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Rezumat
Consumatorii trebuie să primească toate informaţiile ne-

cesare pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinaţiei 
iniţiale, a bunurilor. Obligaţia de informare presupune comu-
nicarea către contractant a tuturor cunoştinţelor ce îi sunt 
necesare exprimării unui consimţământ valabil la încheierea 
contractului, precum şi la executarea corespunzătoare a obli-
gaţiilor asumate. 
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Summary
The consumers have to receive all necessary information 

for an adequate, according to the initial destination, usage of 
goods. The obligation of informing presumes communicating 
to the contracting party of all knowledge necessary to express 
a valid consent for clenching a contract, as well as for carrying 
out corresponding undertaken commitments.

Key-words: clenching a contract, informing, consummer, 
legal obligation, sales agency.

Multă vreme, mai exact, până în ultimele decenii 

ale secolului trecut, s-a considerat că informarea con-

tractantului este o obligaţie numai atunci când aceas-

ta e prevăzută expres de lege. În celelalte situaţii se 

afi rmă că într-o societate liberală, alcătuită din oame-

nii liberi și responsabili, dimpotrivă - fi ecare are dato-

ria de a se informa pe sine însuşi pentru a participa la 

încheierea oricărui contract în deplină cunoştinţă de 

cauză. Între timp, realităţile economice, sociale, tehni-

ce etc. s-au schimbat și, odată cu aceasta, posibilităţile 

de autoinformare a participanţilor la circuitul civil și 

comercial au devenit inegale. Așa se face că, datorită 

dezvoltării societăţii într-o dinamică mereu accelera-

tă, legiuitorul și jurisprudenţa deopotrivă s-au afl at în 

situaţia de a răspunde la numeroasele constrângeri 

inerente societăţii de consum, având în vedere că, de 

multe ori, în afară de așa-zisa categorie a „profesio-

niștilor”, majoritatea populaţiei nu este capabilă, ori-

cât de bine ar fi  informată, să tragă toate concluziile 

ce se impun din complexitatea tehnică a bunurilor și 

serviciilor care constituie obiectul contractelor a căror 

încheiere este propusă sau din subtilitatea juridică a 

clauzelor care alcătuiesc cuprinsul convenţiilor ce îi 

sunt impuse (contracte de adeziune, contracte forţa-

te, contracte tipizate etc.).  

Având în vedere aceste realităţi și ţinând cont de 

faptul că inegalitatea de informare, la fel ca inegalita-

tea economică, poate dăuna echilibrului contractual, 

precum și că este mai bine de a preveni decât de a 

vindeca, jurisprudenţa franceză a statuat și, în același 

timp, a impus recunoașterea existenţei unei obligaţii 

generale a contractanţilor de a-i informa pe partenerii 

lor.

Apariţia informaţiei în calitate de obiect a dreptu-

rilor civile, trezește inerent problema reglementării 

modului de utilizare a acesteia, ţinând cont de carac-

teristicile ei, și anume - modul de reproducere și posi-

bilitatea de utilizare în același timp de către un grup 

nelimitat de persoane.

Informaţia poate fi  păstrată în taină, dar, dacă taina 

este absolută, atunci ea poate să dispară din circuitul 

civil și, respectiv, nu poate impune obligaţii civile.

 Având ca fundament inegalitatea obiectivă de 

informare a părţilor contractante, temeiul legal al 

obligaţiei de informare a fost găsit de către jurispru-

denţa franceză în textul art. 1134 alin. (3) din Codul 

civil francez, căruia îi corespunde art. 572 alin.( 2) CC 

RM. În textul invocat se dispune: „Ele (convenţiile) tre-

buie executate cu bună-credinţă”. Deși prevederea 

legală se referă expres la buna-credinţă în executarea 

contractelor, i s-a dat totuși o interpretare extensivă, 

în sensul că se aplică și la perioada precontractuală. 

Buna-credinţă aduce, în sfera juridicului, necesitatea 

de a adopta o conduită conformă valorilor morale. Ea 

însoţește orice acţiune sau omisiune aparţinând păr-

ţilor atât anterior, cât și ulterior încheierii contractului, 

oferind criterii de apreciere a îndeplinirii sau neînde-

plinirii obligaţiilor, precum și a modalităţii de exercita-

re a drepturilor.1

Buna-credinţă cuprinde în conţinutul său, alături 

de obligaţia de cooperare, și pe cea de loialitate, care 

presupune în mod obligatoriu că părţile contractante 

sunt obligate să se informeze reciproc atât în cursul 

executării prestaţiilor pe care și le datorează, cât și la 

încheierea contractului. De asemenea, s-a mai susţi-

nut că existenţa obligaţiei generale de informare își 

are explicaţia în faptul recunoașterii ca viciu de con-

simţământ a dolului prin reticenţă, deoarece o ase-

menea obligaţie reprezintă o premisă sine qua non a 

1 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 64



25

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2013

2 5I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

reticenţei dolosive; nu este însă mai puţin adevărat că 

și dolul reticent rezultă chiar din neîndeplinirea obli-

gaţiei generice de bună-credinţă la încheierea con-

tractului.

Un lucru este necesar de reţinut: recunoașterea și 

consacrarea obligaţiei generale de informare în spa-

ţiul dreptului francez este fructul unei interpretări 

creatoare a jurisprudenţei în materie contractuală din 

ultimele decenii ale secolului trecut.  

Obligaţia de informare presupune comunicarea 

către contractant a tuturor cunoștinţelor ce îi sunt 

necesare exprimării unui consimţământ valabil la în-

cheierea contractului, precum și la executarea cores-

punzătoare a obligaţiilor asumate. Astfel, consuma-

torii trebuie să primească toate informaţiile necesare 

pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinaţiei 

iniţiale a bunurilor.2

Profesionistul trebuie să comunice consumatoru-

lui informaţiile referitoare la identitatea comerciantu-

lui, clauzele contractuale, caracteristicile produsului 

și serviciilor, riscurile sau eventualele defi cienţe ale 

acestora, modurile de întrebuinţare. Informarea pre-

supune și atragerea atenţiei consumatorului asupra 

riscurilor și pericolelor produsului și serviciului, pre-

cum și asupra avantajelor și dezavantajelor încheierii 

contractului.3

Obligaţia de informare este o obligaţie de a face, 

care constă în transmiterea de informaţii de către de-

bitor creditorului, obligaţie care se îndeplinește cu 

informarea asupra lucrului prin înscrisuri (eticheta-

re, predarea cărţilor tehnice care conţin instrucţiuni 

de utilizare, clauze obligatorii în contract etc.) sau 

prin informare propriu-zisă, mai precis consiliere, 

avertizare etc.4

Obligaţia de informare constă în îndatorirea de-

bitorului de a aduce la cunoștinţa creditorului aces-

tei obligaţii o cantitate de date și informaţii necesare 

pentru darea unui consimţământ pe deplin valabil la 

încheierea contractului, precum și în scopul executării 

întocmai a contractului, în așa fel încât bunul dobân-

dit să poată fi  folosit cât mai efi cient, conform destina-

ţiei pentru care a fost procurat sau, după caz, serviciul 

prestat să fi e corespunzător și potrivit așteptărilor be-

nefi ciarului său.5 Din această defi niţie rezultă că obli-

gaţia de comunicare a cunoștinţelor poate, în această 

materie, să fi e de intensitate variabilă și să acopere 

operaţia contractuală în perioade diferite: perioada 

precontractuală și perioada executării contractului. 

2 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 63.
3 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 63.
4 I. Adam, Drept civil. Obligaţiile. Contractul, Ed. C.H. Beck 2011, 

pag. 142-143.
5 L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile.Vol. II. Contractul, Ed. Uni-

versul juridic, București 2009, pag 282-283.

Obligaţia precontractuală de informare este cea exis-

tentă înainte și până la momentul realizării acordului 

de voinţă al părţilor contractante și are ca scop prin-

cipal emiterea unui consimţământ clar și în cunoștin-

ţă de cauză, cu menirea de a asigura egalitatea reală 

a contractanţilor încă din această fază. Dimpotrivă, 

obligaţia contractuală de informare, din perioada exe-

cutării contractului, este un efect al forţei obligatorii 

a contractului și se prezintă adesea ca fi ind o obliga-

ţie accesorie de a da informaţii, instrucţiuni sau de a 

pune în gardă pe dobânditorul de bunuri și servicii în 

vederea bunei executări a obligaţiei contractuale; nu 

este însă exclus ca obiectul principal al contractului să 

constituie uneori în furnizarea de informaţii. Deși în 

teorie deosebirea dintre cele două categorii de obli-

gaţii de informare apare ca fi ind clară, totuși în practi-

că se constată că există tendinţa de a fi  estompată. De 

fapt, având același obiect - furnizarea de informaţii, în 

accepţiunea de date și cunoștinţe -, unele obligaţii de 

acest fel se pot naște înainte de încheierea contractu-

lui, prelungite şi după acest moment, în cursul fi inţei 

contractului. De altfel, unele contracte se formează 

progresiv, ceea ce face ca determinarea împrejurării - 

dacă obligaţia de informare este încă precontractuală 

sau a devenit contractuală - să constituie o problemă 

discutabilă și delicată.  

În vederea surmontării acestei difi cultăţi de 

califi care, în doctrina juridică franceză s-a propus o 

distincţie funcţională între cele două obligaţii, care 

să se întemeieze pe interesul ce îl prezintă acele 

informaţii pentru contractant. Astfel, în această con-

cepţie, trebuie să se facă deosebire între obligaţiile de 

informare, care au scopul să permită unor persoane 

să-și exprime un consimţământ clar și în cunoștinţă de 

cauză, și obligaţiile prin care se urmărește o executare 

corespunzătoare a contractului. 

Neîndeplinirea obligaţiilor de informare, care tind 

să asigure calitatea consimţământului, va fi  sancţio-

nată cu nulitatea contractului și angajarea răspun-

derii delictuale; dimpotrivă, violarea obligaţiilor de 

informare prin care se urmărește o bună executare a 

contractului poate atrage rezoluţiunea contractului și 

antrenarea răspunderii contractuale a debitorului.  

Jurisprudenţa franceză a reţinut că obligaţia de 

informare și consiliere este o obligaţie de mijloace, 

deoarece debitorul obligaţiei nu stăpânește rezulta-

tul sfaturilor date creditorului, deoarece nu poate să-l 

constrângă pe acesta să le respecte.

Obligaţia de informare și consiliere revine tuturor 

profesioniștilor, cu precădere atunci când se afl ă în ra-

porturi juridice cu non-profesioniști.6

Obligaţia de informare precontractuală se deose-

bește de obligaţia de consiliere. Astfel, obligaţia de 

6 V. Stoica, Revista Drept comercial, Nr. 7-8, Ed. Lumina Lex, Bucu-

rești, 2013, pag. 22.
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informare constă în a pune la dispoziţia partenerului 

contractual informaţiile necesare pentru formarea și 

declararea consimţământului său clar și în cunoștinţă 

de cauză; hotărârea de a contracta aparţine însă în în-

tregime celui care este destinatarul acelor informaţii; 

el rămâne liber să valorifi ce informaţiile primite și este 

singurul îndreptăţit să decidă în cauză, în schimb obli-

gaţia de consiliere este mult mai complexă și constă în 

sfătuirea, orientarea și îndrumarea potenţialului con-

tractant în legătură cu oportunitatea încheierii unui 

anumit contract.7 

Obligaţia de informare constă în a explica riscurile 

pe care le presupune cauza respectivă, soluţiile care 

se întrevăd și ar putea fi  adaptate, limitele prestaţiei 

și ale efi cacităţii acesteia, contraindicaţiile prestaţiei, 

constrângerile tehnice… Spre exemplu, în cazul me-

dicului, obligaţia de informare are caracter absolut cu 

privire la actul medical ce urmează a fi  efectuat, medi-

cul fi ind obligat să informeze pacientul în mod inteli-

gent şi concret privind riscurile grave care ar putea să 

apară odată cu investigaţiile făcute, precum și riscurile 

minime, privind modul de acordare a îngrijirilor medi-

cale. Excepţie face situaţia în care suntem în imposibi-

litate sau a unui refuz al pacientului.

Așadar, obligaţia de informare precontractuală are 

ca obiect furnizarea de informaţii și date posibilului 

partener contractual, iar obligaţia de consiliere are ca 

obiect orientarea deciziei contractantului. Prin obli-

gaţia de consiliere, trebuie să se ofere, de către pro-

fesioniști, părţii interesate toate informaţiile capabile 

să clarifi ce situaţia dată, să-l lămurească pe acesta cu 

privire la toate căile care urmează să fi e prescrise în 

vederea soluţionării cazului prezentat, să-l atenţione-

ze asupra tuturor riscurilor existente, precum și cele 

care se pot ivi în viitor, și asupra avantajelor pe care 

le poate prezenta o soluţie sau alta, să-l înștiinţeze în 

legătură cu procedurile ce urmează a fi  parcurse, să-l 

ţină la curent cu privire la modalitatea de desfășurare 

și soluţionare a cazului.8 Cu alte cuvinte, obligaţia de 

consiliere reprezintă îndatorirea ce incubă profesio-

nistului recomandarea părţii interesate a conduitei pe 

care trebuie să o adopte în vederea obţinerii rezulta-

tului dorit.

Totuși, menţionăm că obligaţia de consiliere cu-

prinde în conţinutul său și obligaţia de informare 

propriu-zisă. Aceasta - deoarece, așa cum s-a arătat, 

„obiectul obligaţiei de consiliere este, așadar, mai larg 

decât cel al informării, întrucât debitorul nu se poate 

limita la enunţarea unor chestiuni de fapt, ci trebuie 

să evidenţieze clientului oportunitatea - în plan tehnic 

și/sau pecuniar - a încheierii contractului preconizat”. 

Mai mult, privind și analizând lucrurile în sens invers, 

7 L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile.Vol. II. Contractul, Ed. Uni-

versul juridic, București, 2009, pag 284.
8 V. Stoica, Revista Drept comercial, Nr. 7-8, Ed. Lumina Lex, Bucu-

rești, 2013, pag. 22.

am putea susţine că obligaţia de consiliere este o ex-

presie mai largă, mai cuprinzătoare a obligaţiei de 

informare. Or, așa cum s-a propus, sub aspect sub-

stanţial, obligaţia de informare cuprinde în conţinutul 

său: obligaţia de a transmite sau a pune la dispoziţia 

destinatarului informaţiile brute și pertinente de care 

dispune; obligaţia de a utiliza cele mai potrivite moda-

lităţi și mijloace de furnizare a informaţiilor respective 

în așa fel, încât să fi e înţelese de destinatarul lor - obli-

gaţie de mijloace, deoarece nu cuprinde și faptul ca 

respectivul destinatar să utilizeze corect informaţiile 

pe care, în prealabil, le-a accesat și înţeles.

Obligaţiile date sunt strâns legate și de obligaţia 

de efi cacitate. Această obligaţie presupune că profe-

sionistul are competenţa necesară care să îi permi-

tă - în ciuda difi cultăţilor ce pot apărea pe parcursul 

soluţionării cazului cu care este investit, difi cultăţile 

prevăzute sau neprevăzute, inerente profesiei lui - să 

reuşească să-şi demonstreze calităţile profesionale și, 

de ce nu, și umane pentru a ajunge la succes.9

Obligaţia generală de informare precontractuală 

este avută în vedere și de redactorii Anteproiectului 

de Cod european al contractelor, sub coordonarea 

profesorului Giuseppe Gandolfi . Astfel, art. 7, care 

poartă titlul „Obligaţia de informare”, are următoarea 

formulare: „(1) în cursul negocierilor, fi ecare parte are 

obligaţia de a o informa pe cealaltă asupra oricărei îm-

prejurări de fapt și de drept despre care are sau trebu-

ie să aibă cunoștinţă și care îi permite să își dea seama 

de validitatea contractului și de interesul în a-l înche-

ia. (2) în caz de omisiune a informării sau de declaraţie 

falsă sau reticentă, în ipoteza în care contractul nu a 

fost încheiat sau este lovit de nulitate, partea care a 

acţionat împotriva bunei-credinţe răspunde în faţa 

celeilalte în măsura prevăzută de alineatul 4 al artico-

lului 6 (adică este ţinută să repare prejudiciul suferit 

de cealaltă parte, dar numai în limita cheltuielilor an-

gajate de aceasta în cursul negocierilor pentru înche-

ierea contractului, ca și a pierderii ocaziilor similare, 

determinată de negocierile în curs), în cazul în care 

contractul a fost încheiat, ea este ţinută să restituie o 

sumă sau să verse o indemnitate pe care judecătorul 

o consideră conformă echităţii, exceptând situaţia în 

care cealaltă parte are dreptul de a cere desfi inţarea 

contractului pentru eroare”.

Obiectul și conţinutul obligaţiei de informare 

Obiectul obligaţiei de informare poartă asupra 

tuturor informaţiilor necesare scopul de a infl uenţa 

intenţia potenţialului contractant/consumator de a 

achiziţiona un produs sau serviciu util folosinţei aces-

9 V. Stoica, Revista Drept comercial, Nr. 7-8, Ed. Lumina Lex, Bucu-

rești, 2013, pag. 24.
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tuia. Pentru a exista obligaţia de informare este nece-

sar a fi  îndeplinite următoarele condiţii:10

– informaţiile să se refere la obligaţiile născute din 

contract;

– informaţiile să fi e utile pentru cealaltă parte con-

tractantă (creditor). Pentru ca informaţia să fi e utilă, 

este necesar ca aceasta să fi e corectă, precisă, com-

pletă și ușor înțeleasă;

– lipsa de cunoștinţe tehnice privind obiectul derivat 

al contractului să nu fi e imputabilă creditorului.

Sintetizând aceste condiţii, putem menţiona fap-

tul că se consideră încălcată obligaţia de informare a 

consumatorului atunci când, de pildă, comerciantul 

ascunde informaţii pertinente, de natură să infl uen-

ţeze consimţământul creditorului obligaţiei. Tot astfel, 

se cere ca ignoranţa creditorului să fi e legitimă (lipsa 

de cunoștinţe privind obiectul contractului să nu îi fi e 

imputabilă).

Conţinutul obligaţiei de informare diferă în func-

ţie de părţile contractante, de obiectul derivat al con-

tractului. În privinţa părţilor contractante obligaţia de 

informare se aplică în toate raporturile juridice, găsin-

du-și aplicarea cea mai frecventă în raporturile dintre 

comercianţi și consumatori.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndepli-

nească obligaţia de informare

Analiza reglementărilor legale cu privire la obli-

gaţiile de informare ne permite să constatăm că, in-

diferent de conţinutul lor, informaţiile care trebuie 

oferite partenerilor contractuali, mai ales în domeniul 

dreptului consumatorilor, este necesar să fi e date cu 

respectarea a trei condiţii: să fi e complete, clare și 

corecte. Consumatorii au dreptul de a fi  informaţi, în 

mod complet, corect și precis asupra caracteristicilor 

esenţiale ale produselor și serviciilor oferite de către 

operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea 

de a face o alegere raţională, în conformitate cu inte-

resele lor, între produsele și serviciile oferite și să fi e în 

măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în 

deplină securitate.

A. Informaţiile să fi e complete. Ele trebuie să 

prevadă  imperativ, de regulă, toate aspectele, date-

le și elementele pe care comerciantul, în calitate de 

profesionist, este dator să le aducă la cunoștinţa con-

sumatorilor, ca potenţiali parteneri contractuali. În 

contextul de mai sus, vânzătorul trebuie să informeze 

consumatorii despre preţul fi nal al produsului sau 

despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă 

consumatorul, incluzând taxa pe valoarea adăugată 

şi toate taxele suplimentare, şi să ofere acestora toate 

informaţiile şi documentele tehnice care trebuie să 

însoţească produsul. Informaţiile referitoare la servici-

10 I. Adam, Drept civil. Obligaţiile. Contractul., Ed. C.H.Beck, 2011, 

pag.141

ile prestate trebuie să cuprindă categoria calitativă a 

serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, 

tariful, riscurile previzibile și, după caz, declaraţia de 

conformitate. Consumatorii trebuie să fi e informaţi și 

despre riscurile la care sunt supuși prin folosirea nor-

mală sau previzibilă a bunurilor. 

De precizat că obligaţia profesionistului de a-l 

informa pe consumator nu poate fi  înlăturată prin 

invocarea secretului comercial sau profesional.11 Mo-

dalitatea de informare a consumatorilor se realizea-

ză, în mod obligatoriu, prin elemente de identifi care 

şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod 

vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu 

permită ştergerea şi să nu fi e inscripţionate în locuri 

obscure, să nu fi e întrerupte prin desen sau imagini, 

după caz - pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare 

sau în cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folo-

sire ori altele asemănătoare, ce însoţesc produsul sau 

serviciul, în funcţie de natura acestuia.

În doctrina dreptului comunitar s-a pus problema 

extinderii obligaţiei de informare și a determinării limi-

telor sale. Soluţia a fost statuată în jurisprudenţa Curţii 

de Justiţie a Comunităţilor Europene, în care s-a arătat 

că extinderea și limita generală a acestei obligaţii sunt 

determinate de cerinţele unei bune funcţionări a pie-

ţii. Circumscrisă astfel, obligaţia de informare are un 

scop bivalent: în primul rând, se urmărește asigurarea 

transparenţei pieţii ca instrument de garantare a exis-

tenţei unor condiţii de concurenţă egală între agenţii 

economici și, în al doilea rând, protecţia consumatori-

lor, cărora li se oferă posibilitatea de a alege în deplină 

cunoștinţă de cauză între diferitele oferte, în raport cu 

interesele lor și puterea sau capacitatea de a-și asuma 

obligaţiile contractuale.

B. Informaţiile să fi e clare și neechivoce. În toate 

contractele care se încheie între profesioniști și pro-

fani este în mod necesar obligatoriu ca informaţiile 

oferite să fi e concepute, formulate și, în general, ex-

primate într-o formă clară și  comprehensibilă, ușor 

de înţeles, precisă, care să nu fi e susceptibilă de in-

terpretări diferite. Aceasta - datorită faptului că, de 

regulă, în dreptul consumaţiei, și nu numai, partenerii 

contractuali ai profesioniștilor sunt persoane care nu 

depășesc nivelul mediu de informare în legătură cu 

obiectul și conţinutul contractelor pe care le înche-

ie; dimpotrivă, profesionistul este prezumat ca fi ind 

o persoană pe deplin informată în domeniul său de 

competenţă. Așadar, din această perspectivă, se poate 

spune că profanul se afl ă într-o stare de dependenţă 

informaţională în raporturile sale cu profesionistul.

C. Informaţiile trebuie să fi e corecte și actualiza-

te. Această condiţie se înscrie în conţinutul obligaţi-

ei de loialitate pe care și-o datorează partenerii con-

11 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 65
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tractuali în ambianţa aplicării și acţiunii principiului 

bunei-credinţe, pe durata perioadei precontractuale. 

Pentru a înţelege mai bine condiţiile consemnate su-

pra, este necesară exemplifi carea acestora printr-o ca-

uză din practica judiciară. 

În perioada dintre 31.07.2012 și 16.08.2012, recla-

mantul nu s-a afl at pe teritoriul Republicii Moldova, a 

fost plecat în Republica Cehă. Pe toată durata absenţei 

sale din ţară, acesta a benefi ciat de serviciul ROAMING 

prestat de către SA IM „Moldcell”. În momentul acce-

sării regimului de ROAMING suma de bani pe cont era 

de 500 lei. În decurs de circa 7-8 zile, această limită de 

bani a fost consumată, iar contul din nou a fost supli-

nit cu 300 lei.

În mod normal, în cazul consumului limitei de 

bani şi anume a sumei de 300 lei (limita de bani la 

care se activează şi se dezactivează automat serviciul 

ROAMING), serviciile telefonice urmau să fi e sistate. 

Dar acest lucru n-a fost făcut de către operatorii 

serviciului ROAMING. Astfel, SA IM „Moldcell” a încăl-

cat în mod abuziv dreptul de a alege necesitatea uti-

lizării unui sau altui serviciu, precum și a lezat în mod 

fraudulos interesele economice ale benefi ciarului 

serviciului respectiv. La întoarcerea în ţară, de către 

operatorul de telefonie mobilă, prin factura detaliată 

din 17.08.2012, reclamantului i-a fost adus la cunoș-

tinţă faptul că datoria sa pentru utilizarea serviciului 

ROAMING a ajuns la suma de 3503, 70 lei.

Din situaţia menţionată, reiese că dreptul la infor-

mare a consumatorului a fost grav încălcat, deoarece, 

conform Legii privind protecţia consumatorilor 

nr. 105-XV din 13.03.2003, art. 24, consumatorii au 

dreptul de a fi  informaţi, în mod complet, corect și 

precis, asupra caracteristicilor produselor și servi-

ciilor oferite de către agenţii economici astfel încât 

să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, 

în conformitate cu interesele lor, între produsele și 

serviciile oferite și să fi e în măsură să le utilizeze potri-

vit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Prevederile art. 25 alin. (1) și (5) stipulează că tex-

tul informaţiei va fi  lizibil, imprimat cu litere și 

caractere distincte pentru consumator. Vânzătorii 

și prestatorii de servicii trebuie să informeze consu-

matorii despre preţul de vânzare al produsului și 

preţul pe unitatea de măsură a produsului (când 

este aplicabil) sau despre tariful serviciului prestat, să 

ofere toate informaţiile... care trebuie să însoţească 

produsul ori serviciul.

Trebuie de avut în vedere faptul că consumato-

rii sunt persoane ce nu depășesc nivelul mediu de 

informare în legătură cu obiectul și conţinutul con-

tractelor pe care le încheie, fi ind dependenţi infor-

maţional, în raporturile lor, cu profesionistul. Prin 

urmare, între cele două părţi se naște o legătură 

juridică guvernată de principiul loialităţii, creduli-

tăţii, a existenţei bunei-credinţe atât la momentul 

încheierii contractului, cât și pe parcursul execută-

rii sale.

Nefi ind de acord cu mărimea plăţii, reclamantul 

s-a adresat către SA IM „Moldcell” cu o reclamaţie, prin 

care a solicitat operatorului de telefonie mobilă să 

prezinte informaţia privind costul, durata, direcţia și 

condiţiile de procesare a sunetelor în regim de ROA-

MING.

Totodată, atragem atenţia asupra faptului că in-

formaţia oferită de operator în factura detaliată, a fost 

incompletă, însă în conformitate cu Legea nr. 105 din 

13.03.2003, art. 5 lit. d) „Orice consumator are dreptul 

la informaţii complete, corecte și precise privind pro-

dusele, serviciile achiziţionate”.

Din cele specifi cate, rezultă că informaţia trebuie 

exprimată într-o manieră clară, neechivocă, prin 

intermediul unui limbaj accesibil. Furnizorul de ser-

vicii poate transmite destinatarului orice fel de infor-

maţie care s-ar dovedi utilă în procesul de executare a 

contractului, fapt ce nu a fost respectat de către ope-

ratorul de telefonie mobilă.12

(Continuare în numărul următor)

12 Hotărârea Judecătoriei sect. Botanica din 03.06.2013, pe dosarul 

2-961/13.


