3) în redacţia LP343 din 24.12.13, MO17-23/24.01.14 art.54]
[Art.23 al.(3) introdus prin LP31 din 07.03.13, MO69-74/05.04.13 art.223]
Articolul 24. Examinarea cererii 

    (1) Instanţa de contencios administrativ examinează cererea cu participarea reclamantului şi 
pîrîtului şi/sau a reprezentanţilor acestora, în condiţiile Codului de procedură civilă, cu unele 
excepţii prevăzute de prezenta lege. 
    (2) Neprezentarea la şedinţa de judecată, fără motive temeinic justificate, a părţilor şi/sau a 
reprezentanţilor lor nu împiedică examinarea cererii, iar în cazul în care este imposibil de a 
judeca cauza în lipsa reclamantului, instanţa de contencios administrativ va scoate cererea de pe 
rol în condiţiile Codului de procedură civilă. 
    (3) La examinarea în instanţa de contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina 
probaţiunii este pusă pe seama pîrîtului, iar în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii revine 
ambelor părţi. 
    Articolul 241. Controlul legalităţii emiterii actelor 
                            administrative în situaţii excepţionale
    În cazul în care au fost emise acte administrative referitoare la securitatea naţională a 
Republicii Moldova, la exercitarea regimului stării excepţionale, la măsurile de urgenţă luate de 
autorităţile publice în vederea combaterii calamităţilor naturale, incendiilor, epidemiilor, 
epizootiilor şi altor fenomene similare, instanţa de judecată poate fi sesizată doar pentru 
exercitarea controlului următoarelor circumstanţe:
    a) existenţa situaţiei excepţionale la data la care a fost emis actul;
    b) competenţa autorităţii de a emite actul;
    c) existenţa interesului public care justifică emiterea actului administrativ;
    d) imposibilitatea efectivă a autorităţii publice de a emite actul în condiţii obişnuite.

[Art.241 introdus prin LP96 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.263]
    Articolul 25. Împuternicirile instanţei de contencios 
                         administrativ 
    (1) Judecînd acţiunea, instanţa de contencios administrativ adoptă una din următoarele 
hotărîri: 
    a) respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea termenului de prescripţie; 
    b) admite acţiunea şi anulează, în tot sau în parte, actul administrativ sau obligă pîrîtul să 
emită actul administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau oricare 



alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a comis, precum şi dispune adjudecarea în contul 
reclamantului a despăgubirilor pentru întîrzierea executării hotărîrii; 
    c) admite acţiunea şi constată circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliului 
local sau a consiliului raional, după caz. 
    (2) Instanţa de contencios administrativ este în drept să se pronunţe, în limitele competenţei 
sale, din oficiu sau la cerere, şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au 
stat la baza emiterii actului administrativ contestat. În cazurile în care controlul legalităţii acestor 
acte sau operaţiuni ţine de competenţa instanţei de contencios administrativ ierarhic superioare, 
urmează a fi ridicată excepţia de ilegalitate în faţa acestei instanţe în condiţiile prezentei legi. 
    (3) În cazul admiterii acţiunii, instanţa de contencios administrativ se pronunţă, la cerere, şi 
asupra reparării prejudiciului material şi moral cauzat prin actul administrativ ilegal sau prin 
neexaminarea în termenul legal a cererii prealabile. 
    (4) Mărimea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de contencios administrativ, 
independent de prejudiciul material, în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau 
fizice cauzate, de gradul de vinovăţie a pîrîtului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, 
luîndu-se în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social 
al persoanei vătămate. 

Articolul 26. Temeiurile anulării actului administrativ contestat 
    (1) Actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care: 
    a) este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii; 
    b) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei; 
    c) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite. 
    (2) Instanţa de contencios administrativ nu este competentă să se pronunţe asupra oportunităţii 
actului administrativ şi a operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii acestuia. 
    Articolul 27. Adoptarea hotărîrii 
    Instanţa de contencios administrativ adoptă hotărîrea în condiţiile Codului de procedură civilă. 
    Articolul 28. Publicarea hotărîrii 
    (1) Hotărîrea irevocabilă a instanţei de contencios administrativ privind anularea, în tot sau în 
parte, a actului administrativ ilegal a cărui intrare în vigoare a fost condiţionată de publicarea în 
sursa oficială precum şi hotărîrea irevocabilă asupra excepţiei de ilegalitate se publică în aceeaşi 
sursă. În hotărîri poate fi indicată şi o altă publicaţie în care acestea urmează a fi tipărite. 
    (2) Cheltuielile legate de publicarea hotărîrii le suportă, de regulă, pîrîtul. În cazul publicării 
hotărîrii din contul reclamantului, la cererea acestuia, cheltuielile suportate se încasează de la 
pîrît printr-o încheiere a instanţei de judecată care execută hotărîrea. 
    Articolul 29. Efectele anulării actului administrativ 
    (1) Actul administrativ anulat, în tot sau în parte, încetează a produce efecte juridice din 
momentul în care hotărîrea instanţei de contencios administrativ devine irevocabilă. 
    (2) Ţinînd cont de unele circumstanţe concrete şi de eventualitatea survenirii unor urmări 
juridice negative, instanţa de contencios administrativ poate stabili, prin hotărîrea sa, că normele 
declarate nule nu vor produce efecte juridice de la data adoptării actului administrativ. 

Articolul 30. Căile de atac 
    (1) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ asupra acţiunii judecate în fond poate fi 
atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărîrii 
integrale, în cazul în care acţiunea este judecată în lipsa părţii, dacă legea nu dispune altfel. 
    (2) Recursul suspendă executarea hotărîrii. 
    (3) Recursul se judecă în condiţiile Codului de procedură civilă. 
    (4) Hotărîrile irevocabile ale instanţei de contencios administrativ pot fi contestate în condiţiile 
Codului de procedură civilă. 

Articolul 31. Titlul executoriu 
    Hotărîrile judecătoreşti irevocabile, adoptate în condiţiile prezentei legi, constituie titluri 
executorii. 

Articolul 32. Executarea hotărîrii 
    (1) Instanţa de contencios administrativ care a adoptat hotărîrea în fond, în termen de 3 zile de 
la data la care hotărîrea devine irevocabilă, trimite o copie a hotărîrii pîrîtului pentru executare şi 



alta - instanţei de drept comun de la sediul pîrîtului pentru controlul executării hotărîrii şi, în caz 
de necesitate, pentru executare silită. 
    (2) Hotărîrea se execută în termenul stabilit în dispozitivul ei, iar în cazul în care termenul nu 
este stipulat - în cel mult 30 de zile de la data la care hotărîrea devine irevocabilă. 
    (3) În cazul neexecutării în termen a hotărîrii, conducătorul autorităţii publice în a cărei 
sarcină a fost pusă executarea acesteia poate fi tras la răspundere în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

Articolul 33. Acţiune în regres 
    Conducătorul autorităţii publice poate înainta în instanţa de drept comun o acţiune în regres 
împotriva funcţionarului public vinovat de neexecutarea hotărîrii instanţei de contencios 
administrativ. 

Capitolul V 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

    Articolul 34
    (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. 
    (2) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act administrativ în 
vigoare, emis anterior intrării în vigoare a prezentei legi, este în drept să se adreseze autorităţii 
publice emitente sau organului ierarhic superior al acesteia pentru reexaminarea actului respectiv 
în condiţiile prezentei legi. 
    (3) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la data publicării. 
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă capitolele douăzeci şi doi - douăzeci şi 
cinci din Codul de procedură civilă, precum şi orice dispoziţii ale acestuia care contravin 
prezentei legi. 
    (5) Pricinile aflate pe rol în instanţele de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
vor judeca potrivit normelor aplicabile la momentul sesizării instanţei. 
    (6) Pînă la înfiinţarea la curţile de apel şi la Curtea Supremă de Justiţie a colegiilor de 
contencios administrativ, pricinile în materie de contencios administrativ vor fi judecate de 
complete de contencios administrativ desemnate de preşedintele instanţei respective. 
    (7) Guvernul: 
    va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în 
concordanţă cu prezenta lege; 
    va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Dumitru DIACOV

    Nr. 793-XIV. Chişinău, 10 februarie 2000. 

Anexă
L I S T A

persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic 
sau public deosebit, care sînt exceptate de la adresarea în 

instanţa de contencios administrativ
    1. Preşedintele Republicii Moldova
    2. Preşedintele Parlamentului, vicepreşedintele Parlamentului
    3. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul comisiei permanente a Parlamentului
    4. Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul, viceministrul
    5. Preşedintele, vicepreşedintele, judecătorul instanţei judecătoreşti
    6. Judecătorul Curţii Constituţionale
    7. Preşedintele, membrul Consiliului Superior al Magistraturii
    8. Preşedintele, membrul Curţii de Conturi
    9. Procurorul General, prim-adjunctul Procurorului General, adjunctul Procurorului General
    10. Directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    11.  Guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
    12. Preşedintele, membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului



    13. Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul, membrul Comisiei Electorale  Centrale
    14. Secretarul general al Guvernului şi secretarul general adjunct al Guvernului
    16. Directorul, directorul adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, al Agenţiei 
„Moldsilva”, al Agenţiei Rezerve Materiale, al Agenţiei Turismului
    17. Directorul, directorul adjunct al Biroului Naţional de Statistică, al Biroului Relaţii 
Interetnice 
    19. Directorul, directorul adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie
    20. Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentantul permanent  şi trimisul – şef al 
misiunii diplomatice, consulul general
    21. Directorul general, directorul, directorul general adjunct, directorul adjunct al Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Energetică, al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, al Centrului Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal
    22.  Preşedintele, vicepreşedintele, membrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    23. Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului 
Poporului
    24. Consilierul Preşedintelui  Republicii Moldova, consilierul Preşedintelui Parlamentului, 
consilierul Prim-ministrului.
    25. Preşedintele, vicepreşedintele, membrul Plenului Consiliului Concurenţei   
    [Anexa modificată prin LP20 din 03.03.17, MO92-102/31.03.17 art.133]

[Pct.15 declarat neconstituțional prin HCC22 din 22.07.16, MO256-267/12.08.16 art.67; în 
vigoare 22.07.16]

[Anexa modificată prin LP166 din 31.07.15, MO276-273/02.10.15 art.508]
[Anexa modificată prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
[Anexa modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
[Anexa modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
[Anexa modificată prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]

    [Se declară neconstituţionale următoarele sintagme din anexă „Şeful, adjunctul şefului 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” (pct.14), şi „Directorul general al Serviciului 
Vamal” (pct.15) prin HCC29 din 21.12.10, MO1-4/07.01.11 art.1; în vigoare 21.12.10]
    [Anexa introdusă prin LP95 din 21.05.10, MO98-99/15.06.10 art.295]
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 NOTĂ: 
      HP despe modul de punere în aplicare a Legii RSS Moldoveneşti "Cu privire la funcţionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr.3466-XI din 01.09.89

Consfinţirea prin Constituţia (Legea Fundamentală) a Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti a statutului limbii moldoveneşti ca limbă de stat are menirea să contribuie la 
realizarea suveranităţii depline a republicii şi la crearea garanţiilor necesare pentru folosirea ei 
plenară în toate sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale. RSS Moldovenească 
sprigină aspiraţia moldovenilor care locuiesc peste hotarele republicii, iar ţinînd cont de 
identitatea lingvistică moldo-română realmente existentă - şi a românilor care locuiesc pe 
teritoriul Uniunii RSS, de a-şi face studiile şi de a-şi satisface necesităţile culturale în limba 
maternă.

Atribuind limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat, RSS Moldovenească asigură 
ocrotirea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor de orice naţionalitate, care 
locuiesc pe teritoriul RSS Moldoveneşti, indiferent de limba pe care o vorbesc,  în condiţiile 
egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa Legii.

În scopul ocrotirii şi asigurării de către stat a dezvoltării limbii găgăuze RSS Moldovenească 
creiază garanţiile necesare pentru  extinderea consecventă a funcţiilor ei sociale.

RSS Moldovenească asigură pe teritoriul său condiţiile necesare pentru folosirea şi 
dezvoltarea limbii ruse ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS, precum şi a 
limbilor populaţiilor de alte naţionalităţi care locuiesc în republică.

TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE



Articolul 1. În conformitate cu Constituţia (Legea Fundamentală) a RSS Moldoveneşti limba 
de stat a RSS Moldoveneşti este limba moldovenească, care funcţionează pe baza grafiei latine. 
Ca limbă de stat, limba moldovenească se foloseşte în toate sferele vieţii politice, economice, 
sociale şi culturale şi îndeplineşte în legătură cu  aceasta funcţiile limbii de comunicare 
interetnică pe teritoriul republicii.

RSS Moldovenească garantează tuturor locuitorilor din republică învăţarea gratuită a limbii 
de  stat la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

Articolul 2. În localităţile în care majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate găgăuză 
limba oficială în diferite sfere ale vieţii este limba de stat, limba găgăuză sau cea rusă.

Articolul 3. Limba rusă, ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS, se 
foloseşte pe teritoriul republicii alături de limba moldovenească în calitate de limbă de 
comunicare între naţiuni, ceea ce asigură un bilingvism naţional-rus şi rus-naţional real.

Articolul 4. RSS Moldovenească garantează folosirea limbilor ucraineană, rusă, bulgară, 
ivrit, idiş, ţigănească, a limbilor altor grupuri etnice, care locuiesc pe teritoriul republicii, pentru 
satisfacerea necesităţilor lor naţional-culturale.

Articolul 5. Prezenta Lege nu reglementează folosirea limbilor în relaţiile dintre persoane, în 
activitatea de producţie a transporturilor feroviar şi aerian (cu excepţia sferei de deservire a 
pasagerilor).

[Art.5 modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]

TITLUL II. DREPTURILE ŞI GARANŢIILE CETĂŢEANULUI
LA ALEGEREA LIMBII

Articolul 6. În relaţiile cu organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor 
obşteşti, precum şi cu întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile situate pe teritoriul RSS 
Moldoveneşti limba de comunicare orală sau scrisă - moldovenească sau rusă - o alege 
cetăţeanul. În localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză se garantează dreptul cetăţeanului 
de a folosi şi limba găgăuză în relaţiile menţionate.

În localităţile, în care majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate ucraineană, rusă, 
bulgară sau de altă naţionalitate, se foloseşte pentru comunicare limba maternă sau o altă limbă 
acceptabilă.

Articolul 7. Pentru lucrătorii de conducere, lucrătorii organelor puterii de stat, administraţiei 
de stat şi organizaţiilor obşteşti, precum şi pentru lucrătorii de la întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii, care în virtutea obligaţiilor de serviciu vin în contact cu cetăţenii (ocrotirea sănătăţii, 
învăţămîntul public, cultura, mijloacele de informare în masă, transporturile, telecomunicaţiile, 
comerţul, sfera deservirii sociale, gospodăria comunală şi de locuinţe, organele de ocrotire a 
normelor de drept, serviciul de salvare şi de lichidare a avariilor ş.a.), indiferent de apartenenţa 
naţională, în scopul de a asigura dreptul cetăţeanului la alegerea limbii se stabilesc cerinţe în ceea 
ce priveşte cunoaşterea limbilor moldovenească, rusă, iar în localităţile cu populaţie de 
naţionalitate găgăuză - şi a limbii găgăuze la nivelul comunicării necesar pentru îndeplinirea 
obligaţiilor de muncă, de serviciu şi oficiale. Gradul de cunoaştere a limbilor se determină 
în  modul stabilit de Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Articolul 8. La congresele, sesiunile, plenarele, conferinţele, adunările, mitingurile şi la alte 
manifestări ce se desfăşoară în  RSS Moldovenească participanţii nu sînt limitaţi în alegerea 
limbii.

TITLUL III. LIMBA ÎN ORGANELE PUTERII DE STAT,
ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI ORGANIZAŢIILOR

OBŞTEŞTI, LA ÎNTREPRINDERI, ÎN INSTITUŢII
ŞI ORGANIZAŢII

Articolul 9. Limba de lucru în organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor 
obşteşti este limba de stat, care se introduce pe etape. Tot odată se asigură traducerea în limba 
rusă.



Limba lucrărilor de secretariat în organele puterii de stat, administraţiei de stat şi 
organizaţiilor obşteşti este limba de stat. În caz de necesitate documentele se traduc în limba 
rusă.

În localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză limba de lucru şi limba lucrărilor de 
secretariat în organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti este limba de 
stat, limba găgăuză sau cea rusă.

Limba manifestărilor şi lucrărilor de secretariat în organele puterii de stat, administraţiei de 
stat şi organizaţiilor obşteşti în localităţile, în care majoritatea o constituie populaţia de 
naţionalitate ucraineană, rusă, bulgară sau de altă naţionalitate, este limba de stat, cea maternă 
sau o altă limbă acceptabilă.

Articolul 10. Actele organelor puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti 
se întocmesc şi se adoptă în limba de stat, urmînd să fie traduse în limba rusă. În localităţile cu 
populaţie de naţionalitate găgăuză - în limba de stat ori în limba găgăuză sau în cea rusă, urmînd 
să fie traduse.

Actele organelor locale ale puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti 
situate pe teritoriile, unde majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate ucraineană, rusă, 
bulgară sau de altă naţionalitate, pot fi adoptate în limba maternă sau  într-o  altă limbă 
acceptabilă, urmînd să fie traduse în limba de stat.

Articolul 11.  În  caz de adresare în scris a organelor puterii de stat, administraţiei de stat şi 
organizaţiilor obşteşti către cetăţean se foloseşte limba moldovenească sau rusă, în localităţile cu 
populaţie de naţionalitate găgăuză - moldovenească, găgăuză sau rusă. La eliberarea 
documentelor se folosesc la libera alegere a cetăţeanului limba moldovenească ori rusă sau 
limbile moldovenească şi rusă, iar în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - limba 
moldovenească, găgăuză ori rusă sau limbile moldovenească, găgăuză şi rusă.

Organele puterii de stat, administraţiei de stat, organizaţiilor obşteşti, întreprinderile, 
instituţiile şi organizaţiile primesc şi examinează documentele prezentate de către cetăţeni în 
limba moldovenească sau în cea rusă, iar în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - 
limba moldovenească, găgăuză sau rusă. La documentele prezentate în alte limbi trebuie 
anexată  traducerea în limba moldovenească sau rusă.

Articolul 12.   Lucrările de secretariat la întreprinderile, în instituţiile şi organizaţiile situate 
pe teritoriul RSS Moldoveneşti se efectuează în limba de stat. Documentaţia tehnico-
normativă  poate fi folosită în limba originalului.

Ţinîndu-se cont de situaţia demografică şi de necesităţile de producţie,  la  întreprinderile, în 
instituţiile şi în organizaţiile, a căror listă este stabilită de către Consiliul de Miniştri al RSS 
Moldoveneşti, la propunerea Sovietelor raionale şi orăşeneşti  de deputaţi ai  poporului lucrările 
de secretariat pot fi efectuate şi  în limba rusă sau într-o altă limbă acceptabilă.

Corespondenţa dintre întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile situate pe teritoriul republicii 
se realizează în limba de stat sau în limba lucrărilor de secretariat.

Articolul 13. Corespondenţa dintre organele puterii de stat, administraţiei de stat şi 
organizaţiilor obşteşti, precum şi dintre ele şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile situate pe 
teritoriul RSS Moldoveneşti se realizează în limba de stat sau într-o altă limbă acceptabilă.

Articolul 14. Documentaţia şi alte informaţii, care se expediază în afara RSS Moldoveneşti, 
se întocmesc în limba rusă sau  într-o altă limbă acceptabilă.

TITLUL IV. LIMBA LUCRĂRILOR DE SECRETARIAT ÎN 
ACŢIUNILE PENALE, CIVILE ŞI ÎN CAZURILE ADMINISTRATIVE, 

LIMBA ARBITRAJULUI, NOTARIATULUI, ORGANELOR DE 
ÎNREGISTRARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Articolul 15. Procedura penală, civilă şi a cazurilor administrative se efectuează în RSS 
Moldovenească în limba de stat sau într-o limbă acceptabilă pentru majoritatea persoanelor 
participante la proces. 

Participanţilor la proces, care nu cunosc limba de efectuare a procedurii judiciare, li se 
asigură dreptul de a lua cunoştinţă de materialele de dosar, de a participa la acţiunile de urmărire 
penală şi judiciare prin intermediul translatorului, precum şi dreptul de a lua cuvîntul şi de a face 



depoziţii în limba maternă.
[Art.15 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

În conformitate cu modul stabilit prin legislaţia procedurală, documentele de urmărire penală 
şi judiciară  se înmînează acuzatului, inculpatului şi altor participanţi la proces în traducere în 
limba pe care o posedă.
   [Art.15 al.(3) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

Articolul 16. Organele arbitrajului de stat îşi desfăşoară activitatea în limba de stat sau într-o 
limbă acceptabilă pentru părţile participante la litigiu.

Articolul 17. Lucrările de secretariat la notariatele de stat şi la comitetele executive ale 
Sovietelor raionale, orăşeneşti, de orăşel  şi săteşti  de deputaţi ai poporului, precum şi la 
organele de înregistrare a actelor de stare civilă din RSS Moldovenească se efectuează în limba 
de stat sau în limba rusă.

La comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului documentele se 
întocmesc în limba de stat, la dorinţa cetăţenilor - şi în limba rusă, iar la notariate şi la organele 
de înregistrare a actelor de stare civilă - în limba de stat şi în limba rusă.

TITLUL V. LIMBA ÎN SFERA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI PUBLIC,
ŞTIINŢEI ŞI CULTURII

Articolul 18. RSS Moldovenească garantează dreptul la educaţie preşcolară ,la studii medii 
de cultură generală, medii de specialitate, tehnico-profesionale şi superioare în limbile 
moldovenească şi rusă şi creează condiţiile necesare pentru realizarea dreptului cetăţenilor de 
alte naţionalităţi, care locuiesc în republică, la educaţie şi instruire în limba maternă (găgăuză, 
ucraineană, bulgară, ivrit, idiş ş.a.).

Articolul 19. Instituţiile preşcolare şi şcolile de cultură generală se creează după principiul 
monolingvismului. În cadrul lor lucrările de secretariat, adunările, şedinţele, informarea 
audiovizuală se realizează în limba de educaţie şi instruire.

Instituţii preşcolare şi şcoli de cultură generală bilingve se creează în localităţile în care 
numărul de copii şi de elevi nu permite să fie deschise instituţii preşcolare şi şcoli de cultură 
generală monolingve.

În aceste instituţii adunările, şedinţele, informarea audiovizuală se realizează, în egală 
măsură, în limbile de educaţie şi instruire respective, iar lucrările de secretariat se efectuează în 
limba de stat.

Articolul 20. În instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, în cele tehnico-profesionale 
şi superioare se asigură instruirea în limba de stat şi în limba rusă la specialităţile necesare RSS 
Moldoveneşti. Pentru satisfacerea necesităţilor de ordin economic şi cultural ale republicii se 
creează grupe şi serii cu instruirea în limbile ce funcţionează pe teritoriul RSS Moldoveneşti 
(găgăuză, ucraineană, bulgară, ivrit, idiş ş.a.). În grupele naţionale cu destinaţie specială predarea 
disciplinelor de specialitate se efectuează în limba maternă a elevilor şi studenţilor.

Articolul 21. În instituţiile de învăţămînt de toate gradele se asigură  învăţarea limbii 
moldoveneşti ca obiect de studiu - în clasele şi grupele cu instruire în limba rusă sau într-o altă 
limbă de instruire (pentru elevii şi studenţii de naţionalitate găgăuză sau bulgară - în volumul 
necesar pentru comunicare) şi a limbii ruse - în clasele şi grupele cu instruire în limba 
moldovenească sau într-o altă limbă.

După absolvirea instituţiei de învăţămînt elevii şi studenţii dau examenul de absolvire la 
limba moldovenească sau, respectiv, la limba rusă, ceea ce creează condiţiile necesare extinderii 
sferelor de comunicare pe întreg teritoriul republicii.

Articolul 22. RSS Moldovenească creează condiţiile necesare pentru dezvoltarea ştiinţei şi 
culturii naţionale moldoveneşti şi găgăuze, precum şi pentru activitatea ştiinţifică şi culturală în 
alte limbi ce funcţionează în republică. Disertaţiile se susţin în limba moldovenească, rusă sau 
într-o altă limbă, stabilită de consiliul specializat respectiv.

Articolul 23. Conferinţele ştiinţifice, ştiinţifico-practice, simpozioanele şi seminarele, alte 
manifestări de importanţă republicană se desfăşoară în limba de stat (asigurîndu-se în cazul 
acesta traducerea în limba rusă), iar manifestările de importanţă unională - în limba rusă.

TITLUL VI. LIMBA ÎN DENUMIRI ŞI ÎN INFORMAŢII



Articolul 24. Localităţile şi alte obiective geografice de pe teritoriul RSS Moldoveneşti au o 
singură denumire oficială sub forma ei moldovenească sau, respectiv, găgăuză originară 
(fără  traducere sau adaptare), ţinîndu-se cont de tradiţiile istorice din localitatea respectivă. 
Scrierea corectă a denumirilor de localităţi şi de alte obiective geografice se stabileşte în 
îndrumare speciale.

Denumirile de pieţe, străzi, stradele, raioane orăşăneşti se formează în limba de stat fără 
traducere (în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - în limba găgăuză), iar în 
localităţile săteşti, în care majoritatea populaţiei este de naţionalitate ucraineană, rusă sau bulgară 
- într-o limbă acceptabilă.

Articolul 25. Denumirile ministerilor, comitetelor de stat şi departamentelor, întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor şi ale subdiviziunilor lor structurale se formează în limba de stat şi se 
traduc  în limba rusă (în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - în limba găgăuză). 
Denumirile luate între ghilimele nu se traduc, ci se reproduc prin transliteraţie.

Articolul 26.  Numele cetăţeanului RSS Moldoveneşti de naţionalitate moldovenească constă 
din prenume (sau din cîteva prenume) şi din nume de familie (simplu sau dublu). Numele de 
familie nu se schimbă după genuri, numele după tată  se foloseşte fără sufix. La redarea 
prenumelor şi numelor de familie moldoveneşti în alte limbi se păstrează specificul scrierii lor în 
limba moldovenească fără adaptare.

Ortografia prenumelor şi numelor de familie ale reprezentanţilor altor naţionalităţi, care 
locuiesc în republică, nu se reglementează prin prezenta Lege.

Articolul 27. Blanchetele oficiale, textele sigiliilor şi ştampilelor se execută  în limba de stat 
şi în limba rusă, iar în localităţile respective - în limba de stat, în găgăuză şi rusă.

Blanchetele (formularele) folosite în sfera socială (în instituţiile de telecomunicaţii, la casele 
de economii, la întreprinderile de deservire socială a populaţiei ş.a.) se imprimă în limba de stat 
şi în limba rusă (în localităţile respective - în limba de stat, în găgăuză şi rusă) şi, la dorinţa 
cetăţeanului, se completează în una dintre limbile de pe blanchetă (formular).

Articolul 28. Firmele cu denumirile organelor puterii de stat, administraţiei de stat şi 
organizaţiilor obşteşti, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indicatoarele de pieţe, 
străzi, stradele localităţi şi de alte obiective geografice se execută în limba de stat şi în limba rusă 
(în localităţile respective - în limba de stat, în găgăuză şi rusă) şi sînt dispuse în stînga (de 
asupra) în limba de stat şi în dreapta (de desubt) în limba rusă, iar în localităţile respective - în 
stînga (de asupra) în limba găgăuză, în centru (de desubt) în limba de stat, în dreapta (mai jos) în 
limba rusă.

Articolul 29. Textele afişelor, anunţurilor publice, textele de publicitate şi alte texte de 
informare vizuală se scriu în limba de stat şi, în caz de necesitate, se traduc în limba rusă, iar în 
localităţile respective - în limba de stat, precum şi în limba găgăuză sau  în  cea rusă.

Denumirile mărfurilor şi ale produselor alimentare, etichetele mărfurilor, mărcile comerciale, 
instrucţiunile referitoare la mărfurile fabricate în republică, precum şi orice alte informaţii 
vizuale prezentate populaţiei din republică se întocmesc în limba de stat şi în limba rusă.

În toate cazurile textele de informare vizuală sînt dispuse în modul prevăzut de articolul 28 
din prezenta Lege. Corpul caracterelor din textele scrise în limba de stat nu trebuie să fie mai mic 
decît cel al caracterelor din textele scrise în alte limbi.

În localităţile săteşti, în care majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate ucraineană, 
rusă sau bulgară, informaţiile vizuale pot fi prezentate şi în limbile respective.

Articolul 291. 
    Verificarea corectitudinii lingvistice a textelor de publicitate exterioară, a denumirilor de 
mărfuri şi de produse alimentare, a informaţiei cu privire la produsul certificat de pe etichetele de 
mărfuri, a instrucţiunilor referitoare la mărfurile fabricate în Republica Moldova este obligatorie 
şi se realizează de către autoritatea publică competentă în domeniul lingvistic (terminologic) – 
Centrul Naţional de Terminologie.

[Art.291 introdus prin LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543]
TITLUL VII. OCROTIREA LIMBILOR DE CĂTRE STAT

Articolul 30. Conducătorii organelor puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor 
obşteşti, precum şi ai întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor situate pe teritoriul RSS 



Moldoveneşti poartă răspundere personală pentru nerespectarea prevederilor prezentei Legi în 
limitele sferei din subordinea lor conform legislaţiei  în vigoare.

Articolul 31. Propagarea ostilităţii, a dispreţului faţă de limba oricărei naţionalităţi, crearea 
obstacolelor la funcţionarea limbii de stat şi a altor limbi pe teritoriul republicii, precum şi 
lezarea drepturilor cetăţenilor din motive de limbă implică răspunderea în modul stabilit prin 
legislaţie.

Articolul 32. 
    Controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul 
Republicii Moldova este exercitat de către Centrul Naţional de Terminologie, precum şi de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. Centrul Naţional de Terminologie va elabora 
formulare-tip, mostre şi alte forme tipizate de publicitate, recomandate spre utilizare cu 
respectarea corectitudinii lingvistice.

[Art.32 în redacția LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543]
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    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I

DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul reglementării şi sfera de aplicare
(1) Prezenta lege reglementează:
a) modul de instituire, înregistrare, ţinere, reorganizare şi lichidare a registrelor;
b) raporturile juridice care apar în procesul instituirii, înregistrării, ţinerii, reorganizării şi

lichidării registrelor;
c) tipul registrelor şi forma de ţinere a acestora;
d) sistemul registrelor de stat şi principiile generale de interacţiune a registrelor de stat;
e) condiţiile de ţinere a registrelor de stat şi a celor private, precum şi cerinţele faţă de acestea;
f) atribuţiile organelor de control al registrelor.
(2) Prezenta lege se extinde asupra tuturor tipurilor de registre, indiferent de forma de

proprietate şi modul de ţinere a acestora.
Articolul 2. Reglementarea juridică
(1) Regulile de ţinere a registrelor de stat se stabilesc, conform prezentei legi, de Guvern sau

de alte autorităţi publice abilitate prin lege.
(2) Regulile de ţinere a registrelor private se stabilesc de proprietarii acestora şi nu cad sub

incidenţa prezentei legi, dacă legea nu prevede altfel.
(3) În cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin alte

norme decît cele prevăzute în prezenta lege, se aplică prevederile acordurilor internaţionale.
Articolul 3. Noţiunile de bază

    În prezenta lege sînt utilizate următoarele noţiuni de bază: 



 registru - totalitatea informaţiilor documentate ţinute manual şi/sau în sisteme informaţionale 
automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legea;

identificator al obiectului registrului - unul din atributele obiectului informaţional care este 
unic şi rămîne invariabil pe parcursul întregii perioade de existenţă a obiectului în registru;

clasificator - totalitatea semnificaţiilor unor sau altor caracteristici ale obiectului şi codurilor 
digitale sau literale ce corespund acestora;

portal informaţional de stat - punctul unic de acces la resursele informaţionale de stat şi la 
serviciile în reţeaua Internet;

centru informaţional - persoana juridică sau subdiviziunea interioară a autorităţii administraţiei 
publice care se ocupă de exploatarea sistemului informaţional automatizat;

obiect informaţional - reflectarea virtuală a obiectului înregistrării în cadrul resursei 
informaţionale;

Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat - totalitatea sistematizată de date 
despre resursele informaţionale de stat (inclusiv obiectele şi clasificatoarele informaţionale), 
sistemele informaţionale de importanţă statală, paginile web ale autorităţilor publice şi domenele 
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi despre posesorii, deţinătorii şi 
elaboratorii lor;

 ţinerea registrului - totalitatea măsurilor cu caracter tehnic îndreptate spre asigurarea 
funcţionării complexului tehnic de program şi administrarea resursei informaţionale a sistemului 
informaţional automatizat.

Articolul 4. Principiile creării şi ţinerii registrelor
    Crearea şi ţinerea registrelor se efectuează în baza următoarelor principii:
    a) legalitatea creării registrului;
    b) protecţia drepturilor persoanelor fizice şi juridice;
    c) protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice;
    d) continuitatea la ţinerea registrului;
    e) utilizarea metodei unice de creare şi ţinere a registrelor;
    f) identificarea unică a fiecărui obiect al registrului, cu utilizarea sistemului de stat al 
identificatorilor;
    g) utilizarea sistemului unic de stat al clasificatorilor; 
    h) acordarea accesului sancţionat la datele registrului; 
    i) introducerea datelor în registru într-o singură limbă.

Articolul 5. Tipurile registrelor
    (1) Registrele se împart în registre de stat şi registre private.
    (2) Registrele de stat conţin resurse informaţionale şi se împart în registre de bază, registre 
departamentale şi registre teritoriale.
    (3) Registrele private se instituie de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat 
în scopuri care nu contravin legii.

Articolul 6. Obiectele registrului şi datele aferente 
                       ce se conţin în registru
    (1) Obiectele conţinute în registrele de stat se stabilesc de Guvern, la propunerea autorităţii 
care a instituit registrul, sau de altă  autoritate publică  abilitată  prin lege să instituie registrul, 
conform destinaţiei registrului, dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Registrul de stat constituie unica sursă oficială de date despre obiectele înregistrate în el. 
Datele registrului se consideră corecte şi veridice pînă la proba contrarie, în modul prevăzut de 
lege.
    (3) Obiectele înregistrării conţinute în registrele private se stabilesc de către posesorii 
registrelor.

 Articolul 7. Evidenţa registrelor de stat
    (1) Evidenţa registrelor de stat se ţine prin Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de 
stat, aprobat de Guvern.
    (2) Crearea şi ţinerea Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat se efectuează 
de Agenția Servicii Publice.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]



Articolul 8. Finanţarea registrelor
    (1) Crearea şi asigurarea funcţionării registrelor de stat se efectuează din contul şi în limita 
mijloacelor posesorilor acestor registre, alocate din bugetul de la care se finanţează activitatea 
posesorului respectiv, de asemenea şi din contul mijloacelor speciale prevăzute de lege, inclusiv 
al mijloacelor obţinute din prestarea serviciilor.
    (2) Cheltuielile legate de instituirea şi exploatarea registrelor private se acoperă din contul 
mijloacelor persoanelor fizice şi persoanelor juridice de drept privat.

Capitolul  II
SUBIECŢII RAPORTURILOR JURIDICE 

ÎN DOMENIUL REGISTRELOR
 Articolul 9. Subiecţii raporturilor juridice în domeniul 

                       registrelor
    Subiecţi ai raporturilor juridice în domeniul registrelor sînt:
    a) proprietarul registrului;
    b) posesorul registrului;
    c) deţinătorul registrului;
    d) registratorul şi subregistratorul;
    e) furnizorul datelor registrului;
    f) destinatarul datelor registrului.

 Articolul 10. Proprietarul registrului
    (1) Proprietar al registrelor de stat este statul.
    (2) Proprietar al registrelor private poate fi persoana fizică sau juridică care realizează dreptul 
său de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra registrului privat, instituit şi administrat din contul 
său. 
    (3) Proprietarul registrului determină posesorul, deţinătorul registrului, registratorul şi 
subregistratorul.

Articolul 11. Posesorul registrului
    (1) Posesori ai registrelor de stat sînt autorităţile publice.
    (2) Posesorul registrului este obligat:
    a) să asigure condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea şi ţinerea 
registrului;
    b) în cazul ţinerii registrului în formă electronică, să organizeze crearea sistemelor 
informaţionale automatizate destinate ţinerii registrului;
    c) să asigure ţinerea registrului în conformitate cu regulile de ţinere a registrului;
    d) să asigure înregistrarea obiectelor supuse înregistrării;
    e) să asigure autenticitatea, plenitudinea şi integritatea datelor din registru;
    f) să asigure securitatea şi protecţia datelor din registru;
    g) să asigure tuturor destinatarilor acces la datele din registru în conformitate cu legea şi cu 
regulile de ţinere a registrelor.
    (3) Posesorul registrului poate delega o serie de funcţii privind ţinerea registrului deţinătorului 
registrului şi/sau registratorului. Delimitarea atribuţiilor între posesor, deţinător şi registrator se 
stabileşte în regulamentul registrului respectiv.

Articolul 12. Deţinătorul registrului
   (1) Deţinători ai registrelor de stat pot fi centrele informaţionale cărora posesorii registrelor de 
stat le-au delegat atribuţiile corespunzătoare. Regulamentul privind centrele informaţionale se 
aprobă de către posesorul registrului.
    (2) Deţinătorului registrului de stat i se pot transmite exclusiv atribuţii privind ţinerea 
registrului, care nu sînt legate de înregistrarea obiectelor, dacă legea nu prevede altfel. Atribuţiile 
se transmit în temeiul actelor normative sau acordurilor încheiate între posesorul şi deţinătorul 
registrului.
    (3) Deţinătorul registrului privat este persoana fizică sau juridică învestită cu dreptul de 
posesie şi folosinţă asupra registrului în cauză în condiţiile stabilite de posesorul sau proprietarul 
registrului.

Articolul 13. Registratorul şi subregistratorul



    (1) Registrator poate fi persoana fizică sau juridică căreia posesorii registrelor de stat i-au 
delegat atribuţiile respective.
    (2) Atribuţiile se transmit în temeiul actelor normative sau acordurilor încheiate între 
posesorul registrului şi registrator.
    (3) Dacă legea nu prevede altfel, în baza acordului exprimat în scris al posesorului registrului, 
atribuţiile registratorului pot fi exercitate, pe baze contractuale, de către o altă persoană, 
denumită subregistrator. Înregistrarea prin sistem de subregistratură poate fi organizată pe criterii 
teritoriale sau pe alte criterii stabilite de posesorul registrului.
    (4) Registratorul este în drept să delege, în temeiul acordului, funcţii de introducere 
nemijlocită a datelor în computer persoanei responsabile de aceasta, cu condiţia capacităţii ei 
depline de exerciţiu şi calificării adecvate.
   (5) În cazul în care registratorul sau subregistratorul se schimbă, avizul respectiv urmează a fi 
publicat în mijloacele de informare în masă sau pe pagina web a deţinătorului registrului, cu cel 
mult 10 zile calendaristice înainte de încetarea mandatului acestuia.

Articolul 14. Furnizorul datelor registrului
    (1) Furnizor al datelor registrului este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat sau 
public, care prezintă registratorului date despre obiectul registrului în modul stabilit de lege sau 
acord.
    (2) Furnizorul datelor registrului este obligat să asigure corectitudinea şi autenticitatea datelor 
prezentate pentru a fi introduse în registru şi actualizarea acestora în modul stabilit de lege sau 
acord.
    (3) În cazul modificării datelor obiectului registrului, furnizorul datelor registrului este obligat 
să informeze despre aceasta deţinătorul registrului în modul stabilit de deţinător.
    (4) În cazul solicitării de către deţinătorul registrului sau registrator (subregistrator) a unor 
informaţii suplimentare despre obiectul supus înregistrării, furnizorul datelor registrului este 
obligat să răspundă la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare.
    (5) Furnizorul datelor registrului este în drept să primească de  la deţinătorul registrului toate 
datele despre obiect care se conţin în registru şi sînt prezentate de furnizor, inclusiv să adreseze 
registratorului (subregistratorului) interpelări despre existenţa atribuţiilor şi volumul acestora.

Articolul 15. Destinatarul datelor registrului
    (1) Destinatar al datelor registrului este persoana fizică sau juridică, mandatată cu dreptul de a 
primi datele din registrul respectiv, conform legii sau acordului.
    (2) Drepturile şi obligaţiile destinatarului datelor registrului se stabilesc de legislaţia privind 
accesul la informaţie.

Capitolul  III
INSTITUIREA, REORGANIZAREA ŞI 

LICHIDAREA REGISTRELOR
Articolul 16. Instituirea registrelor

    (1) Registrele de stat de bază şi cele departamentale se instituie de Guvern sau de o altă 
autoritate publică abilitată prin lege, cu adoptarea deciziei de instituire a registrului.
    (2) Registrul de stat teritorial se instituie prin hotărîre a autorităţii administraţiei publice 
locale.
   (3) Înainte de punerea în exploatare a sistemului informaţional automatizat destinat ţinerii 
registrului de stat, autoritatea publică care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la 
modalitatea de ţinere a registrului. 
    (4) Registrele private se instituie de către persoane fizice sau juridice. Modul de înregistrare a 
obiectelor în registrul privat se stabileşte de proprietarul registrului.

Articolul 17. Reorganizarea registrelor
    (1) Registrul poate fi reorganizat prin modificarea listei obiectelor registrului, a modului de 
colectare, de păstrare şi de utilizare a datelor registrului, prin comasarea, separarea registrelor, 
transmiterea dreptului de ţinere a registrului.
    (2) Hotărîrea cu privire la reorganizarea registrului de stat se adoptă de autoritatea publică care 
a instituit registrul. 
    (3) Hotărîrea cu privire la reorganizarea registrului privat se ia de către proprietarul acestuia.



    (4) În hotărîrea cu privire la reorganizarea registrului se stipulează drepturile şi obligaţiile 
deţinătorului registrului şi registratorului (subregistratorului) pentru perioada reorganizării 
registrului, actele normative şi acordurile ce urmează a fi modificate sau abrogate, modul de 
transmitere a datelor şi documentelor registrului către registrul reorganizat, acţiunea 
documentelor eliberate din registru, modul de informare a furnizorilor datelor registrului şi 
destinatarilor datelor registrului, inclusiv alte condiţii de reorganizare a registrului.
    (5) Despre reorganizarea registrului se vor face menţiuni în Registrul resurselor şi sistemelor 
informaţionale de stat.

Articolul 18. Lichidarea registrelor
    (1) Hotărîrea cu privire la lichidarea registrului de stat se adoptă de autoritatea publică care a 
instituit registrul. 
    (2) Hotărîrea cu privire la lichidarea registrului privat se ia de către proprietarul acestuia.
    (3) În hotărîrea cu privire la lichidarea registrului se stipulează modul de transmitere a datelor 
şi documentelor în arhivă sau modul şi termenele de distrugere a datelor şi documentelor, actele 
normative şi acordurile care urmează a fi modificate sau abrogate, modul de informare a 
furnizorilor datelor registrului şi destinatarilor datelor registrului, inclusiv alte prevederi ce 
stabilesc modul şi condiţiile de lichidare a registrului.
    (4) Despre lichidarea registrului se vor face menţiuni în Registrul resurselor şi sistemelor 
informaţionale de stat.
    (5) Datele şi documentele ce se conţin în registrul supus lichidării se transmit în arhivă 
conform legii.

Capitolul  IV
CONDIŢIILE DE ŢINERE A REGISTRELOR

    Articolul 19. Condiţii generale de ţinere a registrelor
    (1) Ţinerea registrelor se efectuează în strictă conformitate cu regulile de ţinere a registrelor, 
stipulate în regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului respectiv.
    (2) Denumirea fiecărui registru trebuie să corespundă destinaţiei acestuia şi obiectelor 
registrului.
    (3) Registrul se ţine în limba de stat. Registrul poate fi tradus în altă limbă în conformitate cu 
Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Introducerea datelor în registru se efectuează în baza datelor transmise de furnizorul 
datelor registrului în formă electronică şi/sau pe suport de hîrtie.

[Art.19 al.(4) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 
08.11.14]
    (5) În cazurile prevăzute de lege, registratorul introduce date în registru numai la cererea 
persoanelor împuternicite, în baza actelor justificative prezentate.
    (6) Înscrierea în registru se efectuează imediat, la momentul prezentării documentelor sau 
datelor necesare înregistrării, sau nu mai tîrziu de termenele stabilite de lege şi de regulile de 
ţinere a registrelor.
    (7) Dacă furnizorul datelor registrului se adresează cu un demers argumentat privind 
rectificarea datelor eronate sau inexacte, deţinătorul registrului va face, în modul stabilit, 
corectările necesare şi va informa despre aceasta furnizorul datelor care a făcut demersul.
    (8) Înregistrarea repetată a obiectului registrului, care a fost înregistrat într-un alt registru de 
stat, sau acumularea repetată a datelor despre obiect în acelaşi registru se interzice.
    (9) Datele din registru trebuie să reflecte starea veridică şi actuală a obiectelor registrului. 
Datele se păstrează în registru în ordine cronologică. Modalitatea de păstrare a datelor trebuie să 
asigure posibilitatea obţinerii datelor despre obiect la o etapă determinată de timp.
    (10) Datele registrelor de stat trebuie integrate între ele. Integrarea registrelor se realizează 
prin utilizarea identificatorilor unici ai obiectelor registrului, codificarea valorilor de date cu 
utilizarea clasificatorilor, cuprinşi în sistemul de stat al clasificatorilor, şi asigurarea accesului la 
datele altor registre, în conformitate cu legea.
    (11) Ţinerea sistemului de stat al clasificatorilor se efectuează de către organul împuternicit de 
Guvern.

Articolul 20. Modul de înregistrare a obiectelor



                          registrului
    (1) Înregistrarea obiectelor registrului prevede înregistrarea iniţială a obiectului, operarea 
modificărilor în date şi radierea obiectului din registru. Condiţiile în care se efectuează fiecare 
din acţiunile enunţate sînt determinate de regulile ţinerii registrului pentru fiecare obiect al 
registrului respectiv.
    (2) Înregistrarea iniţială a obiectului în registru se face după adoptarea deciziei registratorului 
privind includerea obiectului în registru. Fiecărui obiect i se atribuie, în mod obligatoriu, un 
identificator unic, care rămîne invariabil pe parcursul întregii perioade de existenţă a obiectului 
în registru. După radierea obiectului din registru, atribuirea identificatorului acestuia unui alt 
obiect este interzisă.
    (3) La înscrierea obiectului în registru, în el se inserează şi o listă de date despre obiect, 
inclusiv date cu privire la faptul înregistrării şi la documentele prezentate, în baza cărora a fost 
adoptată decizia despre înscrierea obiectului în registru. Setul de date pentru fiecare obiect este 
determinat de regulile ţinerii registrului.
    (4) Modificările în datele obiectului din registru se efectuează în baza deciziei registratorului. 
Împreună cu datele modificate, în registru se introduce informaţia privitor la faptul înregistrării 
modificărilor operate şi la documentele în baza cărora a fost adoptată decizia de modificare.
    (5) Radierea obiectului din registru se efectuează în baza deciziei registratorului la survenirea 
anumitor evenimente. Radierea obiectului din registru se face prin inserarea unei note speciale şi 
nu reprezintă excluderea fizică a datelor despre obiect din registru.

Articolul 21. Particularităţile ţinerii registrelor ce conţin 
                          date cu caracter personal
    (1) La ţinerea registrelor ce conţin date cu caracter personal vor fi respectate cu stricteţe 
drepturile şi libertăţile omului.
     (2) Modul de colectare, prelucrare, păstrare şi utilizare a datelor cu caracter personal în 
registrele de stat se stabileşte de lege.

Articolul 22. Particularităţile ţinerii registrelor de date 
                          ce constituie secret de stat sau comercial
    (1) Particularităţile ţinerii registrelor de date ce constituie secret de stat sau comercial se 
stabilesc de lege.
    (2) Informaţiile ce constituie secret de stat sau comercial pot fi introduse în registru în formă 
cifrată (codificată).
    (3) Persoanele care se fac vinovate de denunţarea secretului de stat sau comercial ce se conţine 
în registre poartă răspundere în conformitate cu legea.

Articolul 23.Păstrarea registrelor, documentelor 
                         şi lichidarea acestora
    (1) Păstrarea registrului este asigurată de deţinătorul registrului pînă la adoptarea deciziei 
despre lichidarea registrului.
    (2) Documentele care justifică introducerea datelor în registru se păstrează pe parcursul 
termenului stabilit în regulile de ţinere a registrului, dacă legea nu prevede altfel.
    (3) La expirarea termenului de păstrare a documentelor, acestea pot fi lichidate, dacă legea nu 
prevede altfel.

Articolul 24. Protecţia datelor registrului
    (1) Răspunderea pentru integritatea datelor registrului o poartă deţinătorul acestuia.
    (2) La introducerea datelor în registru se impune realizarea unor măsuri de asigurare a gradului 
de exactitate a datelor registrului şi de protecţie a acestora de distrugerea întîmplătoare sau 
neautorizată, de modificare, denunţare sau de orice alte acţiuni ilegale la ţinerea registrului.
    (3) Cerinţele privind protecţia datelor se aprobă de Guvern, dacă legea nu prevede altfel. 
Posesorul registrului este obligat, în conformitate cu cerinţele privind protecţia datelor 
registrului, să asigure măsurile organizatorico-tehnice necesare pentru protecţia datelor şi 
respectarea acestor măsuri.
    (4) Persoanele responsabile de introducerea datelor în registru, care activează în baza 
contractelor de muncă şi care ţin registrul, trebuie să-şi asume obligaţia de a nu denunţa 



informaţia ce constituie secret de stat sau comercial. Obligaţia de nedenunţare a informaţiei 
rămîne în vigoare şi după încetarea activităţii în conformitate cu legea.

Capitolul  V
FORMELE DE ŢINERE A REGISTRELOR

Articolul 25. Formele de ţinere a registrelor
    (1) Registrele de stat se ţin în formă electronică şi/sau manuală.
    (2) Forma de ţinere a registrului privat se stabileşte de proprietarul acestuia.

Articolul 26. Forma electronică de ţinere a registrului
    (1) Ţinerea electronică a registrului se realizează prin intermediul constituirii resursei 
informaţionale care reprezintă ansamblul obiectelor informaţionale, cu utilizarea sistemului 
informaţional automatizat corespunzător.
    (2) Sistemul informaţional automatizat, destinat ţinerii registrului de stat, poate fi compus din 
cîteva sisteme destinate îndeplinirii unor grupuri distincte de funcţii.
    (3) Sistemele informaţionale automatizate, destinate ţinerii registrelor de stat, se elaborează în 
conformitate cu regulamentul privind modul de elaborare a sistemelor informaţionale de 
importanţă publică, aprobat de Guvern.
    (4) Sistemul informaţional automatizat, destinat ţinerii registrului de stat, va fi introdus în 
Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat şi certificat în modul prevăzut de lege.
    (5) Modul de exploatare a sistemelor informaţionale automatizate se stabileşte prin 
documentaţia de exploatare şi instrucţiunile de serviciu.
    (6) Fiecare înregistrare în registrul de stat trebuie confirmată prin semnătura digitală a 
registratorului.

Articolul 27. Ţinerea manuală a registrului
    (1) Ţinerea manuală a registrului se efectuează sub formă de fişier sau prin introducerea 
menţiunilor în cartea pentru înregistrări.
    (2) Înregistrarea în registrul manual trebuie executată astfel încît să excludă posibilitatea de a 
fi radiată (ştearsă, distrusă) în mod mecanic, chimic sau în orice alt mod, fără a lăsa urme vizibile 
ale radierii (ştergerii, distrugerii).
    (3) Înscrierile în registru trebuie făcute citeţ şi clar, fără prescurtări pentru a se evita diferite 
interpretări. Cifrele trebuie scrise cel puţin o dată cu litere. Pentru efectuarea înscrierilor pot fi 
utilizate parafe cu textele respective. Spaţiile libere din rîndurile incomplete şi alte locuri goale 
se barează pentru a se elimina posibilitatea includerii unor alte date sau texte.
    (4) Cărţile pentru înregistrări trebuie să fie şnuruite, iar filele numerotate. Numărul de file se 
indică pe ultima pagină şi se autentifică de reprezentantul abilitat al autorităţii administraţiei 
publice care exercită controlul asupra ţinerii registrului prin aplicarea semnelor de control: 
semnătura şi ştampila.
    (5) Înlocuirea filelor din cartea registrului prin extragerea lor şi încleierea unor file noi se 
interzice.
    (6) Fiecare carte pentru înregistrări trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, denumirea 
registrului, denumirea deţinătorului registrului, a registratorului (subregistratorului) şi a 
organului care exercită controlul asupra ţinerii registrului, numărul cărţii, termenele ei de ţinere 
şi păstrare, precum şi termenele de ţinere şi păstrare a registrului, alte date stabilite de lege şi de 
regulile de ţinere a registrelor.
    (7) Fiecare înscriere în registru se certifică prin semnătura şi/sau parafa registratorului.
    (8) Rectificările, modificările şi completările registrului se fac în modul prevăzut de prezentul 
articol şi se autentifică prin semnătura persoanelor împuternicite.

Capitolul  VI
REGIMUL JURIDIC DE UTILIZARE A 

DATELOR REGISTRELOR
    Articolul 28. Accesul la datele registrelor
    (1) Accesul la datele registrelor de stat se acordă în conformitate cu legislaţia privind accesul 
la informaţie. Gradul de secretizare al datelor şi documentelor din registrele de stat şi termenul 
de păstrare a secretului se stabilesc prin lege.

 [Art.28 al.(1) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]



    (2) Accesul la unele categorii de date ale registrelor de stat, inclusiv care conţin secrete de stat 
sau comerciale, poate fi limitat sau interzis în baza dispoziţiilor legale.
    (3) Persoana fizică are acces la datele sale cu caracter personal în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Modul de acces la registrele persoanelor private se stabileşte de proprietarii acestor 
registre.

Articolul 29. Punerea la dispoziţie a datelor din registru
    (1) Punerea la dispoziţie a datelor din registru se realizează prin:
    a) acordarea accesului sancţionat prin portalul informaţional de stat;
    b) eliberarea documentelor pe suport de hîrtie, în modul stabilit;
    c) acordarea informaţiei prin intermediul poştei electronice sau al altor mijloace de 
comunicaţii.
    (2) Acordarea accesului la datele din registru se efectuează de deţinătorul registrului în baza 
acordurilor încheiate între posesor sau deţinătorul registrului şi destinatarul datelor registrului.
    (3) Extrasele din registru, adeverinţele şi documentele se pun la dispoziţie doar de registrator. 
Extrasele din registru şi adeverinţele vor purta semnătura registratorului. Documentele 
electronice vor purta semnătura digitală a registratorului.
    (4) Punerea la dispoziţie a datelor şi copiilor de pe documentele registrului de stat poate fi 
limitată, în modul prevăzut de lege, dacă periclitează sau poate periclita:
    a) securitatea sau capacitatea de apărare a statului;
    b) efectuarea urmăririi penale;
    c) ordinea publică;
    d) interesele economice şi financiare fundamentale ale statului;
    e) drepturile, libertăţile şi interesele subiecţilor de date sau ale altei persoane.
    (5) Punerea la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice ale statelor străine a datelor registrelor 
se efectuează în baza legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care 
Republica Moldova este parte.
    (6) Refuzul de a pune la dispoziţie datele registrului poate fi contestat în instanţa de judecată 
competentă, în conformitate cu legea.

Articolul 30. Utilizarea datelor registrelor
    (1) Se interzice utilizarea datelor registrelor în scopuri contrare legii.
    (2) Destinatarii datelor registrului pot utiliza datele registrului pentru verificarea datelor 
registrului personal, pentru acordarea serviciilor informaţionale terţilor, precum şi în alte scopuri 
indicate în acordul de punere la dispoziţie a datelor.
    (3) Punerea la dispoziţia terţilor a datelor registrului se admite exclusiv în modul stabilit de 
actele normative şi de acorduri. Dispoziţia în cauză nu se aplică în cazul în care persoanele fizice 
sau juridice utilizează datele lor cu caracter personal obţinute din registru.
    (4) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice se utilizează în temeiul legislaţiei privind 
protecţia datelor cu caracter personal.
    (5) Destinatarul datelor registrului nu este în drept să modifice datele obţinute din registru, iar 
la utilizarea acestora este obligat să indice sursa datelor.
    (6) Deţinătorul registrului este obligat să monitorizeze utilizarea datelor în modul stabilit de 
condiţiile privind protecţia datelor. Punerea la dispoziţie a informaţiei despre utilizarea datelor 
este reglementată de lege.

Capitolul  VII
CONTROLUL ŞI RĂSPUNDEREA

    Articolul 31. Controlul asupra ţinerii registrului
   (1) Ţinerea registrului este supusă controlului intern şi extern. Controlul intern se efectuează de 
posesorul registrului. Controlul extern privind crearea, ţinerea, reorganizarea şi lichidarea 
registrelor de stat este exercitat de către autoritatea administraţiei publice abilitată prin lege.
    (2) Controlul extern asupra ţinerii registrelor de stat se efectuează cel puţin o dată pe an, dacă 
legea nu prevede altfel. În urma fiecărui control, organul de control va întocmi un act, în două 
exemplare, dintre care unul se expediază posesorului registrului, iar celălalt rămîne la organul 
care a efectuat controlul. Posesorul registrului este obligat să întreprindă măsurile necesare 



pentru înlăturarea încălcărilor la ţinerea registrului, menţionate în actul de control, şi să 
informeze despre aceasta organul de control.
    (3) Reprezentanţii organului de control au dreptul de acces la registru şi la mijloacele de ţinere 
a acestuia, totodată, au acces în încăperile destinate prelucrării  datelor corespunzătoare sau în 
care se află mijloacele tehnice destinate acestui proces.

Articolul 32. Răspunderea
    Persoanele vinovate de încălcarea prevederilor prezentei legi poartă răspundere disciplinară, 
civilă, administrativă sau penală în conformitate cu legea.

Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 33
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va aproba actele 
normative necesare pentru asigurarea executării prezentei legi;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă 
cu prezenta lege.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu 
privire la registre se abrogă.
    (4) După intrarea în vigoare a prezentei legi, datele înscrise în registrele ţinute în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre îşi vor păstra 
valabilitatea în măsura în care nu contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr.71-XVI. Chişinău, 22 martie 2007.
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Republica Moldova

GUVERNUL
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pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii

Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1233 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia 
consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), Guvernul 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte că unităţile de comerţ şi prestări servicii populaţiei vor înregistra pretenţiile şi
reclamaţiile consumatorilor în Registrul de reclamaţii.

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii (se
anexează).

3. Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica" va asigura, în modul stabilit,
tipărirea şi eliberarea contra plată a Registrului de reclamaţii agenţilor economici din sferele de 
comerţ şi prestări servicii.

4. Condicile de sugestii şi reclamaţii, elaborate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 429 din 26
aprilie 2004 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare a sesizărilor şi 
reclamaţiilor consumatorilor în Condica de sugestii şi reclamaţii" (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 571), vor rămîne în circulaţie pînă la completarea 
integrală.

5. Autorităţile administraţiei publice locale vor exercita controlul asupra respectării
corectitudinii ţinerii Registrului de reclamaţii în unităţile din teritoriul administrat.

    PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon
    Ministrul finanţelor      Mihail Pop

    Nr. 1141. Chişinău, 4 octombrie 2006.

Aprobat
prin Hotărîrea  Guvernului nr. 1141 

din 4 octombrie 2006



REGULAMENT
cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de înregistrare în Registrul de reclamaţii a 
pretenţiilor şi reclamaţiilor consumatorilor, apărute după efectuarea actului de cumpărare sau 
prestării serviciului, şi de ţinere a acestuia de către agenţii economici care desfăşoară activitate 
de comerţ cu amănuntul sau prestează servicii populaţiei (reţeaua staţionară de comerţ cu 
amănuntul, alimentaţie publică, farmacii, ateliere de reparaţii, frizerii etc., în continuare - unităţi, 
deţinători de patentă), indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2. Sesizările şi reclamaţiile consumatorilor se înscriu în Registrul de reclamaţii, care este 
eliberat contra plată de către Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica" şi de 
reprezentanţii ei de pe lîngă direcţiile şi secţiile teritoriale de statistică, şnuruit şi autentificat prin 
aplicarea ştampilei şi semnăturii reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale.
    3. Unităţile specificate la punctul 1 al prezentului Regulament ţin, în mod obligatoriu, 
Registrul de reclamaţii de forma stabilită (se anexează) într-un loc vizibil şi accesibil pentru 
consumatori, iar la unităţile mari de alimentaţie publică - în toate sălile de deservire.
    4. Registrul de reclamaţii se înmînează consumatorului de regulă la prezentarea bonului de 
casă, iar în cazul procurării de la deţinătorul de patentă - a unui document ce confirmă actul de 
cumpărare în formă liberă, care indică numărul patentei şi numele deţinătorului, preţul mărfii 
procurate sau serviciului prestat şi data.
    5. În unităţile de comerţ cu autoservire Registrul de reclamaţii este ţinut la fiecare etaj, în locul 
unde se achită plata pentru cumpărături.
    6. În unităţile de prestări servicii amplasate în edificii cu mai multe niveluri Registrul de 
reclamaţii este ţinut la fiecare etaj, iar în pavilioane şi gherete se expune la un loc vizibil.
    7. Conducătorul (patronul) unităţii este obligat, în termen de două zile, să examineze 
reclamaţiile înscrise în Registrul de reclamaţii şi să ia măsurile necesare.
    8. Conducătorul (patronul) face pe versoul reclamaţiei o notă despre măsurile întreprinse şi, în 
termen de cinci zile, trimite, în mod obligatoriu, un răspuns în scris consumatorului reclamant la 
adresa şi/sau telefonul indicate. În cazul lipsei acestor informaţii de contact, reclamaţia nu se ia 
în considerare.
    Copiile răspunsurilor expediate consumatorilor se păstrează la administraţia unităţii, într-o 
mapă specială, pînă la sfîrşitul anului în curs.
    9. Persoanele din cadrul autorităţii administraţiei publice locale responsabile de reglementarea 
activităţii unităţii respective exercită controlul asupra corectitudinii ţinerii Registrelor de 
reclamaţii la toate unităţile din teritoriul gestionat.
    Rezultatele controlului şi propunerile privind gestionarea registrelor sînt consemnate într-un 
proces-verbal sau fixate în actul de control.
    10. În cazul depunerii de către consumator a reclamaţiei cu privire la neconformitatea 
produselor (serviciilor) sau la preschimbarea lor, termenul şi modul de soluţionare sînt prevăzute 
în Legea privind protecţia consumatorilor (cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii 
reclamaţiei) sau în contract.
    11. În cazul în care pentru întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate de 
consumatorul reclamant sau realizarea propunerilor sînt necesare mai mult de 5 zile, 
conducătorul unităţii stabileşte termenul necesar (dar nu mai mult de 14 zile) şi face în condică 
nota respectivă.
    12. Se interzice scoaterea Registrului de reclamaţii din incinta unităţii.
    13. Registrul de reclamaţii este un document de strictă evidenţă şi nu poate fi anulat pînă la 
completarea lui integrală. După completare el se păstrează în cadrul unităţii un an de zile, apoi se 
anulează în temeiul actului de lichidare. 
    În cazul în care nu este completat integral în decursul anului, Registrul rămîne în vigoare 
pentru anul următor.
    14. Textul integral al prezentului Regulament se publică pe ultimele pagini ale Registrului de 
reclamaţii şi pretenţii.



    15. Vînzătorii şi prestatorii de servicii vinovaţi de încălcarea modului stabilit de ţinere a 
Registrului de reclamaţii, precum şi de refuzul de a-l prezenta la prima cerere a consumatorului, 
care a prezentat bonul de casă sau alt document ce confirmă actul de cumpărare sau serviciul 
prestat, sînt traşi la răspundere administrativă, în condiţiile legii.

Anexă
la Regulamentul cu privire la modul

de gestionare a Registrului de reclamaţii
1141-1.tif
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