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DRePt PRivat

SuMaR

Activitatea de întreprinzător duce la apariţia unor efec-
te ce se cristalizează în drepturi şi obligaţii ale între-
prinzătorilor. În articolul de mai jos arătăm că drep-
turile şi obligaţiile întreprinzătorului nasc mai multe 
întrebări decât răspunsuri.
Cuvinte-cheie: activitatea de întreprinzător, întreprin-
zători, drepturi ale întreprinzătorilor, obligaţiile între-
prinzătorilor.

La momentul actual, economia Republicii Moldo-
va este una de piaţă, având ca principali factori libera 
iniţiativă şi concurenţa loială. Statul declară libertate 
comerţului şi activităţii de întreprinzător (Constituţia, 
art. 126 alin.(2) lit. b) [1]), rezervându-şi dreptul de a 
interveni în activitatea economică a privaţilor. Activita-
tea de întreprinzător este utilă şi necesară societăţii. ea 
presupune din partea autorului ei implicarea propriilor 
resurse: bunuri, capital, forţă de muncă şi capacităţi or-
ganizatorice. Activitatea de întreprinzător trebuie des-
făşurată liber şi nestingherit atâta timp cât reprezintă o 
valoare socială, nu contravine normelor de drept şi nu 
limitează drepturile altor persoane. 

Fiind cea mai sigură cale de acumulare a avuţiei, ea 
a generat concurenţă între cei care o practică, ceea ce 
a avut drept consecinţă un şir de acţiuni contrare inte-
reselor concurenţilor şi beneficiarilor (consumatorilor) 
de produse şi de mărfuri puse în circuit. Având nobilul 
scop de a contribui la binele social, afacerile au dat naş-
tere şi unor manifestări păgubitoare, cum ar fi produce-
rea de mărfuri şi prestarea de servicii necalitative, chiar 
periculoase pentru viaţa şi sănătatea omului, pentru 
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mediu şi pentru bunurile unor alte persoane. Cu scop 
de a reduce şi chiar de a exclude astfel de manifestări, 
au fost elaborate norme juridice prin care statul orga-
nizează înregistrarea obligatorie a întreprinzătorilor, 
stabileşte reguli de comportament pe piaţă, condiţii 
de desfăşurare a unor genuri de activitate, standarde 
privind calitatea mărfurilor şi serviciilor, alte exigenţe 
obligatorii. 

Dispoziţii exprese în acest sens, incluse atât în art.7 
din Legea nr.845/1992, cât și în alte acte legislative spe-
ciale, se referă la:

1. respectarea regulilor de comportament pe piaţă 
în condiţii de concurenţă liberă;

2. respectarea drepturilor consumatorilor;
3. obţinerea licenţelor de stat pentru genul de acti-

vitate practicată;
4. ţinerea evidenţei contabile;
5. efectuarea la timp a plăţilor obligatorii la bugetul 

de stat;
6. onorarea obligaţiilor contractuale;
7. respectarea legislaţiei muncii;
8. asigurarea protecţiei mediului înconjurător;
9. alte obligaţii ale întreprinzătorilor.

În continuare, intervenţia statului în economie este 
dictată de necesitatea protejării intereselor majore 
ale societăţii, precum şi de respectarea următoarelor 
condiții: respectarea ordinii de drept în activitatea eco-
nomică; protecţia investitorilor; protecţia consumato-
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rilor; asigurarea populaţiei cu locuri de muncă; asigu-
rarea statului cu resurse materiale; formarea bugetului 
de stat; apărarea şi securitatea statului; protecţia me-
diului.

De exemplu, referitor la respectarea drepturilor 
consumatorilor, vom menţiona că în Republica Moldo-
va protecţia consumatorilor se realizează printr-o serie 
de dispoziţii ale Codului civil, Legii nr.105 din 13 martie 
2003 privind protecţia consumatorilor şi o multitudine 
de alte acte cu caracter normativ (hotărâri ale Guver-
nului, instrucţiuni, norme tehnice etc.) Dintre acestea: 
Legea nr. 422 din 22 decembrie 2006 privind securita-
tea produselor [2], Hotărârea Guvernului nr. 1465 din 
8 decembrie 2003 cu privire la aprobarea regulilor de 
înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de 
garanţie [3] etc. Pe lângă acestea, drepturile consuma-
torilor sunt reglementate prin tratate internaţionale. 
În cazul în care convenţiile internaţionale la care R.M. 
este parte conţin alte norme decât cele prevăzute de 
legislaţia R.M. cu privire la protecţia consumatorilor, se 
aplică prevederile tratatelor internaţionale [4]. 

Pct.4 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 24 indică faptul 
că, soluţionând problemele privind caracterul relaţiilor 
dintre consumatori şi agenţi economici, temeiurile şi 
condiţiile apariţiei lor, drepturile şi obligaţiile părţilor, 
este necesar să se ţină cont atât de normele Legii şi ale 
altor acte adoptate conform ei, cât şi de normele re-
spective ale Codului civil al R. Moldova şi ale altor legi, 
în măsura în care ele reglementează protecţia dreptu-
rilor consumatorilor. Dacă prevederile actelor normati-
ve subordonate legii (instrucţiuni, regulamente) vin în 
contradicţie cu legile în vigoare, urmează să ne condu-
cem de cele din urmă.

În general, protecţia juridică a consumatorilor este 
asigurată prin dreptul acestora de a introduce acţiuni 
în justiţie împotriva agenţilor economici care le preju-
diciază drepturile şi interesele legitime. Pentru elimi-
narea riscurilor, importatorii, producătorii şi vânzătorii 
au obligaţia de a comercializa numai produse sigure, 
certificate şi omologate conform condiţiilor specifi-
ce de calitate înscrise în actele normative. Produsele 
plasate pe piaţă trebuie să fie însoţite de certificare de 
conformitate sau de declaraţii de conformitate, de alte 
documente conform legii. Producătorii au obligaţia să 
pună pe piaţă numai produse care respectă condiţiile 
prescrise sau declarate, să oprească livrările şi să retra-
gă de pe piaţă sau de la consumatori produsele la care 
organele abilitate sau specialiştii proprii au constatat 
neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau 
care ar putea afecta sănătatea, viaţa sau securitatea 
consumatorilor [5].

Aceste obligaţii se incumbă producătorilor și agen-
ţilor economici deoarece ei sunt animaţi de dorinţa de 
a spori profiturile, în detrimentul consumatorilor, scop 

pentru care, deseori, apelează la cele mai variate teh-
nici de vânzare, la practici abuzive în domeniul concu-
renţei, la publicitate înşelătoare. Nu putem nega faptul 
că anume consumatorul este partea slabă în raporturi-
le juridice existente, iar diversificarea bunurilor şi servi-
ciilor pe o piaţă în continuă expansiune poate duce la 
noi provocări în adresa sănătăţii şi securităţii acestora. 
Consumatorul în zilele de azi a devenit o unealtă pen-
tru producători, ei având scopul obţinerii profiturilor. 
Pe de altă parte, consumatorul este principalul desti-
natar al celei mai mari părţi din volumul de produse şi 
servicii utilizate de societate.

Cererea consumatorilor determină oferta produ-
cătorilor (prestatorilor), care, pentru a supraviețui pe 
piaţă, trebuie să-şi adapteze permanent performanţele 
şi preţurile produselor (serviciilor) oferite la exigenţele 
consumatorilor. Deci, consumatorul are un rol princi-
pal în stimularea concurenţei, contribuind la îmbună-
tăţirea funcţionării pieţei prin alegerile pe care le face, 
alegeri raţionale bazate pe informaţiile de care dispun. 
Consumatorul stipulează pe acei producători (presta-
tori) care reuşesc să se apropie cel mai mult de nevoile 
lui de consum. Pe măsură ce ţara cunoaşte o dezvoltare 
economică mai accentuată, rolul consumatorului devi-
ne din ce în ce mai complex.

Pe de altă parte, considerăm că, pentru a veni în în-
timpinarea consumatorilor, agenţii economici, pentru 
produsele şi serviciile furnizate, sunt obligaţi prin lege 
să remedieze deficienţele apărute în cadrul termenului 
de garanţie la produsele de larg consum, inclusiv ale 
celor de folosinţă îndelungată (deficienţe neimputabi-
le consumatorilor). Producătorii sau prestatorii de ser-
vicii sunt răspunzători pentru viciile ascunse ale produ-
selor sau serviciilor care pot afecta viaţa, sănătatea sau 
securitatea consumatorilor.

Prin „garanţie” se înţelege orice angajament luat de 
un vânzător sau de un producător faţă de consumator 
de a restitui preţul primit sau de a înlocui, de a repara 
sau a remedia în orice formă deficienţele, fără a solicita 
costuri suplimentare, în cazul în care bunul nu cores-
punde condiţiilor enunţate în declaraţia de garanţie 
sau în publicitatea aferentă [6]. Conform art.10 al Legii 
privind protecţia consumatorilor, consumatorul este în 
drept să pretindă vânzătorului, prestatorului remedie-
rea sau înlocuirea gratuită ori restituirea contravalorii, 
serviciilor, precum şi despăgubiri pentru pierderile su-
ferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul ter-
menului de garanţie sau termenului de valabilitate, cu 
condiţia respectării de către consumator a instrucţiu-
nilor de utilizare, de instalare şi a regulilor de păstrare 
incluse în documentul de însoţire. 

Dacă vânzătorul, prestatorul refuză să satisfacă re-
clamaţia consumatorului, aceştia sunt obligaţi să do-
vedească vina consumatorului în ceea ce priveşte de-
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ficienţele apărute la produsul vândut, serviciul prestat, 
prin expertiza tehnică efectuată de un expert compe-
tent în domeniu, abilitat în conformitate cu legislaţia, 
într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de 
la data înaintării pretenţiei de către consumator. În 
caz contrar, ei sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele 
consumatorului, prevăzute de art.13 alin.(1) din Legea 
privind protecţia consumatorilor. În cazul unor vicii as-
cunse, apărute după expirarea termenului de garanţie, 
termenul de 14 zile sau termenul stabilit prin contract 
curge de la data finalizării expertizei tehnice efectua-
te de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată 
conform legislaţiei. Reieşind din faptul că expertiza 
enunţată se efectuează în afara cadrului procesual civil, 
această expertiză are natura juridică a unei expertize 
extrajudiciare.

Art.13 al legii nominalizate prevede remedierea, în-
locuirea, restituirea contravalorii produsului/serviciului 
necorespunzător şi reducerea preţului în cadrul ter-
menului de garanţie sau termenului de valabilitate [7]. 
Prin termen de valabilitate se înţelege o perioadă de 
timp stabilită de către agentul economic care fabrică 
un produs perisabil sau un produs care, în scurt timp, 
poate deveni periculos pentru sănătatea consumatori-
lor şi în cadrul căreia produsul trebuie să-şi păstreze ca-
racteristicile specifice, cu condiţia respectării regulilor 
de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare 
şi consum. Pentru produsele alimentare şi medicamen-
te, termenul de valabilitate este data-limită de consum.

Deficienţele care au fost depistate la produsul achi-
ziţionat trebuie să fie înlăturate fără întârzieri de către 
producător (vânzător) sau de către o organizaţie care 
îndeplineşte funcţiile de producător (vânzător) în baza 
contractului încheiat cu acesta. În sensul dat, opinăm 
că în cazul în care se depistează un defect de fabrica-
ţie sau de funcţionare, cumpărătorul, în conformitate 
cu clauzele din contractul de vânzare-cumpărare, are 
tot dreptul legal de a pretinde remedierea, înlocuirea 
sau returnarea banilor de către agentul economic, în 
cazul nostru – vânzătorul. Dreptul consumatorului de 
a pretinde remedierea gratuită a deficienţelor, înlocui-
rea ori restituirea contravalorii produsului/serviciului 
este reglementat art. 13 din Legea privind protecţia 
consumatorilor. În cazul în care a fost cauzat un pre-
judiciu consumatorului în urma utilizării unui produs 
defectuos, fie că acesta este cumpărătorul, fie o terţă 
persoană, dreptul de a pretinde repararea prejudiciului 
este prevăzut de art. 15 alin.(1) din Legea nr. 105-XV din 
13.03.2003 privind protecţia consumatorilor. Răspun-
derea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de pro-
duse cu defecte (legea respectivă îl numeşte „necores-
punzător”) este prevăzută de dispoziţiile Codului civil 
la secţiunea „Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de 
produse defectuoase”.

Din prevederile art.15 alin.(2) al Legii privind pro-
tecţia consumatorului [8], putem trage concluzia că 
din dispoziţia art. 15 alin.(2) reiese o normă generală 
- „prejudiciul se repară de către vînzător, prestator...” - 
şi una specială: „...şi în cazul în care livrarea produsului, 
prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la un preţ 
redus ori dacă produsul a fost comercializat ca piese de 
schimb sau distribuit sub o altă formă”.

Art.1425 alin.(1) Cod Civil prevede că „producătorul 
răspunde pentru prejudiciul cauzat de un produs de-
fectuos”, iar potrivit art. 1426 alin.(4), în cazul în care 
producătorul nu poate fi stabilit, „orice persoană care 
a livrat produsul poate fi considerat producător, dacă 
în termen de o lună din momentul în care a luat cunoş-
tinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului nu 
indică producătorul ori persoana care i-a livrat produ-
sul”. Totodată, conform art. 7 lit. d) şi art.8 lit. i) obligaţia 
de a răspunde pentru prejudiciul cauzat de produsul 
necorespunzător pe toată durata de funcţionare sau a 
termenului de valabilitate stabilit, cu condiţia respectă-
rii de către consumator a regulilor de transport, depo-
zitare, păstrare, utilizare şi consum, revine atât produ-
cătorului, cât şi vânzătorului.

Deci, vânzătorul poate repara un prejudiciu cauzat 
de un produs defectuos (necorespunzător), după care 
are dreptul la acţiunea în regres împotriva producăto-
rului (în temeiul art. 1415 CC). Totodată, menţionăm 
că vânzătorul nu poate răspunde pentru defectul de 
design (concepţie), de fabricare sau de funcţionare. 
Răspunderea vânzătorului poate fi angajată în cazul în 
care producătorul demonstrează că a pus în circulaţie 
un produs fără defect, iar defectul se datorează unei 
depozitări necorespunzătoare, în condiţii de păstrare 
neadecvată a produsului în magazin sau depozit

În general, domeniul produselor alimentare este 
unul sensibil atât pentru ţările dezvoltate, cât şi pentru 
ţările cu o economie în tranziţie. În categoria produse-
lor alimentare intră tot ce ne asigură acoperirea nevoi-
lor noastre de hrană. W. Kollah, cercetător german care 
s-a remarcat prin efectuarea unor studii aprofundate 
privind igiena alimentară, arată că, excepţie făcând 
maladiile provocate de accidente generate de micro-
organisme extrem de virulente, bolile cunoscute îşi au 
originea, direct sau indirect, în substanţele dăunătoare 
pe care le consumăm. În acest scop, sub egida Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii a fost adoptat Codex Ali-
mentarius, recunoscut ca punct de referinţă pentru rea- 
lizarea disputelor referitoare la securitatea alimentară 
a consumatorilor. Codex Alimentarius este o colecţie 
de standarde alimentare adoptate la nivel internaţio-
nal care au ca scop declarat protecţia sănătăţii consu-
matorilor şi asigurarea practicilor corecte în comerţul 
alimentar. Menţionăm că R. Moldova este membră a 
acestei organizaţii constituită în 1962.
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Cu referire la subiectul pus în discuție, există şi o 
serie de reglementări specifice pentru produse alimen-
tare, produse cosmetice etc. Dintre ele, enumerăm: Le-
gea privind produsele alimentare nr.78 din 18.03.2004 
[9], Legea cu privire la medicamente nr. 1409 din 
17.12.1997 [10], Legea cu privire la regimul produselor 
şi substanţelor nocive [11], Hotărâre cu privire la apro-
barea regulilor de înlocuire a produselor nealimentare 
şi a termenelor de garanţie nr.1465 din 08.12.2003, Ho-
tărâre despre aprobarea Normelor privind etichetarea 
produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea 
produselor chimice de menaj nr. 996 din 20.08.2003 
etc. Reglementările în domeniu au drept obiectiv sta-
bilirea unui mecanism funcţional de apărare a consu-
matorilor, de a creşte nivelul calitativ al produselor şi 
serviciilor, dar și de a ridica nivelul de trai al populaţiei.

Standardizarea constituie un element important 
în acţiunea de stabilire a unor reguli în scopul realiză-
rii ordinii într-un domeniu dat. Principala preocupare 
a standardizării este indisolubil legată de promovarea 
progresului tehnic, de ridicarea permanentă a parame-
trilor tehnici şi calitativi ai produselor şi a gradului lor 
de competitivitate. Standardizarea se bazează pe rezul-
tate sigure, obţinute atât de ştiinţă şi tehnică, cât şi de 
experienţă, ceea ce reprezintă activitatea de elaborare 
şi implementare a unor documente de referință, numi-
te standarde [12].

Declaraţia de conformitate se face de către furni-
zorul produsului pe propria răspundere, în baza unor 
dovezi exhaustive şi veridice. În lipsa unor reguli adec-
vate economiei de piaţă referitor la responsabilitatea 
producătorului față de produsul livrat, certificarea este 
procedura dominantă pe piaţa noastră internă. 

În consecinţă, pe parcursul anilor s-a cristalizat opi-
nia că, după certificarea produsului, răspunderea trece 
în întregime pe seama organismului care a efectuat 
certificarea, ceea ce nu corespunde realităţii, fiindcă 
organismul de certificare evaluează o dată în an pro-
dusul şi/sau procesul de producţie şi nu poate controla 
respectarea în permanenţă a procesului tehnologic, nu 
poate răspunde de calitatea materiei prime utilizate în 
procesul de fabricaţie, precum şi de respectarea regi-
mului de păstrare şi transportare a produsului.
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